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timeliga mälfärb ganger, ftet fan äfiuext mal tf)en finna, fom intet mera 
met, an tfjet t>nn feer, ed) intet Ijnr färbt f)uru i alla märlbeneS tjber; 
ja! meban mare fcrfte förcUbrar in uti 'ftarabifet moro; Oeconomien 
marit, näft @ubSfrud)tan, tfjet angelagnafte af alt tf>et nnber fofene ffer, 
få at 11) en fonften mtba tit nyttan öfmergår alta anbra metenffaper, eljmab 
namn tlfe ^afma må, fom mib Gymnafier odj ^ögScholar föreftätlaS, 
i fpuerljet tfem fom mera Befta af pompeufe orb, od) fraftlöfn termer, 
ätt af npttigbeter för tfjen Politiffe fronen od) alla fteS ternar; f)älft 
fnbane fom föra off; fåfom Backmanffon ffrifmer; meb tberaS bumba 
Semithoner, få tång fro! omfring in i banpen, at man trötnar på Ijalfma 
magen. Sljerföre mitita alle tjberS hiftorier, at intet fotf uti Afia, 
Africa od) Europa, båbe uti frib odj ftrjb, Ijafma marit Ipcfeltgare od) 
bättre beljålbne, än tf)e, IjroiIfa til att fit mäfettbe lagt grnnben af en 
goö burdiåliung; ti) t)cifma od) Wegenterue ftelfme båbe meb penna od) 
Eiäitber arbetat på fabant äbelt od) upttigt märcf, fåfom Jofeph i (Sgppten, 
Äepfar Ven i Sina, Mego i Africa, Archelaus t ©refelanb, Auguftus 
i Rom, Henric VII, t 'Ittgl att b, od) måitge flere i anbra Wjfen, äfmen 
mäl roåre Jbottttngar uti ®mea= od) ©iöttsa lättber. Dd) efjttrumäl man 
til ftenna ljögnöbiga metenffapen äfmen goba mägroifare funbe åga, fåfom 
til anbra foitfter; emebait f)marfett ©refiffa eller Latiniffa böcfer fattaS; 
@å ftår bod felet mäft fl)et uti, at ffjenne metenffapen litet eller aft= 
intet marber frambragt i Iiufet, eller upöfmat; utan ftje fom länge nog 
funnat freqventera mib Academier od) fått int)ämta måttgbattba; måfte 
finna mib antaganbe Stmbeten; fte må mara uti Domare fäten eller 
fjJräbifeftolar eller mib JbrigS= eller @frif=ttjgen fig mara til en gob buS= 
båfltting fögo mera lärba än tfteit fom ide ett gång fått fe förfta raberna 
i någon grammatica, Rhetorica, Logica od) Metaphyfica, od) måfte 
fålebeS på ålbern, meb mpdett ffaba, lära ftjet, fom beqroämltgare bar 
marit i unga årett at famla; ja! tljet ännu ffabeltgare är, inbilla fig 
funna föra febett meb fig, od) intet tagan tjt man fomtner; Ijmilfet är 
förgift uti ftuS^ålnittgen; Sjfa fom tå Dfmerbeten uti et mibtbegripit 
Wife, mil föreffrifma allmän Sag, om Sanbtbruf för bmart ocft ett Sätt 
eller Sanbffap, fom Ijfroäl ärforbrar mångbanba åtffiltigt, få framt ftet 
fin tilbörliga rpdt„ få ffal, od) ide falla albeleS i öbeSmål; Sip mar oct) 
©lormörbigafte i SlmineIfe Jbonung Guft. Adolphs görorbning gattffa 
eftertänfelig, bmar uti Jÿ JL SDL låter förftå at <§• ’&• PTIf forfåber od)
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framfarne ©xveviges Äomttigav od) !Hegentef flitel. t)«ft t acBt, få 
at man tireras ål)oga ont fåöetneslan&fens xuålfårt) od) for[n]uftigt>et 
billigt må beroma; i tl)et tbe icbe allenaft £ant>s£ageu uti tjxwar 
£ant>sånöa fåvbeles ovbnat eftev tl>e9 £anb|faps febwane od) lagen= 
bet; etc. utan od) låtit farbeles Stabga famanfirnfuv. for Ståberne, 

NB! etc. efter tf)et en mårfelig àttïtlnab år i många måtto, .f)luiIfcu 
goba förorbning al !unna bibeljàllaê, albeïeS nöbigt är, al fdbaita Diab= 
gifroare lit l)us{)ålösförflageit brufaê, tjwilfe âro mal uitberfuitige ont 
ijmarje SanbSorts råtta beffaffenfyet; od) ingalnnba nnber någon falff 
förmaning af allmän nt)tto, orfafabe allntän fïaba; Ijfa font tfje attbrc 
tropf eus lentar ffullc intet ffabaë, när magen Ijungrar; fjufwubet odj 
armante intet liba, när fotter od) been flämmaS, faraë od) afftpmpaë; 
etc. niait Ijafwa ttjer af ritt intereffe; tå Ijftoäl faitingen od) utgången 
»ifa, fåbant toara intet effe; bara blotta bunfter od) blåSmäber i mat= 
fatten, font alpiutet förflår åt ett hungrig maga, magratt tropp od) ut= 
märgabe been, fförtljenfful giorbe Ä. Hiacu t Sina mädjta förfid)tiat, i 
tt) Ijan förorbnabe wifja od) Hota DJlän i Çwart odj et Sanbffap, font 
ftitlle lära folfet rätt ljuéljålla, od) icfe få entanerl blinbwiS af blotta 
toanan följa ttjet en Ijwar af barnbomett fettf?] utan nti all giörjig ntåljl 
utarbeta något bättre; allenaft ingen ttjer af ffababeS. Dlär få tilgår 
uti et Sanb od) DtjEe, gror färlef odj gobt förftånb mpdet rjtt [?] od) 
mäd)ta fromar IjeIa Politifta troppen od) alla tfjeé lentar utmärteS od) 
iumärteS od) gtfwer glanp od) ftinanbe ftrålar ifrån fig, få at röften 
långwäga t) öres, Ijta fom i förenämnba Sina berättaS fte, at tlje en gång 
om året, Ijofbingen fräntft, böttbertta ttjär efter, tiänfte^ionen fift; bäran= 
beS en Ijwar fit återtpg i fjanbetta; marchera i proceff meb trumor od) 
fanor, fång od) fpel, fjra fin goba t)uétjålnings Ijögtib, inertig glabe ttjer 
af, at ett t)ioar får fit behålla od) beftttia.

3ag gtfwer mig meb tljettna Slota Baba ittgalmtba ut, at Eafta 
Ijan uti'anbraS åfrar, ätt ntinbre at Ijpffa anbraê pennor ont tjuSljålntng; 
än fiber flita [?] ttjet wiblöftiga famtalet [?] font tlje 7: SBjfe DJiäftare i 
©refelanb Ejålla måttbe; Itwar ntt ttjen Bcifta Ejuc^ålbitingett beftår, Ejwit= 
fet Plutarchus framförer. 5>od font Ijwart od) et Dijfe Ejar fit befpnerliga; 
<5å Ijar Ijwart od) et Sanbffap fit befpnejrliga] Stjerföre är intet at 
nnbra, om E) tt sE) ct In ing ett Ejär uti .pelSuttgalanb, intet fan inrättas efter 
tljeraS förfatningar, fom anten Heftodus, Theophrastus, Rhodigius 
od) 40 ft: flere itti ©refelanb E>afuta framftält; 3de tjetler efter tlje maner 
font Virgilius, Varro, Columella, Plinius, etc: föreffrifwa l)oS tlje 
Diomare od) tljeraS nabofer.] 3de Ij eller Ijmab =Ipffen Chr: Wolffius 
od) Énglänbare Marchham, Mortimer, Yarrigton etc. lära; (Smebait 
wårfe] intjemifïe ©wettffe, v. g. Brahe; Rålamb; Ribbing; Hierne; 
Rifmg; Bromell; Lagerlöf; Serenius; Stridsberg; Backmanffon; 
Salander; förutan flere, fjwilfa jag intet fått fe; meb tljeraS wadra 
arbeten om fjuSfjåll; uti raång ftpde mpdet litet gagna tfjetta lanbet; 
Ijfa fom falt t fårt[?] öga; od)'en Iwrberab lappntubbe en fjamarfnteb, tp 
ttjet BIifnaer tljer wib, Ijwab ett gantai od) förfaren Ejnö^ållare Ijar ffrifwit:

Plin: Hist: In omni parte culturæ, maximum valet oraculttm illud:
Nat: Lib: Qvid qvceqve regio patiatur.
XVIII

Cap: XVIII



Sag roil icfe IjelIer meb t|etta rofa SpelSungafolfetS ïj n e l; a I n t n vg, ä n 
nunbre beröma f|em framfor anbra; om icfe uti et eller annat ftpcfe, fåfom 
af ibog|ct uti arbetanbet, fparfam|et od) nöjad)tig|ct af flett od) froag 
fpjê, etc. font bocf tôr l)änba! mera IjarfItyter af fränganbe nöben, än 
be|agelige roiljan; Ijfa fom l)unben måfte gnaga benet, när aitbre |afroa 
upåtit föttet; utan fnarare Ijar mebelft beflaga t|eraS galna |us|alntug, 
i fpnedjet t|era§, fom blinbroift t)ålla fig efter (Samla warnm, få 
mietet ftarcfare, font mart Climat t)är nnber norbftiernan Ijårbare od) 
faftare år, ån uti be roarmare od) roefelige Sånber; få at |roab en af 
barnbomen I)ar infupit, fl)et tpcfeS roara fl)et båfta, faft ån f|et i faning 
Ijdller tt)et roårfta; metanbeS fålebeS ()år mången meb^ulfrof; Iroartil 
od) mi)fet |iålper, eller rättare fagt, ftiålper, blinöe ta v let'en til foöclfe-- 
orten ; fe Eraf. Roterod: Moria, på Smenffo affatter af S. Lundberg: 
pag: 47. 4)utu ©årffapeit talar; tp t|ef;e tu ting åro mäktigare at 
utftinga ögonen, ätt fpepar od) fpiut; od) t|et icfe allenaft |oS t|em, 
fom froagare fpu ocl) mittbre ögon åga, utan od) t)os fåbana, fom mib 
anbra tilfållen, nog ftorögbe od) ffärpfpnte åro. Sp |roab år Ijår i 
.fpelSungalaub algemenare, ån at ju Tlrfsrättigheten od) Härteten af 
borösrätten til ' et lieman, förbiinbar åfwen fl)em, fom funbe roara ju 
få tiånlige od) ro ur ne at fföta anbra ämbeten od) mera gagna tljeu 
Politiffa ' fropeit, ån at l)ålla i ppait od) plogen? SDocf trålar mången 
mtber ofet, od) |åller |ålbre uti årorna, uti fin egen pråm, faft än Iabb= 
ningen roore bara åfja; än funna få fitta roib ftpret uti et foftcligit 
fartpg, od) bringa bprbara faler til lanbä ; Sår en l)är enbajt bära nam= 
net af ©Hattebonbe, få fer Ijan intet Iiurn IjemanSbrufet fa fmåningom 
fräter ocl) förtärer, icfe allenaft mad)t od) blob, utan ocf alt I)ioab Ijan 
ocl) Iuftruu |afroa funitat anteu ärfioa eller förroärfroa, för än Iemanet 
fom f|ent på |alfen; gåenbe omfiber ifrån altfaman, Ijfa fom fpårf ifrån 
ap. Sögo båttre, om icfe roårre, år meb ffjem, fom Ijfroål flofare |ålfaö, 
äit gemene bönber, Irotlfe för et Safj roeb, för en ffrinba |ö, för ena 
ftafroa miölf, för et ftpcfe oft, för en ntarcf fmör, etc. icfe allenaft efter 
t|eraS be|ag, font borbe fnarare Ipba äit fom råba; utan od) efter gamal 
roana |är i lanbet od) egen inbilnittg, |älbre flåpaS meb et SBoftålle od) 
fPråftaborb, än fom fåbant |inber för t|eraS råtta ämbete, od) ffabeliga 
IuSfpfjlor, Iemna od) å fibo ftåtla; faft ån öfroer alt funnigt är, ocl) en 
Iroar tplifer |n8|allare af egen ffaba od) förfarenfet finner, tljet fåbana 
|uö|åll åro ingalunba flcätings= utan SåringS DJtebel, od) npflufa, fåfoui 
giåbban båbe egit ocl) attbreS afwel; L’erreur est la caufe de la mifere 
des hommes; ffrifroer t|eu befante Malebranche.

©ocf år intet at föntefa, at font t|etta år et |emligit förgift fom 
ffabar fåbana blittba ålffarc af tplifa |uS|åll ; @å år t|er emot fåbant 
en profit ocf) et maxim at famla i publiqve Caffan SanbtmanenS 
peniitgar; enteban man roet t|et en roiljoger od) qroicfer ©ragare brager 
tunga lafjet, til t|eS |an anten fprängeS, eller od) albeteS ftiålper; blif- 
roanbeS febermera ocf> på flutet ffuten af wägen, utan at mera i|ug= 
fomaS.

fproab ©nbilninge» angår, få år t|en en förbärfroelig 1Jleft, äf[roe]it 
|år i lanbet, |roareft fållan 'i annor måtto fåban Iepig Feber prar; tp



efyurmodl tfyen nu icfe fd ftarcft grafferar, finn i forna tjber, när tfyen 
font meb at(a fi)ra »aber ; fag menar, »oro qtuarlefmor af tfyet fyebeu= 
bomett, J)df»e»dfenbet, Sapar od) Vittnar fyaftoa fyaft at galbra; Dd)
tî)et fd rnpcfet minbte unberfamt, fom ocfy annat fol!, i anbra liufare
Sauber, fyaftoa t>aft fd ftarcfa fom gaina SnBilningar, ont et od) annat, 
v. g. Dm förfaftabe bagar; ont Eorffanbe; ont foglaflpcft; ont frôfornetê 
fyattbfyafœattbe; ont dfertpgen; mfferebffapett, od) mpcfet annat; fytoilfet 
at fydr framföra onôbigt fpneê »ara, emeban alla gamla tfbeBöcfer meb 
fdbant gait od) galbur finned »ara upfplta; tt) l)abe icfe tfye (ÿgpptier 
fina mdrcfeêbagar? Beda, Johannes de Sacrobfosco], Joubertus, Ran- 
zovius, etc. fyaftoa mpcfet fïrifmit El)er om. DJÎett l)o fait »arba !lofer
af fdbant, faft ätt Bdbe bagar ocfy timar meb Efyeras ffrifter dro utmârïte,
fdfom til exempel:

Arma Gumfe, Dei Kalatos, adamare dabatur,
Lixa memor, conflans gelidos, Linfancia qvosdam,
Omine limen Avron Bagis, concordia Iaudat1
Chria Linkat ei coæqvata, Gearcha Lifardus.
Sft ©referma fyaftoa od) fyaft fina DJtdrEebagar, od) tfyeS titan fina 

Plynteria1 tfyet Idter Hefiodus meb en fyel Bof fôrftd. .pnrubatta mär= 
feêbagar til SlferBruEet od) fyuêfydlbêfpfdorne tfye Romare fyabe afbelat, 
tfyet berätta, Virgilius, Gellius1 Cælius Rhodigius od) mange flere. 
Sifye Galler fyaftoa ocf fyaft tfyeraê lours Heureux od) Périlleux, ocfy 
tfyet meb fd ftarcf inbtltting, fom ffulle fdbant »ara fommet af en sJUtgel 
i Jobs bagar: de l’annee reveleez par TAnge au bon Sainct Job: 
fdfom Laur: Joubertus uti fina anntdrfnittgar til Gvidonis de Cauliaco 
chirurgie framförer. ■ Sft StoerigeS grannar, Sip [far, 5)aner ocfy IBaggar 
fyaftoa fyaft tplifa brämar, tfyet dr funigt af Melch: Zebitii1 Coleri1 
Ranzovii1 Herlicii1 Vormii1 otfy mange flereê ffrifter. fp»ab wäre 
infyemiffe famlat ont, tfyet dr allont BeEant, fywilfe fpttett toelat Idna fd 
»dl pd »dra gamla Oîuneftafwar; fywareft Befpnerliga tjber ocfy bagar dro 
iitindrfte meb BefpnerIiga tecfn, meb naglar af making, toppar, teen, eller 
annat, alt efter gamla »anan eller egit npfiitnanbet ; fdfom od) Idfa tfye 
Prognoflica fytoilfa ffocfe= ocfy ffrccfe=tal§ dro »orben tnförba uti »dra 
gamla Almanachor1 ttt til ©al. Prof: Elvii tjber, tå fäbana Aftro- 
logtffe griller Eommo at ftdllaS pd tfyeraê rätta runt ttttber BditEen. DJten 
efyuru fydr meb dr, otfy Borbe »ara, fd låber ännu fydr qwar ndgott »eb= 
Brdttna uti .pelfingegrptontc ; Ean od) fydttba nti tfyem, fom ftdllaö intet 
pd neberfta rinnet, utan nog fyögt up pd EdrlfypIlona ; om icfe öfmer alt, 
od) Ering om alla Brdbbor; bocf fydr ocfy tfyer, af ftörre eller minbre fldcfar, 
alt fom malmarten fintteê »ara; ftdenbeé ingalunba uti min penna 
fdbant funna afffrapa, tp man »et tfyet tome tarmar intet funna fd »dl 
fullproppaS af gob fyacfelfe ocfy pölfo, at jtt icfe et inBldft »aber formar 
tfyem ftinnare giöra; 2)ocf at jag fydr införer »ib fywarje mdnabé fint 
ndgra Befpnerltga mdrfeébagar; df»en »dl »ib ndgra arbetenS anta= 
ganbe, et eller annat tndrfe, til Ipcfeligit od) frmfytlöft utföranbe; tfyet 
ffer ettbaft til tfyen ättbatt, at lemna efterfomanbom någon liten unber= 
rättelfe fyttru länge fabatta DJutrcfeSbagar ocfy DJHne=märcfen warit i Brttf 
pd tfyefja orter; Jp»ilfa i mäng ftpcfe dro gobe nog, i anlebning af
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lJiaturfenS bof, at act)ta; allenaft tt)en intet ffattas tromärbigare an SBi= 
beten od) 33önebefen, od) man mera förlåter fig pt ftyret, än ©ielfroe 
©ti)re=sDianen ; mät metanbeS at tt)et är en rätt l)usl)ållareS fh)tligt)et, 
båbe meb [täten cd) trogen arbeta tillifa, cd) fä bebia, font [fülle intet 
arbete något funna uträtta, [amt få arbeta, [ont [fulle många od) långa 
böiteftunber arbetet Imtbra ; l)toar tit förftd)tigl)et, fottft, förfarenfet od) 
gob orbiting mera mäd)ta uträtta, än ftt)fma frafter od) grofma fenor i 
armar, länbe.r od) fotter.

3ag unberftår mig icfe [teller meb tlfetta at funna rätta tt)e måttg 
[fabelig arbeten font i)är i lanbet giöraS månbe, od) måfte fortfätlias ; 
el)tmnoäl en ftmar uttberfunig om OpelfmtgalanbS rätta be[faffeut)et IcitteL 
finna fan Ituru nog många bagémärcfen t)är [fe, font mera ffaba än 
gagna arbetarena, od) more bättre ogiorb ätt giorb; marattbeS få billigt, 
[ont ni)ttigt, båbe för publicum, fåfont od) för Sanbet, od) famtel. Sanb= 
fettS Snmånare, at några anbra förbelaclttigare ft)f;Ior l)abeS för ftänber, 
äit ttje font fålebeS allenaft nttber et [fen frjttaS mara ni)ttige, od) när 
tl)e [toppa ena refmo, brt)ta tt)e fönber IteIa fartyget, at förbärfmelfettS 
matit ftrömar in öfmer alt, utatt at mera funna upftiälpaé. 2)ocf at mifa 
l)uru ftmart od) et arbete antingen f^iälper eller ftiälper arbetaren, bar 
jag inrpcft, i förflagS mis, ett räftting t'å mt ntäft gängfe fyfjlor I)är t 
lanbet genom debet od) credit, ftmar utaf attlebning fan tagaS til 
närmare eftertanfa af bet fom nträttaS.

©fulle l)öge meberböranbe ocf SanbfenS @tt)remän beltaga taga l)är 
af ttågon afficttt at ftälla ballancen efter ttsen jämliftjet font tentante, 
uti Politiffe frozen, [mar för [ig, ide allenaft äffa od) tarfma, utan od) 
gagna; få more fåbant bättre at få åga, ätt önffa, tjälft bufab borb äro 
altib bätre än målaba mäggar, od) f>älbregba lemar mjttigare ätt pubrabe 
peruqver.

Dm mår ©menffa |)uSl)ålning8 nt)tta för Publicum mera inflpter 
af SaubtmanSbruf, eller af Jpattbel, el: af Manufacturer, eller af SärgS= 
märf, eller af [ifferier meb ©ilfeSnät; eller af annat; Ifmar om mt ma= 
rattbe Oeconomi mi)cfet ffrifma; tl)er om brpr jag mig nu intet, fom 
en äblare åter Ifafmer at fföta, od) i attlebning ti)er af, upl)ämtar tfje 
ffona blomfter fom ftå ^ärligt muren Rom: 12: 12. 13. u. 15.=23; bin= 
banbeS tl)etn faman meb tl)et bärbara banbet:

iTår broar od) [en] jtn fyjllo ffotev,
@å går alt roål, el)roat> ojf möter.
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all ting fyafwa fin tjb, fl) et utwifa alï ting, åfmett weit tt)e foin 
ingen ting förftå, fe, t)öra etter fånna; fnoilfett tjb få mångfallig fem 
åtffittig år, od) åtffittigt betaë, af åtffittig fotf, uti åtftiltige länöer; ©od 
på ena^anba fått noga bör i ad)t tagaS, uåmt. at en float ffiefar fig 
rått efter tiben; emeban 11) en framfarne intet fan återwiitnas; uti bw a b 
ftånb en mara må, od) t)mar fpflo en fafmer at bewafa; i fpnerfet en 
IfttSf å Hare; at ttjen ena fpjjlan ide måtte förfinbra tfen anbra, od) tt)et 
ena otibiga foftret efter tfjet anbra bortffåma od) manffapa fela tfufet. 
prtfettfM fjafroa gaitffa månge föreffrifmit toifta tjber åt mif;a fpfjlor; 
Sdteu at milja inråtta fntSfålSfpflorna efter fl) eras fatfer font fafwa Ief= 
mat IfoS annat fotf, i fråtnanbe tånber, få fatt 11) et gå Ijfa font när 
Oiåfmen prebifabe för ©åfett, etter font tå en 1Sfontafare mite giöra allas 
ffor öfmer en Siåft. SfttIIe fpelfittgebonben anftåtta alla fina fpfjlor på 
t()e fiber, foin Plinius, Colerus od) månge ftere föreffrifma, få more ff)et 
fatterl. mera giorbt i otjb, ån i tjb. Stiog fitttteS uti måra gamla tjbe= 
böder, åfmett uti anmårfningarne fram för måra Äprfo= böder, tfc ålbre, 
toif;a IfuSlfaIbSregIor utfatta på Ifwarje månab, fela året öfmer; ©tie måre 
npafte Oeconomi fåfom Salander od) ftere, fafma utarbetat tf et faittma ; 
Sdiett at milja låtnpa fåbant tit Helfmgaland, 11) et more mpdet fåfängt 
od) ffabeligit; få framt matt ide futtbe giöra fttiö til mull, od) brnfa 
åfert)arfmor tit ftåbe=mebar; bmitfet intet fan ffe få långe Stiaturen går 
för fonften. -fpmarföre at futtita fratnmifa åtffilttabeu emellan SianbS= 
orterne, åfmett mål at gifma någon liten antebning til at få igett orten, 
Ifwareft ide allenaft Oiuneftafmarne åro riftabe, utan od) tt)e gamla Ca- 
lendarier upfatta, mil jag l)år antedna tl)e atlgentena fpfflor font ma= 
natel. förråttaS, fmar utaf tttatt fatt jämföra tf>et ena meb tfet anbra, 
od) åt minftone finna ^elSuttgalattb ide mara et GwmaanS Siattb, l)ioareft 
folfet ide får ffåra gulb meb tålgfnifmar, ide feller; font månge ofuttige 
metta; trampa meb ftöflorne i fmöret. ©od at tl)e SdiineSmårfen font 
Oiunftafioarue til ftörre belett båra, åfmett mål SdiånabernaS gamut Oiamit, 
åttttu får ftå fafte i anfeenbe til algemena fpfjlortta, tfet år ©emot= 
fåjeligtt; tp man met at ttåft efter Thors od) Göjse eller Difæ mattaber; 
fwilfe nu nämnas Januarius oef Februarius i Almanacherne ; men i
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forna tjber Gvili ocf> Renden, af tl)e ting fom tå raäft fört)ånber Babeb, 
få fadabeb Mars e0er Martius, Blida; Aprilis, Ampcrild od) Varant ; 
Majus, Maja, Mey, Mö, font Bemdrier ide adenaft Sorben eller marien 
när t)on Bbrjar grönffab, utan od fmått upftidanbe grab; Juniusfagna= 
beb mob Sommarmånad, Ormemånad, Hovilt, Trimilchi ; tfjet fenafte 
namnet tfjerföre at på ttjen månaben Begpnte man miölfa SJoffapen tre 
gånger om bagen. Julius IalJabeS Höand; Auguftus, Kornmånad, 
Skördand; Septemb: nämbeb Fiflcemånad, Höftmånad; October, 
Blotmånad, Slachtemånad, Föl femånad; November, Vintermånad 
od) December Ylamånad, Jola,månad; @åfom roåre ftore Antiqva- 
rier tilfänna gifioa; ,pmilfet alt Burn tt)et mera inftdmer nteb ©pfjlorna 
od) måberlefett I)är t sJtorben, än meb tf>e föbra orter; tl)et fan en Bmar 
JätteL finna fom met gibra åtffilnab emellan Sanbffaperne, od) ide är 
fremaitbe uti fit egit l)ttb; Bmavfbre faut fig ide färbeleb rätt mår infbbbe 
Blekinge, E. Hfyphoff] när Bctn ffref tijet sJJtauabenta Mars, April 
od) Majus moro nämbe af annat folf än ntaf måre Svio= Göther.

$Be algemena Bmarbagbfpjjlor, in uti f)ufett, Bmilfa få mål SJtåit 
fom qminor, bwav for ftg, Bemafa; få färt tl)em är at nnbmifa olåt od) 
mipförftåttb, när tt)en ene faller uti tfenb anbrab ämbete, manen rörer i 
grptan, od) Bnftrnn Behåller bpporne, etc. marba Bär ntfïutne, emebatt 
tl)e näftan äro Ijfa på alla orter Bär i Smerige od) attbra näftgränfanbe 
lättber, fåfom ftäba, ftbfa od) Båda rent uti ad rum; fofa, od) Iaga maten 
til frnfoft, SJtorgon=, sJJtibbagb= od) 'Jlfton=SJtaltjber; etc. SJtan går od) 
Bår förbi alt tf)et pput font bagel, infaller, når nngnen faller omful i 
Bufet; når rnaggan Bbr aufab, Spfflanbbrefan år å fårbe, fråmanbe 
är fommet, etc. tp Bår mib år en olifa ljfl)ct, faft ån Barn åro SJtbbrarneb 
Båfte Betrpolefare od) fpelemän; Slfmett Bmab font plågar l)ät ffe mib 
anttor tilfåden, anten gläbie= eller forge=fud, emeban fl)e åro mpdet för= 
ättberlige, od) nu til ftörfta Belen utur Brutet fouine, fåfom mpdet annat 
arbete; Sod ftå tl)e Befante SJiffop Hendriks Stjm faft:

Sag tiben altib grant til mara;
SJteb fljt tin fp fil o ffiöt utan fara;
JlcBtar tjben ep tig, tu ad)ta Bottom,
@å Blifmer tig gob Ipda i månom.
2m marber Bulpen od) Blifmer fåll,
2it Bela BoBag far tå full måd.

NB: 2Be förefatte Num: mib Bmarje måttabb arbeten, fom nu 
ftra.r efter fiunab antednabe, för Bmart od) et arbete, utmårfa

2Bet forfta: JlfBanPt: tBet anPra: Cap: ocB trtPie: §: i 2Ml>anget: Tit:
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Januarius.
dlnnnfoll's liaiit-toving:

II: II. 8 [II: 9]. ©yimta om ot=
iTïanfott'ô Syjjtor:

II: 1: .3. SLroffa ut ©äbett om 
ottorne.

III: 5: fjobra, [fraya, od) malita 
Ijaften.

Ill: 1. §öra fern qpö, Sofr ®iö= 
[ober, oct) SBetc at ©reaturen.

II. T: 1. ©faffa fern mebBranb 
utur ffogen, äfmett timber, taaf= 
web, ftör oct) giärbfell. 

qpugga qwâïëweben fönber oct) få 
mycfet at tljet förflår äfwett 
tit anbra ottarx.

I. 2: 1. = . Om qwättarne lagaë 
tältar, @frinbor,@läbar, ©tat= 
Iar oct) flere förtyg.

V. 1. 2. ©ätteb ut DrrBänben, 
.parefnaror, Jläffayor; etc.

V. T: II. S(lg=grafmar oct) SSarg=
groyar Bemafab.

VI. 2. 1. Saf=ryfnor, Sa£=frofar od) 
[fera fiffetyg ntfätteS.

I: 3. ©äbett a[ Iogan rengtöres.
I: 4. 1. jt'ätflmüan antänbeb. 

^aK=Ugganbet od) ©ftutjen Be= 
wafaê.

Sllmanmägen od) flera itöbige 
wägar mägab od) öyförab rtär 
fttö Ijar fallit.

£)warn=bygnen acftaê.

tonte.
III. 1: ©tilla Sooffayen 3 ganger 

om bagen.
iSorya ät 5Jiiöl[f]fona.
@iöra rent i alia rum.
SSatna Sooffayen fä wäl tl)on 

ftörre fom mtnbre 2 et. 3 
ganger om bagen.

IV: 1. 2. 3. Stnfa miblfen oct) 
mtöl[f]färtl(en.

II: II. 5. G. .Sofa, Brygga, Bata, 
Bränna od) reba til maten 3. 
ei. 4. ganger om bagen.

Il: II. 8. ©yittna wib atta Iebiga 
ftuuber, i fytterljet om qwäl= 
larna.

Saga, layya od) föma Ijnfläber ät 
allom tt)em font i Ijufet äro.

I: 4: 1. Sägga i matfäcfar at tljem 
fom atom laufet lättgwäga ar= 
Beta.

33ära in webBratt.
Saga tit tote om qwällen til

anbra bagen.
Sormara ©Iben.
Saga til Soabftugugängcn 2. el. 3. 

gånger om mänaben.

ïTïàrt’eebagar t tlqenna fîîânaô:
^e få nämbe JiotFafiabe iDagar, etter Forvopen Sagar, woro 

l)är i ftort roy, för 50 år feban; StJien nu mera icfe få; l)afwanbeê jag 
funnit af gamla interfolierade Almanachor, tl)d wäre gamle .pälb= 
ungar, uti tt)etta målet, mera fölgb tl)e ©gyytierb rättning, ätt tt)c Sio= 
mareé, ocf) äfmett meb tl)e förra af fåbana bagar utmärcft wifja tjmar. 
qpmilta bagar få wäl i ttjenna SSiånaben, fom uti alla tt)e foljanbe, meb
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fljt jag uteffuter, fåfotn onöbigt od) fpnbigt. SDocf loilja än alle migcfet 
gtfga af tf)ef;a följanbe, näml. af

1: Xvettonbagen Oulgl/ el. d. 6 Januarii, är tig en bagen blib, 
tear ref) briser af Igufett; tå ioänta§ gob od) tibig loålgt til ntfäbe; men 
ju fenave trettonbagétöen t om nier, ju fenare fäbeéanben.

2: S: Pauli Xag, d. = 25: Jan: tå man Igbrer en bel gamla sJ)rä= 
fter framföra gamla lat: rimen: Clara Dies Pauli, etc. etc. äftoen 
gamla SBönber, i fignevtget tlge font gått i Scholan, ffalba:

2tv pålmåj5=bagen Flatv Sobt år nian wånta Igar;
EHen Fommer Igan meb blåft/ Xlget Frtg betpbev måfi; 
fffen Fommer Igan meb rågn odg fno,
Stor nob tå bljr på olgl odg brob. SDocf är tIget fäfrafta 

odg rättafta, font ftår loib flutet IgoS Latin:
Omnia led Dominus poterit convertere 1'olus. tfget är:

XocF ftår altfaman uti (Bubs ^anby 
Som all ting roånba oetg ånbra Fan.

pär talaS oef nugîet ont pålsmåfto ulgreit/ eller tfget ftarefafte ulgr= 
loäbret font på tlgen tjben plägar f)är ffe; pioar af i ftgnerlget tige font 
bo toib pafëfiboua, oelg äro förfarne ©iäWarlar, tlge märefen taga, at ju 
ftarefre mäber ta blå jer, ju Itgdefamare toarber ©iälfiffet på tfget året; 
tig ta blåfer tlget Iif uti ©iälungarne, fäja tlge, Egtoilte böbe äro på ttgeffa 
bagar futabe eller föbbe på Sfen; SJten blåfer tlget intet Igårbt, få få tlge 
intet Ijf ; p lo ar ont utföri. är ffrifioit, uti Hilt: Nat: Helf: III: ^slocf; 
1: Pel: 5: Cap: 3: §.

Febru arius.
EtTanfolFs arbeten. (D.nhnfolFs fpfdor.

förutan tlget fom til Januarii SJtånab framfört är, Iommer tigetta 
egenteliga at loärfftältaö i figiterlget på tIgentia JRånabett:
VI. Cl: II. SBinba å tttgo alllganba 

Stffegant, oelg förbätra tlge gamla.
Utföra efter anorbningarna Sn= 

belningS ,'liäntorna.
(Smottaga fotiror til JJtarfnabs= 

platferne.
I: 1: 4. Söra Igem ifrå fäbobarna 

Sontar=giöbnittgett.
I: 4: III. Utföra ©ågbräber til 

laftagie-platfgerna.

III: 3. (Jetterna attfaS toäl fom 
nu begtgnna lilla.

III: 2. Såren IlippaS förfta refait.
IV. 1. 2. JJiiöIfefotta figtaS loäl tig 

nu är Inapafte miölltjben.
IL II: 8 [3: 9] Ullen IarbaS odg 

fpittites i liufare bagarne.
LI: IL 5. 6. 7. SBröb baîaê, odg 

Prtcfa foleS, i miölflöfan.



I: 4: I. Utrifwa fåfylmilartte.
33e»afa Ifåtl= od) ffiutum.

IV: 10. Uptaga fife uti barte« 
Ugganbe tjubar.

SSåga »ägartte t fnöföret.
Stnfa qtoarttartta mob SfenS af= 

tmgganbo, når final! är.

II: II. 2. ,pattbqtoarna brtifas, 
Ijwareft fqwaltorne ftabnat i 
watulöfan.

fTCarcEesbagarne i tl)onna SÖIånab.
äro än i SOïinot, förutan anbra, tl)of;a tlje algomonafta, v. g.

1. 'Äyn&etniå(;o--&agen/ d. 2 Febr: um l) o no ni få jos:

Äpnbelmåfjo tiölb, tjar gob påfölgb; 
sJIiett tö od) mata, l)ar mtbt at båba.

2. Slf tlje fa nantba ilå&tngs ITattenier d. = 15. 22 od) 24 Febr. 
milja ännu någro, bort icfo allo, gifta något om wåberlefeu, nämt. SSifar 
fig tå ftarcf tiölb, t)ar man blibt mäbor för Eriksmafian; SUiott bliba på 
tljem Ijar man at wåuta fallait wåfjr, men »arman ftbfomaro.

3. Sfottåvet od) 0t'ottårsPagcn år åit i t)ög ad)titiug; ti) iblaitb 
alt annat, font intet ttåmitas bör, fötoS öfwor alt, at fa annan iliåg til 
utfåbet, år ©fottårS rågen, ti) fl)ett l)alles föro »ara obugtig, åt miitftcite 
mittbro bud)tig ån tl)en fom är »upon på tl)o anbro åron.

Martius.
Såmte fpfjlortta, fom aitförba åro i Januarii ntåitab, arbotaS måft

i tfyenna månabenom mob följattbo,

tn.
I: 4: I. Utföra fåt)lon tit britton.

göra t)om timber, gårbfol, ©tör, 
od) annat wårfo.

I: 4. III. Äöra ©ågtimbor tit @åg= 
qmarnon.

SSarcte til epölabor, fyär od) tljer 
ftåonbe, framffaffeö.

I: 3: 4. 3pumble=ftåitger od) anbra 
gårbSgårbSftörar barfaS.

Slfwett »ål tafioob.
Jiåbwobott upl)ugge§.

a>..
III: l. .panbtwfwa fparfamt fobrot 

at ©reaturen, fom nu börjar 
trpta.

©iifwa t Ijen ftörro boffapoit i 
mangel af I)ö od) l)alin, Ijacfat 
frogranrjS.

©orpa löf, agnar etc. åt miölfe= 
tona.

IL II: 9. 10. Slffa, fota od) tioåtta 
tf)et fpunna garnet, od) lägga 
tf)et ut på fttiön at blefaS.
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IL IL G. 7. SApgga brief a, cd) 
Bränna Brnnrcjn niebait jjett 
ligger.

IL IL 9. SSâfwa BwnrjeBanba [lags 
Sinne= oct> ulLgarn.

IL IL 4. sIMlta était.
©fêta wäl tBe ttplagba Balfnmr. 

IV. 2 etc. ©iöra af miolfen Btlbre 
Oft ätt [mer.

TTT- 8. @e efter fmta font Mfja 
eller äro Dpttaba, at nêbiga 
,pöftefor ma fomma.

III: 9. ,påt(a tBe unga grifarna 
nti rent cd) marntt SSpfje.

LtTarcfesPagavnc i tftenna mânabenotn äro
1. 23engts Pag d. 21: Mart: cm tBen bagen är algemena fägnen:

Sir Sengt mäter, ©å teuf a mäl tin äfer;
Sllett är Ban torr, ©ä få TB eft förr.

2. Wår fru £>agen, d. 25: Mart: på mäberlefen fc.ra tå alle, tl) 
gamle sPafmtffe fnrbegen är ätt tteg giäfattbe ; v. g.

grpfer tBet Bårbt cm SSarfruna natt,
JPalter mäBr mift Bltfmer ta fatt;
Sortie nätter, rätt fällan i rab,
©äbatta fiölb man mäfte febn Ba.

SjfalebeS är cd) tBen meningen algemen, näml.
©åbant mäber fem pä Lften bagen Bläfer; anten öftan, funan, mäftan 

eller nerban; ©äban ffal cd) mäft BIafa til näfta märfrnbag, d. 2, Julii. 
Slfmen LBctttte :

©ä länge tBe fmä Bäcfar; näml. af tBen fmältabe fncen; rinna för 
märfrubagen, fä länge ffela Llge ftä frufne efter.

Aprilis.
Sllgemenafte fpfjlcrna t tBenna mänabeitcm, förutan en fter [bel] af 

tfge framförba t Januar: näml. LBefJa ffötaS
af LtTanfolfen : af Awinfolfen :

©emarmägarne upflåS. ITL G. <pöitfeit grant ad)taS, font
Snifter, tiljor, cd) giärbfcl flpfmeS. Bcrja märpa.

VI. II. etc. Siffegartten ttlrebaS.
V. I. 1. Sllggrafmarne igentäppaS.
IL 9. Laampa, Sjtt, 23läen eller tc, 

tagel, fmjnt)är, etc. fpinnaS pä 
tömftänber, tit töntar, rep, tin= 
ber, Ijttcr, tätnar cd) annan 
förnöbeuBet.

III: 1. söra t)em taflrjS ät getterna 
cd) fären; llcett grattrjS, fern 
frebigt är, til Bctcfelfe at [terre 
beffapett.
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VI. Cl: I: ERpffior, Slciarbar cd) 
anbra fifïebcncr utfättaS, alt 
efter font Bâdame cd). ÿfeit 
lofftta.

VI: Cl: IL SEBlEiftorne IagaS fer
ait rodrfloben fommer.

VI. Cl: I. XavEareit utfättaS.
EBdtar fptfaS, bid)ta8, IagaS cd) 

tidraS.
IIL 5. Jpacfelfett gioreS dt Bdftar 

när Bömöben dr.
I: 4: III. ©âg=qmarttarne BruEaS 

ftrav icdrftcben fentmer.
I: 2: 1. ©Icibar, Ealfar cd) winter= 

tigert BeicaraS uitber tat.
I: 1. SBatnet fläppeS af ERdgtcf= 

warne.
SBinternoten upBäitgeS.

IL 9. Scmar, rep, tjncr, tälnar 
fticeS.

SBinter=Eeben igentäppaS.
VI. IL 1. SBarfifEet af gidbber, 

Sicrf;, aBBcrar, etc. ibfaS.
I: 3. 4. JpumBlegdrbar rifaS cd) 

ftöraS.
£^e gamta Emfcit förBättraS, cd) 

npa BpggaS ; fd weit ^ema i 
gdrbett, fern i Bclanbcm; pd 
ängar, ©walar, cd) wib ©iöar 
til fiffel) u8.

©iärbS=gdrbar ftängaS.

IIL 8. Äalfwarne gifroaS nu @it= 
cd) ERcn=Iag.

III. 9. ©witten rtngaS.
IL II: 2: 3. SRtcl titaleS ntebait 

wdrflcben warar.
II: 1. ©äbeit fern drnaS til nt= 

fäbet cmläggeS.
III: 8. ©orpa dt miclfcna alt 

efter fem be Bära.
IV: 5. Dftar gicraS, alt efter fein 

mtclfen cfaS.
©etter cd) SSccfar fläppeS ut pd 

Bacfar fd fitart fttcit gar Bert.
II: II: i>. ©piSBrcb BafaS cd) tor- 

EaS i wdrwinben.
I: 1. ©icbSlen ntBrebeS pd dEerit.

SBibfer, Idnfar etc. wribaS fer 
än fafwen utBrpter.

©opqmaftar gicraS.
IV. 1. 5. Dft=waf;lan, el. SRefmn 

EofaS, tl)en Bwfta til mat for
feited, cd) fl)cn Bid gifweS an=

III: ten tf)e fma grtfar, eller EaIf=
8.9. war at briefa; eller famanfcfeS 

til SRefwfmör.

SRdrfeSbagar i fljenna mdnabencm EidlleS nu Bär fa gebt font inga, 
fd franit 1: SBdrfrubagen i faftan, eller rättare fagt Mariæ SSeBcbelfe 
bag, icfe Ecmmer at firaS i tEjenna ntdnab; td Ban mpcfet ad) ta S; fdfent 
tilfërenbe nti Mardi mdnabS SRdrEeSbagar infört dr; BdllanbeS gemene 
Bepen t^et intet mara gebt teefn, när tBen bagen, pd fin gamla rätta 
tfb, d. 25 Mardi, icfe fdr ftraS.

2. Tiburtii bag, d. 14: Apr: EallaS dn af mdngem, forfte fomav 
Pag, men orfafen weta fBe intet; becf förmebel. t^er af, at ©eleu pd 
tBen tjben Eemnter i XepenetS teefn, cd) Bringar ftörre warma dn til=
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fôrenbe. Dm någorlunba möjeligit är, fôîeë Ijàï tilfätle, för an fljentta 
bagen nalfaë, at utfå fa 1)1= cd) 9lot=fröen på VPintertalet; font tlje faIiat; 
faft än rätt fällan fåbant fan ffe för fnö od) fiölben ffull; ef)uru f)öge 
plantlafmor upftällas i feber, emot roäggar, t)ioarc[f]t folfftuef aufticfer.

3. Ssljet gamla orbqmäDet:
"April TOat od> Majus fall, fpUer bonbans labor all; 

är bår allenaft Bcfant till orben, men rätt fällan t märfet; t fpnerfjet 
Ijmab April angår, ti) tfteu är mäft faller od) fnöadjtig.

Maj us.
3u närmare måren nalfaë, ju flera marba arbeten, ti) i tl)cuna 

månab fpfelaé mäft meb tljepa fcljanbe, näml.

[ VHanfolfen]
Slnfoftar tjuggaë i fråfnebanet 

font följer näft efter Maji nt).
I: 2. 1. Éferrebffapett fôrfârbigaë.

©tärbögårbar ftängaé.
II: 2. 4. 9Jîale§ ntiöl, malt od) 

qrpttcr, meban mårflobeit marar.
I: 4. III. SBräber fågaS meban få g= 

qmarnarne gå.
VI. II. Aifterierne ibfaë meb Ijmarje= 

Ijattba fiffeftjg.
I: 2: 1. Äärror, magnar, fablar, 

SMnben etc. upftälleé.
III: 5. ,f)äftarne forbraë mäl at 

mårförflett fan gå för fig.
I: I. 1. etc. ©åningStibeit tageë 

noga i ad)t, Ijmart od) et flag 
efter fin art od) jorbmån. mer= 
enbelé fring Erichs 911:

SSägarne lagaë.
L 1. Éfrarna föraé ed) mäl Ijarf= 

maë.
L I: 8. jpiöjanbet til Ijnfrö ibfaë.

SDjfen upfaftaé.
Il: Cap: 11. 3Se(l)gel fläS.
I: I: 4. -öalmåfern trâbeë.

[dVroinfolfcn]
IT: II. 9. SSäfmeu Ijmarjeljanba 

Ijutpg.
III: 3. ©etternc flapped ut få fnart 

fnöit tpner.
III: 1. ©eberntera tljen ftörre Bo= 

ffapen, i mibbagétjben när fo= 
ten ffiner.

Slngarnc ränfaé.
©matjtarne od) ä f er=M f e n a rita giö= 

rad rena ifrån ftenar od) tplitt.
ITT: 3. 9. ©rifar, fellittgar od) SantB 

fnôpaë.
Ååren flippaé.

II: IL 5. 33röb bafaë, 11) et tunna.
Äåljlfröet utfås.

IV: 2. 3. 4. SlrBetet meb miölfeu 
tager tit, alt efter font miöl= 
fett öfaS.

Sloflptta til fäBobarne.
VL U: II. Stättfa fiff; ©petta 

ftröming; l)mareft fiffefiöar fin= 
naë.

IV: 4. 5. ©mörBårar, Dft= od) 
IJttölfbpttor fjälla» retta od) täte.
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SrIcbtg tmfen BpggaS, od) tf)c for= 
faine förbättras.

SBibjor wrtbas od) fjanbftalar 
IjuggaS.

VL IL 1. ätramfill od) attbra fiffar 
jpettaS od) tordaS.

III. 5. ©tobet adjtaS »al när tt)et 
fa lar.

©ärar, bettor, fäar, äntbar od) 
flafïor banbaS.

©iörlbard tageS när tpn löper; 
äf»en tallbarfen.

VI. IL II. ötffegartten färgaé.
©rarttlefen beioalaö.
©rattar od) tallar bardaS til 

torfanbe.
I: 4: I. &ol)l»ebett neberfälleS od) 

barlaS 2 el. 3 rättber.

IV: 3. AlÖter flptaS, od) feberntera 
tljer af fmör färneS.

Äolar pä äfrar, famt torf od) 
ogräS bänttes bort, alt efter 
font tarftoes.

SÖiftl)ufen, härbärgen od) Iabonta 
giöras rena.

©opqmaftar giöreS.
Buten totaS od) tagen til fifïe= 

garnenê lettanbe.
III: 1. ©ä i »all tneb boffapett 

alla bagar.
©amanlägga giöbittttgen.
Äafta ©ileSfören itt pä älern.

II: C: 11. ,piälpa tneb tegelflage= 
tier.

OMrIeSbagarne i Maji tnättabenom äro:
1. Valburgs mäjio Pagen, d. 1: Maji; är tljen bliber, »ätttaS 

gobt är; faft än gemena Ijopen pä tfyen bagen intet utfäbe »il giöra.
2. Eriks-mä$an d. = 18; ti)ett är mpdet namitlunig; tp v. g. 

1: Äring om tljen tiben; 8: bagar för, od) 8 bagar efter; är
I)är algemena fäningStjben.

2: jpä tften »efona Ijan infaller t)rar elaft »äber, tf)et öftrer 
alt IallaS Eriks-- nt å jjo -- br a fet.

3. 3ttga Kreatur fä efter tljen bagen gä in uti flottängen, eller 
p=tegarne.

4. Otta bagar näft efter Eriksmäjjatt är rätta boförningS tjben 
til fäbolanbett; bod getnettl. pä Bögcrbagen; faft ätt pä nägra fä 
ftälten tljen ofeben är änbraber.
3. Urbani Pag, d. 25: nämneS merenbelS än, tljen attbra ©omar= 

bagen; efter l)»ilfen mänge mena fomaren f!al ftälla ftg, att fäfom »äber= 
Ielen tä »ifar ftg.

4. Om gamla orbqwäbet:
April wåt od) Majus Falt, etc. är tilförenbe berättat.

5. Siätt fällan, eller albrig, fattnaS pr i lanbet tljen fägnen:
"@är diägett i ap i Ers=mäft, fä är Jjan mogen i 01s=mäft; tp tljet

förra [1er merenbelS »ib början af Junii mänaö, od) 11) et fenare i flutet 
af Augufti.
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Junius.
Sienne månaben fpfflofätter follet få utom fm]en, at tye fnapt om 

nåtterne få mara inne, ån fiber om bagarne, ty nu arbeta
tTïanfotFen at

I: I: 1. Slrja, fmrfma, ffaba, trä= 
beéåfern åt minftone ena refo 
om mcfona förr mibfomaren.

VI: IL II. Slraui felen bemafaS.
SaKbarfcn tage§, flåfeS oty tcrfaS.
©ranlop ïô^eê oty fammanrullaS 

til nöbig befmf på mång ftåKen.
II: 12. Siåra brånneS.

Jtåfmcr löpeS oty loål faman= 
tåggeS.

©iårbSgårbar förbåttraS.
©antla taafen lagaé.
SanbSmågarne förbättras.

I: 3: 9. Jiofmelanb... oty brånttaS.
VI: IL II. ©trömingö nötterne 

torfaé oty infåttab unbcr taal.
II: C: 11. Segelugnar brånttaS.
I: 4: IL @mebio=faHen antånbaS, 

fmareft ©mebioJiågett utfåd i 
Jiegttmåber.

©fogen, font tiåfnjlig år, fälleS 
til ©mebiefalf.

VI: IL II. Sagmnåten utlåggaS 
når mårnoten ftabnar.

VI: IL II. ©iörobben alla nåtter 
ibfaty feban ©trömingSnoten i 
mibfomaråtjben intet brageë.

VL 2. ÄlöfjeS fem ifrån fäbo= 
barne ©mör, flöter, oft, miölf; 
etc.

(IXtvinfolfen at
VL II: II. ©fronting oty fif! fpet= 

ta§ oty upfåttaS må, når ty en 
fångaS.

IV: 4. Jty år na fmör, giöra oft, 
fofa m ef mör, etc.

©iöra Ifmifpar oty tmagor.
Jiåttfa barit
©åtta fål) 1= oty Jiotplantor.

III: 1. ©föta boffapctt.
(II:) I: 4: II. Jparcfa ©otfmibior.

©iöra babqmaftar.
SBatna fåf len når torfan påftår.
Småtta tyåber.

III: 1. Saga Slfp= Jion= oty Jpågge= 
barcf åt ©reaturcn.

IV: 1. 2. 3. ftyfjla fulla bpttor 
oty flaffor fem ifrån fåbo= 
barne; oty toma tjt igen.

IL IL 6. ©iuba eller brpgga bricfa 
til flottanbena.

Söfma oty prpba fmfen til mib= 
fomaren oty fPårfsmåffan.

HIdrFesbagatne i Junii månab åro
1. Hubfomarebagen, d. = 24: Jiåguet font faller på tyen bageit 

oty tye 2 cl. 3 nåftföljanbe, IallaS f)år »btter, emeban tyet tpålleS före 
mara fom förgift åt gröbait på marfertte.

Glysisvallur III. 2
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2. päromäjjan d. = 29; dr tljer emot ljugnelig, när rägn faller, 
tt) tljet tjålleé före mara t^ct Mfta öfmer Ijela fomaren, od) fom giobfel 
för all fab på alla åfrar, bâmjanbeë all oljjra, löf, matfïar, åmor, 
fufar, etc.

Julius.
Jlrbetëfjfjlorne t tf)enita månabeit äro faller intet åtfltlliga od) mång= 

.banba; bod tnjdet trägne od) ftjfrne, ndml.

för mattfolfett:
I: I: 1. Sföta mål trdbesåtern.
IV: 1. 2. 3. Sofljtta f)em ifrån 

fäbobarna, förre gången.
Slå neber grdfet Mbe jå ängen 

od) fmalarne.
Saga löf.

VI: IL II. Semafa ftrömingöfiffet.
I: 4: II. Sälla Smibiefall.
I: 4: I. fpugga Jfoljlmcb.
IV: 1. 2. Slutta anbre refait til 

fäbolanben.
III: 1. Stära Jiör, Inoaf;, fräfen.
I: 3. 10. Sereba åfern til Ijöft=

Jiågenö utfäbe.
märfett af tu if;a bagar äro nit inga flera Iebalna ätt
1. XVårfrubagen, om Ittuilfett är famma fägtt font om then förra.
2. Hotemånaben förmettaé gå attorluttba itt, od) attorlebeë ut; 

v. g. går Ijan torr itt, få går Ijatt måter ut; et verfa vice.
3. Oärn-iTätterne d. = 28. 29. od) 30. Jul: font äro ff)e ftoå= 

rafte od) ftardefta froftnätter. Svjfer intet fäben til ffaba jå treffe tre 
nätter, få beftär l)on fig mäl febatt.

för Aftuttifolfeti :
III: 1. @å i mall nteb boffapett. 
IV: 2. 3. JInfa miöllen.

Jiäffa, bära od) inbärga I)öet. 
Saga löf.

IV: i. 2. 3. Sh)tta af od) an, til 
od) frå fäbobartte.

Stära Jiör od) annat Siöfober. 
III: III. Jlf fött bra bodarne ifrån 

getterna för ätt tl)e börja löja. 
II: IL G. .Itota flottbrida.

Auguftus
gifmer rnäfta giöra nteb Snbärgttingett få mäl

för mätt font Afrumor, ttäml.
Sfjnba nteb ljöbärgattbet. Särga itt torrt)öet.

III: I. Samla til lanbet åtffilltg III: 1. Sfiöta Soffajett. 
flagé fiöfober. Saga löf.

Saga löf. Sfära fiöfober.
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I: 3: 10. @å f)öft=Siågen.
Sagvt Sab u ta fen.
SBegtynna efter Rauben Bewafa 

fïôrbanbett.
VL I. II. III. Slnfa fiffericntc i 

ftynertyet åtylfänget.
I: 3: 4. Slftyämta fgumlatt.

Saga qwarttbamarne.
I: 3: 1. étc. Snfora fäbeåfärfwarne 

font torre är o.
I: 3: 8. ©e noga om Ijnfänfanbet.
I: 3: 1. Äöra wål åfern.
IV: 1. 2. 3. Slutta meb Beffapett 

tyettt ifrån Bobarne.
I: 4: I. ffmgga åtotylweb.

TT: T: 3: 8. bJvtfwa Ijn.
IL I: 3: 11. Upffara ärter.

Saga iljopa fäben alt efter fota 
SRanen meb Ijan fullflår. 

©amatträffa apett.
I: 3: 4. k. Stötta tyumBla.

ålampa el. ftrtyfa löf.
IV: 1. 2. 3. SBofltytta meb Boffa= 

pen ifrån Bolanben.
III: 3. @lad)ta SBccfar od) getter. 
II: II: 2: 5. Sorda, SRala ocf) SBafa 

af Sityanbet el. ntyffurne fäben.

SRärdesbagen uti Augufti månab
är nu mera aHenaft (ïtt; feban ttye få ncimbe SMaftabe bagar, meb rätta 
äro förfaftabe; fåfont tilförenbe om Januarii månab är anmärft; Waran= 
bes Båbe tyoS (Sgtyptierua, fåfont od) tyoë ©referma, ttye Siomare od) flere 
Sänber; fnart fagt; ttyet minfta antalet af ttylifa bagar uti ttyenua måna= 
bettom, intet öfwer 2; bod tyelt olifa i räfttittgen; fomlige tedna, 1. 30. 
attbre, 20. 21. ttågre 19. 20; ocf) få wibare; ttäntl.

1: BârtibVlïàfiobaqm d. = 24; tty alt font tyatt wifar fig, flar eller 
mulen; torr eller water; @å menar matt följattbe työften ffal infinna fig.

September.
spå ttyenna SRånaben, arBetaë

på ttye näftförelöpanbe, näml.
SfianfolBen :

I: 3: 1. etc. ©förbanbett Bemafaé 
alt efter fom fäben mogen är.

I: 3. 8. Sjnet attfaé wäl meb röt= 
ningêlaget; etc.

I: 3; 1. etc. ©äben införeé uti 
laborna alt efter font ttyen 
torr är.

I: 3. 1. etc. Slfrarne ärjeé ocl) fö= 
ras wäl, at läggaé i winter= 
fåror.

mera utom än inom gårbett, fåfom 

dXunnofonet:
I: 3: etc. SReb fäbetté uptyäm= 

taube octy inbärganbe är nu 
nttydet arBete.

II: 1. 3: 8. SReb Ijnet är mtyfet 
giöra.

III: 1. ©oplöfwet famlaé.
T: 3. Äåtyl od) Siofwor uptageS 

od) omBewaraé.
III: 1. 2. Såren flippaé.

SRofa rifweé.
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I: 3. 8. Sjn=Ianbett upljarftoaS.
S) if en ränfaS od) ut) gtôraê,
SIngar robiaê.

I: 3: 11. SIrtafern giôbeê od) up= 
forcé.

Sroar od) toàgar IagaS.
Qtoarnbamar fpllaê.

I: 3: 5: g. ©ft) Italen râd'naê.
I: 2. 1. Äårror, formoagnar, sPlo= 

gav od) flore àfertpg giômeê 
unber taf.

1: 3: 4. .fmntblegarbar läggas».
©pifar od) llgnar lagaê.

VI: II. Sifferier ibfaê.
III: 5. Vtdftar tioàttaê od) ffrapaê.
V: I: etc: ©über od) jnaror at 

fånga fogel, biörnar ocl) älgar 
uti, utfåttaS.
SfiårfeSbagar i tfenna tnånabenom åro att gångfe
1. "Kovfmnftatt d. = 14. ©ont t feu Utifar fig, gifsar matt ont 

följattbe foftett.
2. tnid)eIomåfoöagett d. 29. ©å många nätter font fölben toifar 

fig för tfen bagen; @å många frpfer od) efter Valborgmåfatt. på
natteit emot tpen t>agen, tttåjle alla båflav jlå tntte på flail.

Qtoaftar fammanbinbaS.
IL II: 6. ©rida brpgges.
II: II: 2. ©åbett torfaé od) ntaleS. 

©fomafare ttålleS at förfårbiga 
ffor.

III: 1. Soffapen fjalleS tut inotn 
Ijagar.

©iöbflen utföreé på årtåfrarne.
IV: 9. Ullen farbaS, fpinneé od) 

ftidaS til toantar od) ftrumpor. 
åtlåber npa giöreé od) tl)e gamla 

lapipaé.
IL II: G. 7. Serebeê brida od) 

brått tojn til 93îi d) e I ë met ft of) å I= 
gen, faft ätt febertnera, på fela 
året, intet få ffe funbe.

October.
3 tfjenna Octob: månab år ftunbom få Ijårligtt toåber, font på 

tfen näftföregåenbe, få at båbe folf od) Boffap funbe gå ute på bara 
ntardette; Slîen ftunbom briftoer fölben od) fnött tfem in uti l)ufen.

Qlje algemena fpflor åro nu fåbana: v. g.
m.

I: 3. Sröffa fmåningom. 
SllIefiftttba flagg toeb IjuggeS od) 

jamanlåggeS.
SimBer, taftoeb, ©tör, etc. tteb= 

IjuggcS od) tilfopa föreS.
VI: I: etc. gifferierna ibfaS.
IV: 1. etc, @lad)taS ftörre el. 

minbre Soffap.

4X.
III: 1. Soffapctt föbeS, belS ute 

belS ttttte.
II: 1. 3. [9!] Sjnet båttgeS od) 

ffådeS.
II: II: 4. Sfialtet målteS.
II: II: 2. Sfiiölet males meban 

fjöfffloben påftår.
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IV: 10. .pubebardett tillagad öd) 
Iju b ar tljcr uti läggad.

I: 4: I. Äåf) I=Botnar upïaftad od) 
tilppntad.

I: 4: III. ©ågqwarnar brufad, få= 
fom od) miölqroarttar tnebatt 
Itoftfloben påftår.

IV. 10. ©finnen betad.
III: 5. §obra ^äftavne inne; åt= 

' minftone om nätterne.
SSåtar upbragad i Winterlager.

I: 3: 5 fProftröffningett går för fig.
V: I. etc. SttffifIige gilber upftäl= 

lad at fånga åtffilfig biur.
I: I. etc. fpå förfta fttö=fbre ut= 

föred fomargöbjlett.
V: I. etc. @fter Wtlbiuren at fånga 

acfytad på förfta fporfnö.
VI. I. etc. Sfnoten bra ged när 

ffen få mebgifwer.

IV: 7: 8. 3 fladjtetiben är nog 
arbete meb föttet, blobet, tar= 
mar[tt]e od) pölfeljadelfer.

III: 1. 8. qpöftefona gifwad gobt 
feber od) jorpe.

III: 9. ©wittett giöbad font flad)= 
tad ffola.

I: 1. etc. EDieb fentargiöbntngettö 
utförfel, od) tljed utbrebanbe är 
ftpft arbete.

III: 3 ©etter od) bodar fläppad 
ut t flogen, få länge ide alt 
för bittp fnö faller.

III: I. etc. Soffapen ftidaö wäl, 
atttjen ide warber I)öft=fwulten.

IL II. 5. Srob bafad alt efter 
Rauben.

I: 3:— JRofwor od) fållen för= 
Warad uti fäHave eller wifja 
JRofgropar.

EDiärfedbagar uti Octob: ntånab
wet jag itu t)är inga i ad)t tagad, ^warfen Dinii EDiäfja, b.= 9. ide Ifel= 
1er Galli bag, d. 16, ()Wilfa uti tl)e gamla Almanachars Mff: jag febt 
Ijfwäl wara meb et od) annat om mäberlefen anmärfte. ©od tagad än 
gifjttittgar af följaitbe, v. g.

1: Wintevgatan ; fom fl)en wifar fig, meb ftörre eder tntttbre fwarta 
flädar, anten för, eller uti, eller efter flpfningen, altfå wäittad fnö, ur= 
wäber, od) fnödlumbar; förre belen bemärfer förr 3ulef)ögttben; mitt 
uti, fielfwa Sulebagarne, 20: ft: od) läitgft utföre flpfterne efter Sulen.

2. Wtllgåjfen, tvanar od) Swanorna ; Sn förre tlje flptta föber 
ut, ju fnarare italfad wintern. Su l)ögre uti luften tl)e flpga, ju fallare 
od) torrare winter; men ju lägre, ju mera fnö od) bli=winter. Del) fom 
tl)e altjb dålla meb tljerad flpgattbe en wader orbiting, at näft efter tfjen 
förfte, bela tt)e fig i twäne flpglar efter Ijwar aitbra, ju längre tilbafa, 
ju brebare; bod af oljfa längb, få at gattffa fällan bägge armante äro 
Ijfa långa ; Dlltfå taged tl)er af flje märfen, at om tljen wäftre armen 
är längre än ti;ett öftre, få wäntad mera fnö falla uti wäftern, eller Up= 
lattbd ©odnerna; men ntinbre i öfter«, eller wib Ijafdfibotta; et vice 
verfa.
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3: Sorfta 0»ô; ff)er af tagas fa bau marten:
1: Safe fnö i Btötan jorb, Brift få fäb tå marber fforb.
2. ©ttögar tl)et i gröna Icff marber BofEafS föbait fitöb.
3: SrfS tt>et ftrar få förfta fnö, följer fölb få fmarje fnö;
4. kommer tö få förfta fnö, Ijmarje fnö få t)ar tå tö.

4. ^afenvatnets ftöbanbe, ©ic^fpvåtig, ^ofb el. XVmter-Språng 
Eattabe; IimiIfa altjb tvp åro, od) föra meb fig mifja ntårfen, nämt. Su 
förre ttje lomma, ju ftörre, ju tätare in få turar anbra |: tt) tt)e ffe icfe 
alle få djettna månaben, utan odj få tlje följanbe in emot Luciæ tjben :| 
ju förre nallaS »intern, jn ftarcfare fölben, oct) ömnigare Iommer fnöcit; 
men tmärt om. = etc.

5: ^ifte=HeFarne, meb ©jfett, SBöfjan, ökaren, ©intfan, etc. gifma 
oct) fålra Iedn tit minternS aratalfanbe.

November.
SBinter lötben brifmer follet at tjåfta fig inne i mannan od) meb

få ftfft arBete fffta ute i fnöen, at
mäft tljeita följanbe:

af manf:
I: 1. etc. SrofEa om ottorne.
I: 2. 1. ©täbar, lättar, ffrinbor 

oct) annat tiftift IjalleS färbigt. 
SBebBranb, timber, tafmeb oct) 
©tör IjemföreS.

L 4: I. ©tafrum od) Äåljtmeb fö= 
reS tit SJtjtan.

I: 4. III. ©ågtimBer tit ©ågqmar= 
nen.

VI: 1. SSnoten brageS.
VI. Cl: II. diöfior, BaE=Erofar od) 

anbra fiffetfg utfättaS.
III: 1. £ö för jjäftar od) Boflaf 

IjemföreS.
I: 2: 4. ©omargiöbntitgen ifrå 

fäBobarne t)emföreS.
I: 4: I. ÄoBlmjlorne refaS od) 

ftfBBaS.
VI: 1. SSäfmertenor ntfätteS.
IV: 10. .pubattte i Bartningen 

omröraS.

fmetten ftår i flatten, tf nu arBetaS 

af dXromf:
III: 1. 23oflafen forbraS mät.
Ill: 8. EMötfone gifmeS forfe.
II: IL 8 od) 9. StrIa od) färla 

arBetaS meb IjxtetS titmärd= 
anbe od) ffimtaube.
BiuS gtöreS.

II: II: 5: 6: 7. 23afa, od) tota 
brida mäft i miötflöfan.

IL • II. 2. Horda od) mala fäb od) 
agnar.
Stöta ftäber.

I: 4. T: I. Bägga matfädar til 
SElianfoIfen font fffjla i fåt)t= 
mjtan.

II: II. 9. SBäfma Blaggarn.
IV: 9. ©tida mantar af ull.

.påtta Emfen rena.
III: 1. etc. SBatna SSofEafen.
III: 9. Stnfa ©mitten, 

formata (ätben.
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V: 1. etc. $)å fporfnöen letas 
efter Soar, IDMrbar, etc.

V: I. VII. ;iiäf=faror utagnaS.
V: I. IV. 3Barg=gropar od) StIge= 

grafioar attfaS.
III: 5. Iwftarne fobraS toät.
V: 1. spå flibor g liber man af 

od) an efter loilbbråb.
SOMrIeSbagar åro nu inge flere; tt) Ijtoarfen Mårtens @åö Ijar man 

t)är, ide IgeKer något marie af A.ndreæ=bag, fåfom mpdet ttämtteS på 
aitbra orter; utan enbaft loäntaS än, fåfom ttlförenbe:

1. ^elgon.-tnåfjö-btjban, I))oiIIeu ju lärare är, ju ftörre od) när= 
mare tu tit ttgen bagen I)on tömmer, i förmoban tit gobt år.

December.
St) en na SDMnaben gifto et näftait fatuuta figfgtor font ttgen näft före= 

gåettbe, tvg nu arbeta 
tTïcmeperf:

Sröfla flitigt.
|jemföra toebbranb.

I: 4: I ©pfjta uteb Äotglmjlan.
Upftala toiutertoägar.
SDraga SS no t.
©ätta up Drrbänben. 
göra Ijem Söf, fiöfober.
©titta toäl t)äftarne.
Drefa tit åtffiltiga up=@täber meb 

egit aftoel.
Saga fotgror.

I: 2: 1. Saga lättar, ftäbar od) 
annor törtigg. 

göra 1)em toaht.
SBetoafa ttget toanliga ©fintg= el.

Igått=tigganbet.
©önbert)ugga mpdett toeb tit Sutgt= 

tjögtiben.
DJMrdeSbagar i ttjenna månabenom åro månge, tp för utan ttget, at 

gementigen få tgåtteS före, at ju längre Sulbagen fatter in uti Dh), ttjefto 
bättre år tgar man at toänta; men ju längre uti Dtebanet, ju fämbre; 
©å är än öf[toe]r att gängfe at tataS om, nämt.

od) iltvotnoFcme», at 
SBoffapsflötfeltt är nu brtgger.

II: II: 9. ©itta toib ©piitrådett 
mib afla tebiga ftunber.

SBära in toeb tit åtffitlige för= 
ii öbentgeter.

SBereba babftugugångar nu font 
attjb ttlförenbe, ät minftone 
på Igioarje 14 bagar.

©töfa od) t)ål(a rent i att rum. 
II: II. 2. 5. 6. 7. Sorla, mata, 

Brtggga, bala od) bränna tit 
Sutefjögtiben, faft ätt feber= 
mera intet finite öfrigit toara.
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1. <Dm ^ulfafhtn, ell tiben emellan 1: ©önb: i Adventet od) 
Sulepgtiben ; är tfjet tå Imtgt, rnulit, mieten fntö, äfwett ligganbe up 
uti qwiftarne på träna i flogen; få förmobab gobt år; ©ä full font ffo= 
gen är od) qwiftarne Bugna af fnö; @ä tiocf warber od) ©äbebåfrarne 
od) mogen apen pngattbe; SRen twärt om, Bara marcf, od) fnö=tomer 
ftog, Båba Bara äfrar, lätta ap od) toma Babor.

2: på 3«let>agen är mpdet äfwentpr od) måttg märten,
1: af tt?et famma fom om Snlfaftan är Berättat, Ijwilfet i fpiter= 

Ifet om Sulbagen i ad)t tageb.
2. 2tf Sltufen fom uptänbaS, få wäl pina i l)ttfen om 3uIa=afton, 

fom uti fprfona om 3ul=ottan. v. g. Brinna tp Har, äro gob tocfn i 
fpnerpt til plfo cd) wälmågo; men jxt mörtare, ju ftörre ftufbomar, 
forger od) mifjlpcfor; ©locfnar något, Betpber tpt böb; ju längre fram 
i fprfone, jn förnämare perfon; på altaret ed) prebifeftolen, Betnärfer fä= 
bant fPräfterna i förfamlingen, od) få mibare.

SBjfar fig ftuggan jämngob af en perfon på wäggene emot fåban 
Biub; tpt är gobt tectu; SRen är Ijan ftpmpab eller oridjtig, Båbar 
fåbant olpcfor, ja! böben, i fpnerpt om intet l)itfwubct fpneb; Od) flere 
fåfängor, etc.

3. Su Bittibarc Ottefangen Bcgpniteö, ju Bättre årbwäg I)ar utan 
at wänta; tprföre ftpnba gemena ppen fig fram ftrap efter mibnatten, 
ätt på måttg ftäClen.

4. 34)ett font ttinner förft fotttma ifrä fprfone l)em til fit l)ub pä 
förfta Sulebagett, ptt får mäfta fäben od) Bäfta Ipctan uti alt förepf= 
manbe på t£;et året, tprföre tpcfa fp af, od) föra rätt ftarcft.

5. Slf ttse bagar i welona, pä fswilfen Sulebagen faller, t)afwa tt)e 
i forna bagar Btaft od) pr tttåttga giffnittgar, merenbe[l]b Ijta meb tpm 
fom tpn namntunige fprfofabern Beda reban i fin tjb Ijabe anmärlt; 
SRen fom tp nu äro utur minet o cl) tnutten fallne pä ftörfta ppen; 
@ä är onöbigt, fäbana fåfängor pr framföra.

6. ©eut om 3uIa=afton Brufa än pr månge af fätntlor od) Bottba= 
färittgor gä in uti fäpfett, at fe prit Soffapett ftäller fig; Otn tpm 
fom tä ligga, giöreb gobt ppp, men out tpm font ftå, twärt emot.

7. ©om wäberlefen ftäller fig pä tp förfta 12 Sulebagar; ©ä 
mena ätt nu månge, at tp 12 månaber i året ffo la rätta fig; Janua
rius efter tpn förfte bagen, odj få wibare.



Zfan 2tnöuc ©clcn.

3ne|aller utförliga beråttelfer, om alla ffe fpfjlor, fora uti t|eu 
^erra beten allenaft nämba åro.

I: 2Cf|cm&lingen om Hferbtul?, od> Såbeemrter.
Cap: 1: om 'ItHevbntf t gemen.

§: 1: (ï|urutoàl Sorben af fig fielftoatt fober orätnelig ting, font 
äro übet nciringsmebel; ganft'a mang nu uppenbar ; fatt |ånba, flere ått 
ofmtog; @å fobrar boef åferjorben |ar mt) cf en ffofjel, få framt någon 
©ab to åra fîaï, fom uti |enne fåbb toarber; fa! många gånger mera 
ärjanbe, |arfwanbe, flabanbe oct> råttfanbe, ån på t|e föbre orter, Iftoilfe 
funna od) nårntaft ligga; förutan tbten brpga giöbttingeit font tjbaft måfte 
påuttocfaö, 30. 40. 50. od) 60. refor mera ån auorftåbeS til föbertt ; 2)ocf 
Ijftodl meb ftor åtffilnab, icfe altenaft ©oefttar od) bpar emellan, utan 
oef åferftpefen, få toål tl)e ftörre, font t|e fmårre, ja! in ont några famnar 
od) alnar; od) t|etta alt af tl)e åtffilliga jorbe.-arter font l)år i laitbct 
finttad rnånbe; ftoilfe fuller åro icfe få många millioner tufenbe, fom 
Kircherus tt)cm npttåntiter, bocf liftoål öftoernog flere, ån mången torbe 
fig inbilla, i fpnerfet fåbane, fom icfe allenaft litet ffårffoba furu Sorbe= 
arterne, fåforn alt annat ttitbcr folette, åro ftora förånbrittgar unberfaftabe; 
få at l)toareft t forna tjber gobe od) brågtige åfrar toarit, ffer ligga tl)e 
fårfwe, magre, obngelige; eller oel) tioert ont; af ftore ffogbparcfer, ftenige 
baefar, od) mattnfulla ntpror, åro mt bleftte öfmergobe ©äbesåfrar ocf 
gråélattb; utan od) fögo betrakta Serbens iutoårte» beffaffenfet, ftoar af 
tfjeit utwårteé eller pterfta ffårpan, fnart fagt, måfta förånbringen tager; 
toaranbeo ingom ofnnigt, font et litet ftp de tteber i jorbene meb fin ögon 
fomit, furu l)etttteé flo eller |marf fd)icfttoj§, af ett gattffa mtberbar fa= 
manfåttting tttaf åtffiUige jorb=, fanb= Ieer= ften= oc| bårg=arter, til wifta 
ftref, efter oltfa mått, finuaS ligganbe od) ftålte wara, anorlunba toib 
toårlbeneS ffapelfe, anorluttba efter fpttbafloben, od) anorlunba nu; @å= 
font t|e biupfinige Phyfici öftoerflöbel. toib |anbena gifwa. £>d) at fåban 
|marf eller flo, åro åtffillig i åtffilliga IanbSorter, t|et år få mpefet mera 
troenbeê, font åftoen |år i Sanbet ögonffenl. fåbant år at aftaga, i gemen 
f|e ©ocfner emellan, font ligga toib |af=fibona, od) toåfter ut, åt ftållen ; 
fåforn od) attbre orter, nårmare |toar attbre; ja! fnart fagt, ett |mar
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©odtt, åger Icirffilte j orb carter, Ijmarf, flo od) fd>td)ter. ,jpmilfet för Iotb= 
(öftigfieten (full man Ijdr utefluter; emeban od) fabant finîtes mara béante 
emellan.

§: 2. Dlîctt at någorlmtba funna mifa 3orbe=arterna f)är t Saubet, 
t anfeenbe til åfer=marcfen; tt) Ijmab bargen angå, fommer fåbant at in= 
fôraë på et annat ftâlle, om tl)c Ijär förfofte ©rufmor od) SMrgmdrf ; 
@å fittnaé tljefje efterföljanbe fänbarafte ; nanti.

1. PHulljorb; [milfen år mångeljanba, v. g. froartmplla ; font år 
tl)en båfta, od) ttjen minfta; fåfont merenbels alt gobt år; mörfare, liufare; 
gof)lare; röbare, purpuracfjtigare, blåare, etc. gröfre, faltad)tigare, eller 
nteb mera eller mittbre mineraliffe faijer befprdngber.

2. Sanbjorb; font od) år [marjeljanba; v. g. gröfre, finare, ïjmjtare» 
gråaktig, röbare, glitterfull, mullblanbab, goljl, lener, [mafjer, etc. etc.

3. £eerjorb, år od) mångffanba, v. g. blå=lera, fpiflera, flptanbe 
lera, gröfre, eller grannare, tåtare eller glefare, jårnmäl af åtffillige fårgor, 
brntt, grå, Ijmiter ; etc. @anbad)tig; flagot; tdrnadjtig; pipad)tig, etc. etc.

4. dâtt-.myüa eller PtIogortv af åtffillig flag alt efter font mull= 
od) fanb=jorbett fan mara blanbab.

5. (Båsjorb, eller up-- ocf) neberfUganbe iorb, font mifar fig alt 
efter Seranb art, fom fljer uti öfmermigtena åger fram för @anb= 93to= 
od) flappurjorb.

6. Sarg= eller Wattu=fega=jorb, font få mpcfet mera åtffillig mifar 
fig, fom fl)ett blattbar fig meb alla förenåmba jorbarter od) ftprer nteb 
ft)em alt fom beldgenfyeterna finnaé mara til ftelfma återftpcfen, fom åga 
anten l)ögre eller lågre bårg, badar od) fullar öfmer ftg, å [marje fibo 
tf)et mara må, eller od) ftenröfor mit uti åfern, od) tplift.

7. 'Kalle=OOS åro biupt utur jorbene ftiganbe matn, fom meb tferas 
ångor, giöra fmarjeljanba beblattbning meb jorbearterne, raåft uti gås= 
jorbett, Seran od) jåmtligganbe åfrarna.

8. Siccgrpttba, eller tl)en jorb, fom i forna tjber legat uttber matn, 
år od) åtffillig, bel§ af Ijmarjeljauba fattb, od) åtffillig leerjorb ; belS af 
tilfluten mutljorb; etc.

§: 3: Slf tf)e förenämbe jorbe=mol)uer, fomma enbaft at begripas tl)e 
öfmerfta [marfmeit, flo eller fdjid)ten fom plöjab, år jas, föras od) IjarfmaS 
til ©åbeSafrar; [»milfe od) perfore båttre od) fåmre åro, i anfeenbe til 
gruiibett eller botneti, font mpdet uträttar, få mål til måttet af biup= 
[etena, A- f. alf; fom tit ftelfma arten, af efterföljanbe flag, alt efter 
gob^etena namngifne, nåml.

1. Stanfa 2.eran;
2. lera meb Flapttr eller fmå=fteen.
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3. mulbfanb met) grofleva.
4. Santjort) ; grannare etter, gröfre.
5. fållan eller t)cirba pjnbårget.
6. £>y= eller dfja ; etc. .pmilfet en förftånbig åferman mera t ad)t 

tager, ån återns egenffap fom tfjen ftjneö ofwatt ; ftjet jåmwäl Palladius 
i fin tjb, od) på l)an§ ort, Wifte fäja, når Ijan få fïref: Color terræ 
non magnopere confiderandus, qvia bonitatis incertus auctor; IDoct 
år ttse uti öfwerfta Ijwarfwet icte förfaftanbe, nàml. jåban màrcfen; nanti, 
i attfeenbe til

1; 23elâgeul>etett od) 2. Oovtmrtcn.
fpwab tljet förra angår, fan mål flatten eller jdmnen mara gober 

nog, bocf Ijfwål et lagom lutante eller flutning åt fl) b en, fi)boften, 
often, ån båttre; men tete få emot norben ocb norbmåftett; få framt 
fomarwårmen tete ftaref pdftår, tå fåbane åfrar emot norben Intanbe gobe 
åro. Sluter åfertt af, måttel. på alla fibor, är ft)et båfta, få at ingen 
Ijammare, fteenbacte eller bårg, ån fiber någon fumlig pufj eller ml)ra, 
åro belågne Ij ogre ån återn, til Ijwab fibo, fljen loara må. 33rebe loib 
fårr, mi)ror oel) ftiHa ftåenbe loatn, l)ioar utur bimba o cl) elate bunfter 
upftiga, tager merenbelé fäbett ftaba; ware återjorben tf)en båfte; men 
icte få wib ftora fiöar, odj gob matn, famt mib tt)e elfwar oel) flober, 
fom ffjcraö jämna watn åga, oel) icte nteb l)aftigt ftöbanbe t)ögt upftiga 
til åfertnartfens ftaba; ti) på fåban ftållen trifweå fäben ganffa wål, od) 
fållan affrpfer. Store, brante bårg, få npttige fom tl)e ftå i norben od) 
norbwåften, få ftabelige ftpgga be i fpbett od) fpboften. !Dien ftore tat= 
lar, granar odj annor trä åro aHefaman ftabelig når tlje ftå nära återn. 
Store ftenar od) ftenröfjor åro od) mietet ftabelige o cl) IjinberIige1 fom 
finnaö orörlige ligga t återftpefen.

.pwab tf)et fenare wibtomer, tan en wål förfaren åfermafn] båttre 
finna åferjorbenö art, ån en meb pettatt gobïjeten befïrifwa; bocf fram= 
föraö f)år några feeftt, v. g.

1: 'ät jorben år fwarter; blåd)tig; il)opf)ånganbeé når man trpfter 
Ijenne in uti Ijanbena, nåftan fom beg.

2. ‘ät Ijon gifwer en gob lud)t ifrå fig, når Ijott är befucl)tab meb 
regn eller rent watn.

3. ät l)on l)afwer meb fig beljagelig fmaf, fom båft fan ffe, nål
en bel låggeé uti rent watn, en time eller 2, t)witfet febermera affilabe 
watn gifwer råtta fmaten af jorbenö faper.

4: ät l)on föber af fig goba, ftora, mogna od) wålartabe mårter.
5. ät pött warber alt pögre od) löfare, ju mera man rörer od) förer 

penne.
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6. Slt tf)cr finneS rätt proportion emellan tt>e fa jer font egentel. 
höra til ScrbeneS fruktbarhet, v. g. en v'egetabiliff olja, eller olje= 
act)tigt faltbitter, meb ftna jorbgramt bemångb, fem unberljålleö uti leran 
ed) famanblanbaS meb fanben, etc. beqmåme at röraS af feleneS marma, 
matnetS ed) IuftenS trt)cfanbe ; meb* mera fem tlje naturfunige I)afma ut= 
ranfalat, ed) fubtilare år, ån at tunna fafna uti en tiodan bonba l)iårna, 
Ijmilfen fnarare förftår fåttet at pröfma jorb=arten, meb tf)e jåtmiäafwave, 
fem en eller annar af mårc nt)e Oeconomi l)afma gifmit mib hanbena, 
nåml. en fter utgröpt ©åttare, en mrjben ^åltrymare, en piattfmggave, 
ech en ©ten tTafware; få framt mebel tilrådelige mere at fåbane ïopa, 
ed) någon lebig ftunb at båra, för fattiga £>ålfing=bonber.

§: 4: ©ebatt en Slterman fålebeS någerlunba Ijftfttmr lärt fauna 
3orba=arten, få må l)an thet meta, at på tmt‘3 ftbo forbraS i fpnerljet 
try ting til fielfma återbrufet, nanti. K on ft en, SHadr) t en ed) Wjljan ; ti)

1: t&onflen uträttar ganffa mpcfet gebt, h't'ilfeu mib återbrufet 
båft inhåmteS af geb förfarenhet, ed) betiånar SJiadjten ed) Sfiiljan, få= 
fem geb fmorning uti magnS pul; Columella fåger: Agrum peffimc 
mulctari, cujus dominus, qvid jure faciendum fit, non docet.

2. tnad)ten år ed) pgnöbtg; tt) Ijutab fan man meb tmå tema 
hånber uträtta? therföre må en åferman intet taga fig före mera jcrb 
at brufa, ån han måd)tar mål fföta ed) anfa; h) et tunlanb mål brufat, 
år brågtigare ån 4 el. 5 illa brufabe.

3: Wjljan fåjeS ed) hår meb råtta braga IjftIfma Saftet; Gn Sbug 
minner; fmöbonbenS öga gier häften fetan, fabe Lybicus reban i Ariftot: 
tjber; Od) ingen båttre göbfel fan föraS på bonbenS åfer, åit tl)en fem 
faller af hemö ffor.

Shen Sanbtman fem nu åger tljefse tre förcnåmnbe formoner, hau 
far ide blinbmift fram, el) heKer rättar fig efter anbraS exempel; etc. 
utan arbetar alt meb förftånb, få mål uti thet ena fem tl)et aitbra, v. g.

1. Äörer eller plöjer, i rattan tjö; Ijwarfen för brett, eller för 
font; nega ad)tanbeS åferjerben; få at leran förft, Sanb fl)er näft, od) 
låttmpllan albrafift; ed) få mibare.

éeeråfern mebait hftit mäter år, men Såttinplian rätt pi tort; ©mart= 
uttjllan tål båba. Cato Ijftfttmr ffrifmit: Rcs ruftica fic eft, fi unam 
fero feceris, omnia opera fero facies. 9Jian borbe fig ed) Ipf rätta 
efter Dtp ed) Stebanet, men i pelfittgl. går fåbant ide för fig; efter åfer= 
jerben måfte man ounbmifel. rätta fig.

2. plöjer eller årjer, Ijwarfen för biupt, ide heller för grunt, hwil= 
fet båft gifmer fig alt efter biuphetena til botn eller gruttben; hwar em 
tilförenbe år berättat, §: 3; fåfetn ed) til OgräfetS rötter fem the fitutaS
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Wara gagna neber i mullen, tifteln längft, Waturet cd) lpuitful, tl)er nâft, 
cd) [a wibare; Sebennera til fietfma tjben; bittpare cm Ijcften an font 
cm wahren; t fpnerbet !»car något utfâbe ffal f!e; tätare cd) grannare 
cm fcmaren, men runiare etter gröfre om ()often.

3: SBrnfar tiänliga åfer= etter SBdrdtpg ; t)»itfa bäbanåt tomma at 
befïrifwaë; nanti, ptogen b® ©wabWanb, littbor, renor cd) meb graê 
odj terf öfwerwupen ftdtten; âfwen SRôbnittgêntarfer; fegfwatar, ©tö= 
grt)ttbor, Sjn= od) .Ipafre=Ianb ; '2It el. ålber ntt alla trabeêâfrar, âfwen at 
upföra Stubb= et,, ftamâfrar, ârtegârben, etc: ttebermplla gtcbfïen, utreta 
ait ogrâê; etc. fpwarföre måfte fâbant àl)lanbe et. ârjanbe fie 6. 7. 8. 9. 
gånger ont fcmaren, ait fom ålern anten Ijàrb toarber eller meb ogrâê 
betcârter. ^arfruen måfte ânitit bnbbelt niera brnt'aê, ja! mât G bubbeït; 
tt) meb !jeune Bereber man fjâlbre åferjorben til utfâbet om måtjren, ätt 
meb åt)Iber; meb Ijenne t)arfioa§ alla pïogïanb, utan at något ål)tber tfier 
på Iommer ; meb batfwen neberfôreê alt fâbeêarter, båbe wåbr, fomar cd) 
b oft; meb benne upprifweê ogräfet, font inga biitpa rötter åger, ntt alla 
trâbeêâfrar; IO. 12. 14. gånger mu fcmaren. ©tabben är od) mpdet 
Brufelig; men mpdet fällatt Walten , font än nog främanbe bär är; 
til at flabba jämt, i fpnerbet sPlog= eller SRift=Ianben; äfwen fprättga 
fönber flintpar, fofer, ftnå jorbtorfioor od) tplift; fåfont od), när ntfäbet 
flat fie, jämnfläta aient, at få=fårante fpttaê ntå ; äfwen trpcfa bonom faft 
ofwatt til när ftaref bete påftår. Walten brûla migre allenaft ; på fontlige 
orter, at efter utfåenbet brpta flårpan fom lagt ftg efter tttpden wäta 
od) ftrar tber ä Iomanbc ftard torde, ^anbFlnbbov, PicEor, factor, 
bvuîaê nu mera ide båt, fåfont i forna tjber, od) än uti attbra orter, 
fåfont i Sänttlanb od) sJiorige; utan tå allenaft när Seeråfern ftore cd) 
barbe flintpar etter Iofor bnfwer, tpoilfe ide Innna fönberftabbaé; sJiär 
bttmBIegårbar fiole rifwaê od) lagaê; etc. SBicn ^arEoi-, SotbavEoe af 
trä; ftunbom af järn; brttfaé öf[we]r att, til at nebevFraffa SRågen meb 
nti ©wibiefall, äfwen SRof=frön, få framt tbefje fenare ide fatt warba.

4. Upfaftar tiåitlig !PtFen på ttöbig ftällen, få wäl open, runbt 
cmfriitg åferftpdeit ; font dun-- el. don-biEen mit igenom, eller tbe runt, 
Ijwareft fumpige orter tigga, fällfogor wifa fig, od) SDp= el. DJiprjorb filt= 
neê; faftanbeé feberntera bifeéfören in på åfent, font bafwer ftor nptta 
meb fig, ofta refor få gob, font fäntre göbfel.

5. ©ieba åfent, font bär i lanbet måfte fle åtmiuftone bwart tribie 
år; få framt någon forn=fäb wåpa ffal; bed något längre emellan när 
SRåg, pafre cd) sIrter utjâê; men bwart år på Ipamp= cd) SRofwe= laitb, 
Äåblgårbar, od) tbe åfrar, font årligen warba befåbbe utan at få Ipujla
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efler träbaé; Ifmar cm icibare Ifabanefter ; maranbes nöbigt at i ad)t taga 
mib giôbanbet tlfetta, nanti.

1: 311 ittgen giôbfel utfôreS fer ait tlfen mal brunett eller ruten är; 
i mtbrig fynttbelfe gifmer Ifon mera ogräs ätt fetma; 6. 8. 10. måttaber 
forbraê gemettligen.

2. Slt tffett utbrebeê Ifmarfen for tunt, eller for tiocft; få framt 
ttien tilrädelig är; font fällan gifmeê If âr t lanbet ; tfjet od) Plinius råber: 
Ager fi non ftercoratur, alget; Si nimium ftercoratus eft, aduritur; 
Sbocf ntcb tfyen àtffilnab, at Seerjorb giôbeê tioefare ; men Sätt ntt) lia, fanb= 
jorb, mo, gå§= od) funtpad)tig, tunnare od) oftare; 120 mintertaff fôreê 
gemenl. på 1: Sttttlaitb.

3. Olt gôbfïen, fä mietet giörtigit mara månbe, lämpas efter jorb= 
arten; Ifmilfet ntt)det gagttar; emebatt gôbfïen t gemen til fäjanbeé, är 
intet annat, äit fjnt ©altbitter blattbat meb alcalift falt; perfore är en 
ftor åtffilnab träderna emellan; od) tiänar ittgalttitba all träd eller giöb= 
fel Ijfa mål alla åfrar. S anfeettbe til trädeitS ftörre od) mittbre gobl)et, 
IfåHeé gemenligen tienne orbitiitgett, af t|en font Ifär i Sanbet fälleé; 
näml. OJteniffo=träd, åpötté= Sår= Oeta= ålo= åpäft= @mjn=bpnga ; Ifmar 
uttber äfmen urin eller pinfet bör förftåé fom fögo fämre är, efter % 
goblfeter fom om träcferne, tf)en förfte tf)en bäfte, od) tl)eit fifte ff)ett 
fämfte, fatte åro. ,pmarföre od) i aitfeeitbe til åferjorbett tiänar Ifefdgare 
bpttga til mätare od) fallare jorbmofiter; od) fetare til magrare åfrar; 
od) få mibare. .fimilfet bod Ifär i orten intet egentel. ffe fan, få mäl 
tfjerföre, at tlfet etta intet fatt förflå emot tlfet anbra, fåfom odf al 
merettbelë famlaê bpnge=flagen tilfaman för ätt tl)e femma at utföras på 
åfrarne; fjmilfet äfmen mäl intet få frudftlöft är; Slfmen od) t£)erföre, at 
matt Ifär i laubet, framför attorftäbes, nöbgaö rätta fig efter belägen= 
lfeterna Ifmar ifrån giöbningen I)ämta§; tp fnart fagt ett l)mar ntåfte lata 
tråden font faller af Octterna, od) forna öfmer fomartjben; Ifmilfcn är 
många refor bättre, äit tlfen ont mintern faller; mebait boffapen betad 
på fäbolanben, 1. 2. 3. 4. 5: etc: SUtilflar ifrån bolbptt od) åferjorbett; 
fomlige på 1. ftälle, fomlige på 2. 3 od) 4, fäbomallar; förad til när= 
mafte ägorna; tfje må mara mätare eller torrare, fetare eller magrare, för= 
ntatt tl)ett fäbobpngan, fom aitten för befmärliga mägen ffull, eller i f)pra 
för SSoffapébeten, albrig fommer at förad på GSgareitd åfer. ^mar af t)är 
i lanbet ftörre ffabe od) ffilfång är, ätt någon fremanbe fatt finna. Od) 
el)Itrumal man t ftället för bofîapê träd, fnttbe britfa måttg attnor ting, at 
giöba åfern meb; fåfom Sait, fait, affa, fot, all^anba afffrap af t)ont, fjofmar, 
been, l)år, etc. etc. @å äro Ifär tlfe trp förfta, alt för bpr; få framt 
affan intet tageö för ålal)l=ftpbbe, ocl) fotet för &ålflnijle=fot; tp faft äit
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[åbana aflefwor nu bär ligga bopdalé, fnart [agt i alla ffogébacfar; [ä 
wore fanerltgen [åbant et [tarît förgift, od) ingen bafwerfoppa, uti aår 
-jbälfinge åfcrbuf; faft än itågre af ware ©weitffe ^usïjcîttare öf[wer]wäl 
[ånt afffrap beröma; od) tf)e fifte, mittbre än intet tilräcfelig. S)ocf [å 
mt)d'et [om Befiuteligit od) giörligit mara måitbe föreé bär ut på åfrar 
til fäbené förfofring följanbe ting, näml.

1: IDjFeoföv, bwilfen bör intet [å egentel. ntfaftaS wib rename, 
utan faft mera längft od) jämt in på åferftpefet.

2. Spåm&onge, [å wäl wib ©ågqwarnar [om SBebliber Itgganbeë, 
bwilfeit måfte wara wäl Sluten, od) utföreé intet på wåt= fjb= od) Ieer= 
länta åfrar, utan på l)ög= od) [anbblanbabe.

3: f)warjcl)anba [opor od) orenligbeter utaf gårbar, wägar od) bwar= 
eft gammnl od) nebertagen b»8 od) boningar [tätt.

4. Slfbngua od) famanlagba tufwor od) torfwer, [om efter 1.2. el. 
3 åreitö förmtnelfe ntförau på grunba åfrar, jämwäl ftblänta; alt efter 
[om nöben forbrar, faft än tillämpningen borbe od) i ad)t tagaö, näml. 
Heeracbtige tufwor od) torfwer på fcutbjorb, od) [aitbad)tige på leerjorb.

5. Upfaftab sDtprjorb, t)n.ûlfen fuller är mpefet gober, när man 
finner rätta [laget; men iblanb 1000 farr od) SJÎoraë, bär i Hanbet, gif= 
weö fuapt @n tiänlig; tberföre föregifwa fl)e mera efter falff inbillning 
od) fåfäng utfago, än af [aning od) gob förfarenbet, [om ffrtfwa tbet, at 
Sltprcr, äfärr od) SWorafer funna uparbetau til frud)tfam åfer od) äng, af 
aftiefabe ftora af=fa!8 bjfeit, af genombränaube, od) flera Oeconomiffa 
öfniitgar, bwilfa wäl mpefet funna böja, men bocf intet albeleé afbrpta 
naturen.

6. SJteb StjS af granar, äfwen meb Hjn= od) >f)ampe=agnar, befpecfaé 
od) ftunbom åferjorben; men mäft bumlegårbar.

7. SBore wäl od) upttigt, at, iblanb alt annat [om buébållare före= 
ffrifwa; giöba åfern tber meb, at ©reaturen om warma [omarnätterne 
ftälteS in på träbeéåfrarna at ligga; men [å fan [åbant icfe ffe bär, 
emebatt ftörfte belen af ff)eu tjben Ipiller tl)em lcingft borto på fäboffo= 
game; boef lagar man gtärna [å, at träbeéåfern altjb open ftår för tl)eu 
bemawaranbe boffapen, [å[om fpiftar, ©wjn, ÿàr, etc.

4: Slt giöbflen utföres t råttan tjb, bwilfeit wäl wafert föreffrifweo 
båbe af gamla od) ttpa b«S^allare, v. g. i Stebanet om böften ; när fu= 
nanwäber blåfer; etc. SJten intet uti Prim, [om tbet [äjeS; tbet är, på 
förfta bagarne i Stptänbningen; intet när ©nbuffait barnbar; intet emellan 
mibfomaren od) fPärimtäfjan; intet t ftaref torefo, eller i mpefet rägit, icfe 
belter i [tor fölb; etc. Docf mebgifwer Jpelfingeorten intet [åbant wäl= 
jattbe af tjben, tp på % flefte åfrar funna fa eller inge bpnge=flafar eller
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fårar feras ont fotnaren, utan i gemen til fåjattbeS; någre bpar bocf 
nnbantagne, t fotnlige ©odnar; måfte göbflett ntföraS på fnö=föret tneb 
bt)ngeflåbar od) tf)eraS farmar; od) tfset anten f)öft, eller måf)r, eller od) 
mit i mintern, ifrån fåbomallartte, når mintermågante öfmer utt)ror, moftar, 
fiöar, fårttor, bårg, od) fteitbårar, få mebgifma; Itmilfet fifta mpdet foft= 
famt arbete år, når fåbane fåbomågar f)ålla 1. 2. 3. 4. etr flera milar; 
förbenfful nöbgaS fåbane fåbo=egare upfafta om fomaren, på mifsa lafmar, 
bt)ttgona at torfaS, at ft)ett febermera på mittterföre ffrinbetalS må funna 
IjemföraS, od) ftiålpaS uti fttöen på åfern; mare fölben fa ftarf f)on mara 
tuå, od) fttoett 3 el. 4 alnar biuper. St) c åter igen font fortare mågar 
åga, od) funna flåbetalS tIfen måta bt)ttgatt ^entflåpa, måfte fgafma tt)en 
plågatt, at tneb bpngedafan få arbeta, bulta, brt)ta od) brafa, Ijfa font 
maint od) ©tenbrptare uti grufmor, i fpnerfmt når böft= od) minter=folben 
ftarf marit, od) marefett bara utan fnö; famt b t) tt g eftå b er tt e få fmå, at 
fife åro genomfrufne od) t)årbe font ftenar. .jgmab moefanbet eller göbfleitS 
utförfel om Waren mibfommer, fler tt)en mera för ttöb= ått nt)ttoffull; 
od) tlfet på fifta flåbeföret; ti) faft ån göbttingen itfe tå år mål brunen, 
åfmett nog fmager, belS af mellanfomanbe fnö utanefter, od) ågalm= od) 
f)ö=fopor inaneftcr; alt font fåfmSpigatt år marfam; belS af fielfma natu= 
ren; tt) fåbant fober (Sreatureu förtåra, fåbatt marber od) tråden ; af gob 
od) feet boffap, faller fet od) gob göbttittg; ©å måfte åfermatten Ijfmål 
fåbatt minterbpngo utmoda; ide få enfanerliga för trångfell ffull od) 
t)u8röte, åfmett för Ormar; InoilfeS råtta fjetnmift år uti gamla bpttge= 
ftåber; utan måft at funna tl)er nteb bringa plogdanben od) åferjorbett til 
frud)tfaml)et, font I)år i Ianbet ringa eller ingen år at rnåitta, få framt 
åfern ide göbeS Igmart annat, eller Igmart tribie år; Igtoarföre fara tl>e 
milfe i råfningen, font generaliter tålja, 6, 7, 9, åren. Sigger fttöen 
mib fl)etta tilfållet ide alt för biuper, od) nattfölben ide ftardt fritter 
il)op bpngel)ögarne, få brebaS lagen ftrap nt på tfge runt ttge Iagb åro 
P'å tl)en ntftafabe åfern; fåfom tljen åntel. måfte utmårfaS, at ide göb= 
ningen låggeS på orått ftålle; 9)ïen IgiitbraS fåbant af fölbett eller biupa 
fttöen, ligga Saf; om Saft, 2 el. 3 famnar, emellan f)martf)era ; til ttgeS 
% funna utbrebaS; eller föraS all Saften nti en Imper mit på åfern, 
feban måftebelS fttöen år unbauffottaber, tå åter igen mib beqmåntare 
tjb, bod tneb bubbelt arbete måfte ntföraS od) fringdaftaS. ^oftmiodmu-- 
bet åt altfå tlget baft«, få mål ttget font låter giöra fig på fårror, uti 
öptta tråbeS= od) 3lrte=åfrar ; nterenbelS mib början af Septemb: måttab; 
alt font årterne funna mara af gårbet bårgaba; ©åfom od) tt)et, Igmilfet 
förråttaS på förfta fttö=före tneb flabatt; tå od) göbttingen ftrap utbrebeS; 
Igmilfen fuller ide tå fan neberårjaS eller nteb ålber ommullaS, fåfom
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tpn fom på bara marten meb fårror utföreé ; beef Ijaftm- tpn fin goba 
wàrcfan meb fig; fa framt aient icfc för branter år, icfe [jettet ligger 
mib fåban main, font meb pftigt falïanbe regnffurar om »åren, meb 
Pga oct) omanliga flober, fföljer af, od) tager bort, båbe göbning, mull 
od) altfaman; fåfont på mång ftållen t)år i Ianbet ofta nog tinta plågar ; 
ti) ingett åferman år få fåfunig, font icfe met, prit ti)etta arbetet på 
båfta fåttet atiftålleS, når göbflen; mare ptru tpn mara tnå; ftrap fatt 
utbrebaé jåmt på erlern ; epoab jorbmop pit aga må; od) måttei. in= 
brttfad eller ttcbermullaS; utan att ligga långe IafftalS eller i ppar, uti 
mpefen måto, eller torefo, åfmett uti fölben, fom bocf ntinbre ffabar, faft 
pn icfe ett bofftaf tpr om pr fått låfa af Plinii, Coleri, Zebitii, 
Weckeri, Rålambs, Serenii, Salanders etc. unberråttelfer pr om, ån 
ntinbre fan begripa tpt icfe fetman allena år font göber åfent od) giör 
pttont frudjtfam, utan faft mera ©altbitret, tpt Alcaliffa faltet, od) flera 
fitta particler, poilfa båfta mårefatt pfma, ttår tp fålebeS blattbaë meb 
åfermuflene, od) göbflen få rutnar at tpn marber nplöfter fom attttor jorb.

3 nöbfall af tnagratt åfer, uti potlfen fpöftftjmetet od) Apft=SPgcn 
ffal utfås ; tnerenbelä emellan Olofs= od) Lars=måptt, eller d: 29 Julii 
od) 10: Aitguft: måfte odj fåbatta gårbett göbaö, få framt åferftpefet få 
belågit år, at på fårror fåban göbning fan tjtföraé; poilfett od) tå ftrap 
neberbrufaé; fåfom om $öft=mocf anbei fagt år; 95ten fatt fåbant intet tå 
förut gå för fig, år ocl) npttigt på förfta fnö, eller od) ftft på föret, i 
fpnerpt om tpn få pr nåmbe (Bof-fttoen faller, 8. bagar för Erics= 
ntäjjan; når göfen pr låtit pra fit gucfaitbe; at rått tunt utföra od) 
breba fönberpefab bpttga ofman på 9cåg=gråfet; ti) tpr af fommer ptt 
ftg maefert.

6. [3: 5] Dlfbelar put rätteligen åferforben, poilfett belning pr i 
Ianbet år fålcbcS; mera inråttab af gantai mana od) förfarenpt, ån efter 
tp regier od) förebragta förflag, fom funna belé gob belS ffabelig 
mara; tp at milja inråtta Ijfa åferbruf öfmer alt, tpt år föma alla ffor 
efter en Såft, od) låra alla foglar marpa Ijfa ftor ågg; etc: nåml.

1: i 2: belar, af A: cDpen åfer, od) B: Swatar, Plog= el. D\tfb 
2.atib; Dm QwiPte--Sanb, fommer pbatt efter fårffilt at beråttaS.

A: cDpne åferjor&en förbelaS uti A: Xvåt>e od) B: Qåbe; od) 
tpmne belningen, nåftan öfmer pla Sanbet, år fålebeé,

1: at åfent ligger om året, titt tvåbe, od) tpn anbra
bålften befåe, meb Iltåg, font, årter, blattbfåb, pfre, etc. fåfom tpt od) 
ffer ute ©eftrifelanb, Uplanb, ©öbernianlfaitb] SSåftmanlfanb] Dftergot= 
Iaub, od) flereftåbeö, norr ut.

Glysisvallur III. 3
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2: fpå fcmlige ftåtlen brutaS tLve&ingotrå&e; ff)et är: 2 bclar befåS, 
ocf) tljen 3bJ bcïctt tråbeS; tå tljen Ijalfma belen, [om [Warar emot tråbe, 
fatlaS Ij år fjatmåFern eder f>atman; tp Wib tt)en åfernS xttfdbe, fpneS 
tf)et nåftföregåenbe årets f)alm=ftubbar äittå mietet qluarc Iigganbc i 
mullene. ©åbant trebingSfåbe år måft uti brut i SBåftergötlanb, ©tåttö ; 
etc. [på mång [talk ocf) i Dfterbotn.

3: [på rått någre få ftållen brutaS Ijår >En--jabe, tf)et år IjeIa återn 
öfmer alt befåS på fiwart ocf) et år; Ijnriftet f)är fter, enbaft för uöb ffull, 
ocf) i brift af återjorb; IjafmanbeS raketen olägenhet meb fig od) ftörre 
toftnab ån meb anbre åfrar. SMS tf)er af, at fåbanc återftpdert måfte 
od) åri. giöbaö; belS af trågit töranbe Ijöft od) mår; befé af DgråfetS 
öfmer Ijattb taganbe, i jpnerf)et tf)en förbårfmefige ocf) elate färingen eller 
åpmjtroten, åfroen Sanbfkifren ; f)uriltet ogråS på flutet tager få öfmer= 
fjanbena, at fåbaite genomgåbbe ftpden, måfte LtggaS til gråémal; några 
åren bort åt; ©åfom tljet od) fter i SBletinger «jjjallanb od) flereftåbeS; 
faft ån iete Ijår, font tf)er, något I)ö= ocf) mäplingS=frö på fåbaita rum 
utfåS; fåfom Salander mil Ipifwat ; mångtjanba flagö gråS, åfmen 2 
ffagö måpling, måpa åntå Ijta mål l)år, utan något arbetanbe meb fåbant 
utfå be.

£>d) etmrumål jag t)år intet mil inlåta mig at mpdet ffrifma anteu 
mot eller meb tl)cra8 forffag, font åntel. föregifma, tl)et (En.-fåöet, öfmer 
alt, uti alla ©odnar, b t) ar od) återftpden, ftitlle funna låta giöra fig; 
fjela Otjtet, ocf) alla lånber, til många tunor ÖhilbS froma ocf) förbel; fåfom 
iblanb flere, Salander netto tf)et utrådnar, ©[årbS] ^fougbej Inftfruc- 
tion] 18: §: p: m: 136. ©å får man bod tljet berätta, fåfom et ne= 
fanbe bewjS a pofteriori, at ingen brutar fåbant, utan för ftörfta uöb 
ffnll; od) tljer på et eller annat år, någon liten förbel ftulle infantlaS; 
blifmer tljen pinter ocf) förbårfmab meb många påföljanbe fmåra flångiar. 
SSJlen ftulle någon mara få ftarpfpnter, at funna fe långt neber i jorbeneS 
inre giörnor, od) få förfid)tig, at åt minftone på et år når, meta för ut 
alle bagarS tilfomanbe måberlet; fkibe od) fåbana Ipiftar od) bragare, 
åfmen mål brångar od) arbetéfolt, fmilfe fåfom trutar od) måfar funbe 
föba fig af bara wåber, månge bagar bortföre, eller fåfom biörnar lefma 
utan mat od) brida i 6: el. 7: månaber; l)abe ocf) få ntpden gob giöb= 
ning, af, för tf)c§ mpdenljet fluff några 10000 Saff måfte EaftaS i fiön; 
fåfom i Stockholm fter; od) flera förmåner; få torbe ocf) »Enfåfce mål 
IpdaS t)år i öpelfingalanb, ja! til åfmentprS på t|e albral)årbafte bårgen; 
emeban t)år fmåra trångt är om återjorb, i fpnerljet mib ^elfingabotn; 
tjmar utaf ft)eit froma ffpta tunbe, at Sanbtmanen od) åferbonben, om 
Ijan ide få enfanerl. fpibe at fålja 20: 30: el. 40: Såfter fpanmål; I)an
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àt mittftone funbe unbflippa föpa frôîornet od) fomarfôban; tpt [wart jagt 
en poar pr mdfte giöra, mare få gebt år tt>et mara må; ja! t^et ännu 
förmer more, unbmifa BarcftaKen, od) åta fit poarbagdbröb af braf, måff 
od) agitar; font mer ån månge bita måfte.

B: piogtanfcen etter Swatavne angåenbe, åro tp pr måft ena= 
pttba, afftångbe ifrån Bprta åferjorben; faft ån oftaft ffer, at ontmåj:= 
lingar ft'e; i ti) mång åferftpcfen igenlåggad til ©malar; merenbeld tp 
fom fiblånt åro, etter Befatt af mpen fanb; ffarpatt Blålera ; fållfega; 
etc. Dd) tpr emot Smal=Ianb utarbetad til afrar, beld för tprad I)ög= 
ber fïull, beld för bcqmåmare afbelningar ffut, etc. marattbed meb tpfje 
SmaIard afbelattbe ingen fåban mifjpt, font ont åferjorben tilförenbe 
beråttat år; utan få förbelad tp, at tt)e ntagrafte od) minft=pbåranbe 
1’töjad förft up, göbed od) åter igeulåggad, at tp brågtige blifma må af 
öntnig grådmåpt; ti) enbaft för tpn orfafen ffutt anfad pr tpfja ©mal= 
lattb ; åf[men]mål til Sjnetd planteranbe, font altib måper båtre på fåbatte 
ploglanb, ån på öpne åfrar, få framt fielfma jorbmopett tiåntig år; 
t)mar om pbanåt fottter at ffrifmad. Bnoarföre måfte en förfirf)tig Saitbt= 
matt, angåenbe tpp ©malar, tpt noga i ad)tning taga; ttåntl.

1: Slt tp tegar od) marefer afföttbrad til ©malar font tpr til mål 
artabe åre; tp förfarenpten utmifar HarK tpt mångt ftpcfe jorb mpfet 
båttre fromar, när tpt tit ©mal tågged, ån årjed til öpett åler; od) 
tmårt om.

2. Slt inge flere ©malar, SSreter od) Dåcpor inftångad, ått tp font 
mål anfad od) giöbad funna ; tp ett utmårgab od) mager ©mal, år mårre 
ått et elaft ångedlanb.

3. Slt Deg efter Deg, ftpcfe efter ftpcfe, årligen upplöjed, alt efter 
font ålbertt ocl) pmapten forbrar.

4. Slt et gobt förflag giöred emellan tpn Bcfinteliga göbttiitgeit i 
Dpngefafan, od) ©malarnad upplöjanbe; få at ittgaluttba mera plöjed, ått 
giöbad fan; gemeni. 120 miuterlafs på 1: Dunlattb fornd utfåbe; åfmen 
at icfe alt flott må fomma i ffomafaren, utait od) fornt i ptbett; jag 
menar, fPloglanben måfte få göbad, at od) tråbedåfern fin nöbiga bruf= 
ttittg åtniuta får.

Cap: 2: om 2tFev=SIet>|¥ap.
§: 1: SReb tmå toma pttber fontmer man intet fort, ått fiber uti 

åferbrufet; i fpnerpt nu, frant för i forne tjber; faft ån fomltgeftåbed 
mange ittga anbra åfertpg brufa, att ena fpaba od) piefo el. gråf i pn= 
bena; poilfet fatt mara gobt nog iil ena fattnad, men intet til ntåttga 
tuulanbd utfåbe; tprföre brufad åtffillige mårftpg, alt efter pubena flera
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odj Battre upfunbna, äfwen »äl åtffttttge tit IanbPorterna ; SBar förfte 
[aber Adams dferrebffap Ijar man intet febt; Cains, tara »ara [cuber= 
fïagite i fpnbafloben ; Noachs1 odj Ifaacs när Ijan »ar i Gerar1 åfweit 
tlje anbre Patriarchernas ärc länge feban förmurfnabe. Om Elifa 
Saphat=fonP tolf plogar, |ar man icte t) elle t nagen »tftan Sciamplun [?], 
mpdet minbre pä tlje tpg, ffaflor, rifter cd) plogar [om åferntäit uti 
©refelaitb, tljen ffiönafte fäbePorten, gäng[e »crc, i Homeri tjber; .jpuru 
I.atinernas fjarfwor od) åferfrofar l)af»a warit Ijfa meb »ära gamla 
©»enffa, tf)ct fan man gtfea af Virgilii1 Plinii cd) flereP ffrifter. SIIan går 
od) t)är förBj tlje loärftpg [om wäre egne ©wänffe meb rtnffa afritningar 
ut»i[a, od) nämner t) är tlje cfwer alt Brufelige, i orbntngen efter ftor= 
lefen, 1: plogen, eller piogftåcEen, [cm ingen Ijfljet f)af»er meb tlje 
6: ft: flagP plogar [om Jacob Serenius l)af»er af[att, Lib: 2: Cap. 1. 
p: 74. = 80, til @ng[elffa] SIferm[an] men itägorlunba meb Mag: Stridz- 
berg, i ©wänffe SIferb[rufet] Cap: 7: §: 2: p: 126; BeftäenbeP af fielfwa 
långflåcCen, pä l)»ilfenP främfte änba är fäftaber en Frot', eller foot; af 
Stridsberg nhgg cd) fallab, Ijwilfen ljögte eller biupate nebfänfeP alt [cm 
plöjanbet Bcr anftätlaP, efter jorbearten; Ijwar cm tilfcrenbe Cap: 1: 
§: 4. N. 2. 3. är anmärft; JIa [amma ftbo neber igenom ärc fäftabe 
twänne Slåev, tljen etta mit itppä [amma Jtlogftäd, tf)en anbre, »ib 
eftre änban, [ä faftftälte at Bägge cfre änbarne af ffjefja fläer l)älla 
cfwanföre Jllogftäden ^cm&taget, cd) tl)e itebre, unber Stöden, ftä fafte 
uti botn=43vät>et eller tPjfen, pä IjwtIfen SBjfe främft är [atter 4cjlen, 
[pelziger fram, Breber tilbafa, en gcb bel Brebare än »ifen et:r BctnBräbet, 
ticdare ät »änfter, men tunnare ät ljöger l)anbena ; [trar efter tienne 
SIjIenP päffäfte til »ifen [tär ä faut upftälter ITinllfofen af Stridsberg 
cd) Serenius fallab; men piogftolnn, TCin&jïtfwan t)är i Banbct; meb 
twänne twärrträ, »ib Bafänban, få wiba från JIlcgftoden ftälter at fä= 
rarne ttpbrifwaP cm [c: cd)] cmftiälpas ; twärt emot tl)enna JIlcgficlan eller 
SRullfcfen fitter uti ©tcd'en, in emot eftre änban, luften, [cm är et ttedt 
järn, i proportion [cm en Ija til l)alfwa främre belen. Om nu tfjetta 
»ärftpg, [cm l)är Plog Ijeter, äfwen PfIug på ffje Sfffa orter; pioug, 
i Oanmarf; Ploegh od) Plough i ^ätlanb cd) StngIanb ; är et meb 
©refetnaP uoalïoov odj Lat: aratrum; t|et fan man ide »ift [äja; 
Ijfare [pneê tl)et wara Lat: vomer, emeban tf>er af mäng flag wore; 
[cm Plinius ff)em uptäfnat; H. N. Lib: XVIII. Cap: XVIII; iBlanb 
f)»ilfa od) et är [om ttätnneP: plamaratum f. plumaratum, Gall: PfIug= 
rabt, [äfcm Dalecamp: Plinii orb: planaratum rättar; od) fommer 
öfwerenfe meb »ärt gl. ©»änffa tungomål, [cm longobarderna Brufa ; 
fallanbe plogen, Plount. SRen ttjet är »ift, at pä fäbana JIlcgarP
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[amanfâtning, finueb en måd)ta [tor åtffilnab, til at arbeta meb ; åro od) 
ganffa [a, Inapt en tblanb I)unbrabc l)år i lanbet, [om rätt tilftålte Spio= 
gar bpgga funna.

2. 'Ithk 'Ilrt1 ; [om på anbre orter t)eter Crabee=IIocF,, boel uti mång 
ftpde tnoar annan oljfe; Ionunanbeb pålfing=$.hlet i nårmafte måtto 
giorbt [om fl) en Spanfte plogen, efter Serenii afritning, pag: 79; fan 
meb råtta Iallab IUoF ; [å[om Salander et afertpg nämner, p: 134. [fil= 
janbeb Ijfnacil tljet ifrån ICrabesfIocf en ; emeban bägge tråen, af hmtlfa 
Ithlet eller Ilrbrek år [amanfat, måfte mara Irolot på befpnerligit [ätt; 
tf)et förre [om et' lat: S, IpanbFroF fallat, fl)et [enare [om et C, SFaFek- 
FroF nåmnbt; SBib then nebre Banbfrofens ånba ffåftab faft Ithkbiten ; 
then öfre ånban år fielfma Ijanbtaget [om åfermaiten håller uti. ©trap 
ofmatt then nebre hanbfrofenb böjning, fåfteb then tiodare ånben af 
©fafelfrofeit; mib hmillenb öfre ånba Slhkffafloruc fitta Iefanbe genom 
2s? flåer; [åfont thenna afritning utmifar:

A. B. iJanbFroFen, D: SFaFek- 
FroFen. C: 23jlen. E. F. 2S! Slåer 
meb I)åht igenom, hmar igenom ©fafel=
Irofen rullar, g. h: [telfma SFaF= 
lerna h®ar uti ©ragaren jpånneb ;
I: en liten Stållpinna, at ftålla 
hanbfrofenb ånba od) SBjlen tmårrare 
eller flatare, biupare eller grunbare neber i jorben. Öm nu thetta pel= 
[iitgmamuet Ilrb, Ilhk år taget af wårt Slrja el. Itrja, [om bemårfer: 
Fora up jorben; eller af lat: aratrum, [om år och et åfertpg, ïjwilfei 
Voffms belar aitten af Græc: aç5v, etc. eller af Ebr. m~n [om od) 
bemårfer arare, Sv: årja; tljet lemnar man thår hån; SOien tl)et år 
mift, at faft ån Magn: Stridsberg mil ogilla thetta inftrumentet, 
och ftålla Sanbetb ålerbrnf på et annat maner, enbaft meb piojanbe, od) 
intet meb Ilrbranbe el. Ilrjanbe; [å utråttab bod Ijfrnål mpdet gobt meb 
tlfetta miga Ilhlet el. Érbret, hälft nti ftenige od) Ilippoge åfrar; tl)et 
och J: Serenius tilftår mål gå för ftg nti Spanien, fwareft, tljer [om 
hår, allenaft meb en håft nplöreb 2 el. 3 acres af löfa jorbene, om 
bagen; Salander har och [amma mening om tljenna Ärofen, eller III)let. 
Ddj ffulle jag mål funna upråfita 1000 åferftpden l)år i lanbet, til Ijmil= 
Iab upårjanbe [=örjanbej?] ingen plog Innbe brufab; belb för ©anb= 
od) lått=mpllanö flutl, belb för grunbftenar, @teen=rö[jor, oånbelig Ilappur= 
[teen, etc. etc. Iln the många [må täppor? Ijwareft ingen plog od) håft, 
funna månbab. puru ffulle tl)e Ijågtttöbige wattufåror, på the befåbba 
åfrar, håft od) måljr, funna gtörab utan Slht el. Slrber? pmarföre [om
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t[ctta instrument aimant [är brufaê, od) är [marfen Ionftigt eller bprt 
at förfärbigaé, få fan en [mar f[et gtôra, fem någct litet tan t) all a i 
l)ran od) tnifmen, förutan SBflen fem af järn fmtbeê, altjb breber fram, 
men fällan eller albrtg fpemgev; fåfem på Uplands träbeéftocfar, t[en 
[är falïaê SEåggebil; tl) fåbaite giöra ffabeliga Son=Iaflar mib betn, 
[mareft Sgräérötternc [afma fit fria fpel, ed) femma intet at röraö, äit 
minbre at utrotaê; til [milfen änba Ijfmäl åfern måfte å[la8 6. 7. 8. 
10 refer em femaren.

3: »$arf, 3,arfœa; fem nämtteé ÜlFertjatfwa, at ffiljaê ifrån annor 
flagê fparfmer, v. g. @pån=[arfma; .fpö= eïïer 3täf8[arfma ; UO= Sjn= So= 
garn=[arfma, etc. Ilr öfwer alt et Ijfa uprättat åfer=rebf!ap, beftåenbeé af 
mifja [opfäftabe träen el. flåer Ijfa långt erneOan [mart[[]era i qvadrat, 
2. el. 3: alnar å alla fjber, meb infäftabe ^årndtmiar, 30: ft: mera 
eller minbre alt efter fparfmené fterlef, Ii qvarter emellan [mart[era 
[arftinnan eller taggan, fem til långben, ntan em flåen, är I aln mib 
början, men få fmåningom afnöteö, fem alt annat åfertpg af järn; maran= 
beé mptfett minbre fenft fåbaite [arfmor at fammanfätta, än förenämba 
fPIog ed) É[l. f()å annor fpråf be[åde8 näftan Ijfa namn, v. g, i llngl: 
harrow; i $ranf: herfe; Slnorftäbeö, Herpix, Herpica; men uti t[e Spffa 
orter, faïïaê [en: *£ge; maranbeé utan tmifmel famma inftrument, fem 
Plinius Iaflar Crates dentatas, men orätt af anbra latiner, Crates 
occatoria; tp [atfroa är intet occare, Sv: PHocEa ell göba åfern; 
utan, rifma up jorben, edj röra neber fröfernen, etc. Lat: Sarrhe, 
herciare. Ital: Arpegare; fferföre ffebbe i Plinii bagar, od) tfer ute 
[an miftabeê, Ijfa fem [är i lanbet än ffer, at feban jorben är anten 
upplögber meb plogen, eller upåfdaber meb årbret, måfte eparfmett t[er 
öfmer bragaé, få mäl förr fem efter utfäbet; Ilfmen mål träbeéåfern [arf= 
ma§, 10: 12: 14: refor em femaren [är, fram för i annor Ianb ; alt få= 
fem egräfet mit taga öfmer [anbena, fem intet åger få biupa rötter, tp 
tå måfte å[let fram, e[urumäl öparfmen måfte ed) efter å[lanbet eller 
ärjanbet bragaö öfmer fåbana upförba rötter, at icfe atlenaft ffilja t[em 
ifrån åfermuOen, utan ec[ mänba t[em t mäbret at uttercfaê, ed) feber= 
mera braga, fläpa ec[ [arfma t[em meb fig utaf åferftpefet in på re= 
name; [milfet äfmen mäl ffer i IlngIanb ed) flera Oijten. Otär ed) efter 
utfäbet, af ftardt rägn, någon ffårpa, i fpner[et på Seeråfern, läggeö, 
måfte e([ [arfmeit t[en brpta, fem fnart fagt är t[et nöbigafte od) nptti= 
gafte å!er=tpg.

4: Sla, Slabb, Slabb, är [är i äpelftngelanb et öfmer alt be= 
tant od) brufeligit åfer=inftrument, famanfatt af mifjaj Slåer eller runba 
träen, i fprfant, få mibt ed) brebt fem em ltfer[arfmen är förmält, 2: el,
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albralångft 3, al.' meb t|er emellan flåtafee vunbe Fåppar el. små Faf= 
lar; på fåbant fått fom Bår af fat år: meb en finfa el. mårla A. B, på 
[martrera ftbona, ^mar uti en fret fåfteö fom följer ©faflerne åt.

Svenne Sia, Slab, Slabb, Slåbb, BrufaP ; fåfom tBen få fallabe 
VDalten i aitbra lånber; til at trpcfa od) Brpta fönber foforna, gtöra 
gtöbningen o cl) åfermullen grann od) fmå; pråfsa tilfaman plogfårorna; 
Ipfa ogråPrötterna ifrån muOen; flåtta jåmna åferjorben, få mål til få= 
enbet fom fåbenP upflåranbet ; [marföre år namnet på tl)etta inftrument, 
Sta, Slabb, af flata, flatta, giöra flått od> jåntt, lat: complanare; 
Germ: glatt machen; Belg: glat machen, eff'en, plain mähen; Angl. 
to fmooth. eller af ämnet, tf)e många Slå, flau, flåev, Ipoar utaf 
@Iaen giorb år. Slfetta mårftpg gicrep meb mpcfen mittbre omfoftnab 
ån tf>e 3 förenåmbe; od) BrutaP mpctet Beqmåmare ån måltar at fönber= 
Brpta Iofornc belP t fier afr at tpngben meb pålagba ftenar, alt efter fofor= 
IteS ftor= od) fårblel, fan jåmfaP ; Äofor, flimpar, 
torf od) gråS=rötter, icfe få £>aftigt öfmermåltaP, 
utan måfte långe rnalaP od) BråfaS ; at od) åfer= 
manen niuter mib tt)etta flabanbet gob Ipuilo, i 
tp tian på flabbcn ftår od) åfer, når få Beljöfmeé;
Ipoilfet mib måltanbet intet ffer, åt minftone meb 
hazaderligit mittanbe af od) an.

5. VDalten; fom tilförenbe Beråttat år;
BrufaP Båt i lanbet ganffa fållan, eller albrig; 
åt minftone på 40 åren tilBafa Bn§ alpingcn 
åferman; men nu t)oê en iBlanb 100; feban 
fråmanbe pråfter ifrån anbra orter Begpnte milja föra SanbP=Culturn 
meb fig; intet fåfom anorftåbep ffer, at fönberBrpta fofor, torf od) tplift; 
tp tl)er til BrufaP Båt tBen förr nåmbe ©la, ©labben; utan enbaft at 
Bråfa ffårpan på tBe fåbbe åfrar, itår Brubben få långt år upgången, at 
Bmarcfeu Barf eller ftabb funna tBer ofmer bragaP. SBcnnc VDalt ; fom 
Bår namnet af roålta, rvåltva; Ulphfilas] Walwjan, Lat: volvere, 
volutare, Sv: tnuålfvoa, rulla omFving; etc. od) fallaP äfmen 23ult, 
lIlFevbult; Germ: VDatbtody, Bel[g]: Rol-bloch; Welle; Lat: volvolus, 
BoP Columell: occa; Græc: xvfavdç>oç; etc: 23ulta åFern, fåjeP BcP 
DftgötBarne, når man meb målten framfar; Slr Båt i Sanbet vunber 
giorber, anten meb en ftörre vunb ftocf, eller 2nj minbre; in om en 
ffalm; 3 all långe; men mpcfet fällan 6 el. 8 fantiga; fåfom uti Ox- 
fordfhire af Slnglanb Brufeligit år; åit fiber Befatte meb några Ipuafsa 
pinnar; fåfom t Bcrörbe orter; maranbjeP] mpcfet bprare ån tBen före= 
nåmbe åparfmeu.
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6: SOt flere I;år teatanbe infixumenter font cd; nëbig arc ttl 
åferbruf, fåfem FoP=Htubbor, gvåf, picFotr, jarnflorar, Spa&atr, fPyflat:, 
rot-'ppor, SpaP [Spcf?], =DjPec=Ptor, jïàfïar, grepor, etc. åftuett til 
fförbanben cd; p=bärgningen, v. g. <Drf, tjar, tfåra, Prag, râf0=(;arf= 
vvor, faunor, t>v»dttte=brpner, Orcdttte-fîtcPor ; t>wàttie=t>oar ; Ijroattie= 
byttor; Sfabar, =DyngePdrror, =DyngeParmar; PornfïaPar; bdjîar; 
23ogor ; 23dnben ; etc. etc. går man bär förbi, ä flue it mål ^arPor, fot= 
OarPor ; tmrilfa lemma at beffrifiuaë ^äbanefter cm Sroibtor ;

emeban % arc öf[we]r alt fmtneg; but! mydet förånbetitg efter Oicarje 
crtë beflaffenOet cd; upfinnelfe ; i fynerOët Owab Sjar ccO Ipcrf angå ; frag ; 
Oiuättie=fticfcr; Slåbar; fårror; luagnar, [ylafar, Oäftar, ffrtnbor, farmar, 
etc. angå; Oalft ffilnab fintteS åfiuen Sccfner emellan.

$od at framluifa tOe inftrumenter fom merenbelé äre ffiljeadjtig 
ifrån attbra SanbSorterS maner, införaå 11; ef; a följanbe, fcrtel.

a: <Drf, âje=)ïaft, luib Olfitfet Sjen biitbeS, Oår få giert af et grait= 
trå, at intet bägge fucparne eller frétante äre fäftabe Ijfe mcb Owaranbra 
på famma fiba, fåfem merenbelé på alla anbra etter; utan tl;en öfre 
qiuiften eller frefen, fiuarar i rect-angul emet tl;cit anbre ccO itebra 
Oanbfnepen ; emellan Owilfa en få lång diftence luara måfte, fem tljen 
SlettfarlcnS fterlef ferbrar, Owilfen Orfiuet föra ed; brufa ffat ; tOerföre 
måfte en Owar åga fit egit orf, ed; fan intet brufa enS amtanö; få framt 
tl;e ide Ijfa ftere til långben luara månbe; WaranbeS råtta måttet fålebeS, 
at tOen perfon fem erfet brufa ffal, ftåtler fin wånftra armbega öfiuer 
tl;en öfre fnepen eller qiuiften; Owilfen altjb år mebwuren til tl;etta 
ffaftet, rådanbeé armen, Oanben ed; fingren, långft utföre ffaftet, Owareft 
fingerånbarne ftabna, tOår år råtta ftållet åt tl;cu nebre fnepen, fem tl;er 
infåfteS, Oanbtag fallab; .£>ögre armen ftrådeS utföre Orfluet, luib famma 
tilfålle, tOet långfta fem ffe fan, Owilfen gifwer Orfet fin tilbörliga 
långb, Owareft fingren ånbaö; på Owilfen ånba ed; Ijau fåfteS anten mcb 
en låberrem eller tåg af rötter berebber, i fåbant pofiteur at Sjen ed; 
erfet wib famanfeganbet gier en rect=angul; faft ån fumlige ftålla Ijan 
någet öfluer, fumlige litet uttber, alt fem wanen år, ed; Oöflogen luara 
månbe. Ofwan em tOen öfre fnepen eller qiuiften, år ett frefab fiel, 2 
el. 3 qvarter lång, ed; en twårrOanb breb, Owilfen år Oialpreba för 
flettfarlen, ti; tOen' ftåtler ftg ftrap neban em arlen på luåuftra armen, 
fem Oaller Oar unber erfet, men intet efwan på, fåfem IOen Oögra, efter 
anbra erterS bruf wib flåtten eller flugan.

b. Hjen, Ija, år et befant inffrument, fom åger Ijfa namn i Oan= 
warf ed; Vorige, näml. SLie ; men i Syfflaub EatlaS Std>el; i £ellanb, 
Seyffen; i Spanien Hoz; uti Ital: Falce, ed; nåftan Ijfa iVanfe=
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•ftjfe: Faulx; af Latin: Falx; lpmlfet orb Yoffius belar af Ebr: nb£, 
font bemärfer SFara af, lat: Secure, fjtoarföre fa HaS Ija i Campanien, 
Secala. SIjefje Sjar fntibaS intet Ijar i -fxlftngelanb, utan uti (SiljeS= 
balante; l)toareft Sjan fatlaS efter tfjeraë utfpråf liå, hliå; Ijtoar ifrån tt)e 
I)jt fomnta, intet få finale od) långe, fåfotn på tl)e föbre orter, utan 
merenbe[l]S, IJ- al. längb, odj 3 fingers Brebb ; nteb en tiod Bafa, od) 
ftarcft ftö, font fäftaö tuib orfet; toarattbeS intet at unbra öftrer IIjefja 
fortare SjarS Bruf f)är i ^elfingl. fram för % 7: el. 8: qvart:8 långa 
på anbra orter, emeban £)är är fåfom Plinius ffrifmer om Italien, ojämn, 
buffacftig od) tnfwuren flottlanb; tå 11) e tt)er emot funna föra längre 
Ijar i ^ranfrjfe Ijtoareft jämnare fältet ligger. Sbocf äro tfyefte Sjar äfmen 
f)år mpcfet oljfe; få trål til långben, font i fpnerf)et til gobf)eten, Ijtoil= 
fen beftår tljer uti, v. g.

1: at Ijan är Ijtoarfen för Ijårb, få at fjatt brifter;
2: icfe geller för blöter, at äggen lägga fig; utan mebelmåttig.
3. Säntngober fram od) åter,
4. Säter, od) intet flabig.
5. Spar ftarcf rpgg; eller bafa; od) intet år toalltoefer.
6. Sfger et långt, gobt Ftö, nteb [tardait fttibb.
sBrofioanbet jämte utioärteS anfeenbet, är fåbant; få framt fäljarett 

ide gått i borgen, eller Sjan toålat; ttäml.
1: giftoer et rent flattg ifrån fig, när man flår på Ijonom.
2. Sefjåller jämt Ijtoäfanbe liub, när Ijatt ftrpfeS emellan fingren, 

fram od) åter.
c: Om SFtara lärer intet annat toara at framföra, än at Ijon lärer 

loara näftan Ijfa giorb på alla orter, få font (en) et [tort C nteb ffaft til 
%n ene ättban; faft ätt fjott bär annat nantit, tp i Santnarf fallaS l)ott 
Segel, i SpffL Stcfjel; i granfr: Faucille, i .pollanb, Zechel; 'f)Dö 
Lat: äftoen font Sje, Falx mefforia.

Sämtoäl od) ffjetta at ntinnaS för pofteriten, at för 40 el. 50 år 
febatt; upffarS nteb fåbana fftäror all fl)ett @äb, font f)är i lanbet toäfte, 
toare fig råg, font, I)afre, ärter, fjtoete ; tå färftoarne IabeS til ftuftoen få 
jämtte font en borfte ; mett itu bntfaS ffäratt ganffa fällan, utan i ftället 
Sjan, nteb 6 el. 8 refor fortare upfförb.

d: Ifvag är et fåbant ting, font är fåfom ett ljög fam, ett Ijalfrunb 
frage, uprefter od) fäftab fram på Ijorfet, til at ftiälpa fljen ftåenbe fäbett 
på åfern, loadert od) jämt outfit U, at ar följer ar, od) Ijalmftubbarne 
fkoar anbra ; anten giort af en frofota båge, nteb gro f to att Sjittoäl [=)oäf] 
öftoerbragett, eller nteb ikäftoer, eller od) af tunna fntala fpiälar. Od) 
font tfjetta förer et toäber od) l)ittber nteb ftg, äftoen en tpttgb för fförbe= 
matten, få föfer matt gtärna mtbflippa fåbant om möjeligit är, åt min=
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[tone när fäben [tår lutanbe, eller albeïeê Hgganbe til jorben, tå giör 
[åbant Ära g intet til [afen, icfe fäller när ärter utypraé.

e. ^roåttie.-ftidiot, Stryf.-fHtfor, äro [åbana, |mar meb pen 
|mättieé eller |mäfjeé tyå Båba [jbor, [nätt od) |aftigt, Ijfa [om ffomafare= 
fnifmar meb ftåltenar eller Brtynftenar; giorba tyå [åbant [ätt, at tyå en 
liten ftyaba, i aln lång, od) 2: tumm Breb, fäfteé [amanmängtat Becf, 
oct) gvvte; t|et är [bnberftötte flityftenar [om [jnt miöl; [å at t|et marber 
en tumm tiocft tyå Båba [jbor, |milfet marber |årbt [om en fänna, eller 
lofer [teen, |mar meb, [om [agt är, ftrtyfeê af od) an, nteb Beftynerlig 
ge[min|et, [å at Hübet |öreé långt ifrån, erneban farlen [tår rafer änba 
uty, |ål(anbeé Ijen rätt änba fram [or [ig, [eban cfre belcit a[ Sj=Orfet 
är fatter tyå marcfen mib fotterna.

$|efja fmmttiepitfov Brufaê ôfmer alt, i ftyner|et när [må nätta 
Brtynftenar, coticulæ, icfe titräcfeliga äro.

f. Äavror äro t)är mång flag; ©len |är nämtteé enbaft t|en Äärra, 
[om |är Brufaê af [r. at] fora göbitiitg tyå, [or än fniöit faller, Ijmilfen 
är få giorb at ffaflorna intet räcfa längre tilbafa ätt tyå Btiulåfen, |af= 
manbeê t|er [må utyftånbare tyå |milfa en annor ååé ligger, Etmar öfmer 
färrflafen icfe aUenaft i jämnmigten ligger, ttälften [ram od) |älften Baf 
ut, utan od) är [å IefanbeS od) ruflanbeé, at när man fommer tjt lafjet 
[fal ligga, man Bor intet mera gtöra än Ityfta främre ättbatt uty, tå 
Bafänben, Ijmareft intet tmärrBrebe är af nöben; tty [tafeu tyå tljefje 222 
förenämbe åfar lutar alt [ram; gifmer [ig [å neber at all göbningen 
faller t|er utur, tå toma [lafett fielffräfjanbeé [täHer [ig i förra [ficfet; 
Imilfet är et mtycfet Beqmämt inftrument.

g: VDagnar, äre än [lera [lag, än Äärror; äfmen i forna bagar |oé 
t|e IRomare, |mareft rnoro, Currus, carpentum, bafterna, lectica, pilen
tum, petoritum, plauftrum; etc. etc. ©iett om t|e moro [åbana [om 
måra ^>el[ing=magnar, jag menar [om Böttber od) åfermän Brufa, t|er 
om tmiflaé mtycfet, erneban [åbana Äovnvoagnav; rättare [agt, Horn-- el. 
0åt>eöHåtror; intet Beftå af tu tyar |iu|l, utan enbaft od) allenaft af et 
tyar; fällan järnffobb, mäft offobb, belS af Brift tyå bragare, od) för fattig= 
bom ffull at funna fötya [å btyr |iu|l; belS od) för t|e|är maranbe [mala 
mägar, trånga, frofota od) fteniga ftigar, maranbeé |är många 100, Btyar 
od) åfrar, til Imilfa albeïeê omöjeligit more at funna fomma om [oma= 
ren meb färra, än fiber meb magtt. Sdjenna [å nämba Äornmagnen åger 
fuller ingen åtfftlnab emellan färra, i anfeenbe til |iu|len oct) åfen, utan 
enbaft til flafan [om är 3 gånger Brebare än [om en färrflafe, gåenbeS 
meb fina ffalmar, utom Bägge |iulen, meb mijja per, 221 fram om, 
oc| 222 Bafefter |tu|len, [amanfäftabe, maranbe ftora ftarfa Bågar [å öfmer
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îjtulen faite, at I)tuI)Ien Ijafwa ffjer unber fit riktiga rutlanbe, eburu 
mpdcn @âb tber ofwan på Iagbcr är ; bwarföre i anfeenbe til tbefja bågar, 
fpneê tbefja .fjelftngewagnar wara mietet Ijta tljet fidget, font lat: !alla 
Plauftrmn ; i fi;ncrt)et om Ifidori derivation gilleë, font fâger orbet böra 
falla» Pilauftrum, af pila f. fphæra; Dd) t anfeenbe til brebben äfwen 
weil, efter Scaligeri ombônte font menar rättare wara palauftrum, af 
palando, f. extendendo. ©burn tbet wara månbe, är fåban Iornflate 
mpdet beqwänt at föra nog l)alm, bö, ärtrjs od) tplift mera på ftenige 
od) trånga wägar, efter en bragare,

h. SFrinPor äro ed) mångtianba t anfeenbe til ftorleten, bod mäft 
enabattba i Formen, nanti, af 4: ft: SranPav, meb breba flår, ed) 
ttier emellan fatte tappar, få famanfogabe, at brebben od) £)ögbeit är näftan 
Ijla, men 2. et. 3. gåttgor, mtnbre än längben. Sdje ftörfta f)ål(a bär 20 
al! t qvadrat, oet) tallaé 1: ^el @illingë=fïrinba; merenbelë fâlebeë, 5 ali 
lång; 2f al. breb, 2^, t)ög. J: gtlltngë=®frtnb[a] mtnbre, od) få wtbare. 
Sdjsfw ©frtnbor ftörre eller mtnbre äro lofa gtorba, få at tf)e funna efter 
beijag fälltaê od) fäftaé wtb fläbar od) på färror, od) åter tber ifrån 
tagaë l)ela od) ^ållna. Drbet är enligit meb (Brinn, lat: clauftrum 
pellucidum; äfwen meb SFvirni, fom I)är ide allenaft märder, mager, 
lat: gracilis; Bel: Schrand, utan od) glees, tunn ; genomflinanbe; lat: 
rarus; Helf: (Srift; otåt; @om alt fannaS på tbefja flrinbor.

I: 2Sågor; SånPett; PHefar, äro näftan enbanba ting, giorb odj 
famanfatt af ftörre eller miitbre 33ågar af trä, meb ff)er ntinan fäftabe 
wtbjor od) ringar, til at bära od) flöfja l)Warjebattba faler uti; ©od är 
åtflilnaben tbenne, näml.

PHees är tbet minfta infiniment, af 22t fmå flåer, närmaft rpggen, 
odj wibjor; lat: vimina, f. vincimina, Hifp: vimbre; Gall: harcelle; 
fl)är utanpå fatta, at bära för en perfon fom mittbre rågar.

23åga Beftar af 25! ^alfrunba bågar meb wtbjor emellan fatta, 
äfwen botn, at bära H Iwlm- etc. uti.

SanPen äro giorba af 25! ^elrrmba ftarda bågar, åganbe botn 
od) mellan tränflerne af goba wibjor; ^notlfa enbaft bäraé af £)äftar od) 
ölar, när twänne äro öfwer rpggen famanlnäpta, bånganbeé et bättbe på 
bwartbera ftbona om Flef el! Flof--faPeln, upflörtabe meb flagtoget. (St 
ogement beqwämt fätt at föra tunga börbor på tbe fmala wägar, Ipoareft 
bwärfen lärra eller fläba funna brufaé. Dm fåbane Blef el. Flof, 
äfwen wäl, FlefjnPe åfnor ; etc: talar tljen ,fjiftorien reban t Abra
hams, od) ©omarenaé tjber; waranbe t^eraé ; få wiba tbe gamlaé af= 
ritningar mebgifwa; mpdet Ijfa ^âlftngarnaë SånPen, fom åga namn 
af bittba od) båttba, tp båbe wärltpget är bänbt od) bmtnit; od) äfwen
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flöfmen, [om Beftår af 2«A [amanlutnbcit Bânbeit, BänbeS öfmer IIeffabeln 
od) fäftrpggen.

SllI annor mårftpg font Sanbtmanen I)år Brufar, åro merenbelS Ijf 
annor SanbS ; tp går man tl)em l)år förBj.

§: 2: @ob å£er=rebffap åro mpdet nyttig; men giöra ingen ting 
til fafena, [om tt>e böb ting åre, ntan at någon tfem t)anbl)afmer, rörer, 
förer od) brufar; tfmrföre nåft en Ijålfofam, miltig, fonfttg od) mächtig 
f)usf)åi(are, forbraS til IjemanSBrufet, [tarde bragare; förutan fmilfa 
Sanbtmanen intet fan fort fomma. Jjpuru på anbra SanbSorter år Beffaffat 
meb fåbane bragare, tfet more för miblöftigt at Beråtta; tt>erföre mil 
man |år enbaft tfetta framföra om ,jpelfingelaubS bragare, fortei. näml.

1. Slt mib alt för= od) åferBruf, BrufaS intet 2lî, utan enbaft @tt 
bragare; måft för tl)en orfafen ffull, at en I)mar Bonbe allenaft (Sn bra= 
gare åger od) föba fan, [om måfte forbraS meb gobt fmafdfm, uti 8: el. 9: 
månaber; cfjurumål en iBlaitb 100, fan åga 2*± bragare.

2. Sffeffe bragare, moro til 1704, Bara Ijmreuffe [?] Båftar; od) 
måfte förtljenfful l)jt förffaffaS ifrån anbra orter; merenbelS ifrån SORebeI= 
pab od) 3åmtelanb. SDiett nu febermera äro I)år i Sanbet utffåranbet i 
Bruf, od) @to=gång, få at öf[me]r alt £)dft= od) fto=fåIar alftraS; od) in= 
föbbe ftnnaS.

3. Drar BrufaS til bragare rått fållau, intet en iBlaitb tuf)unbrabe 
Bönber; bod mera i UpIanb ån mib fiöfibone.

Ggfter fem nu bragarena ftörre eller minbre åro; få måfte od) ©elar, 
Sof, ©eljor, Befiel, fablar, ffaflor, od) mera fåbant jåmfaS od) råttaS, at 
bragareu måtte utan ffaba Båra od) Brufa tfjet fautma; maranbeS t)är 
BrufeIigit i fi)nerl)ct 2: flags SFaHov ; förutan tl)e ffaflor font åro giorba 
od) famanfatte til åf)l, fårror od) magnar; £>milfe fallaS på latin: Temones, 
ell rättare, Tenones, anten af TeCvm, eller af tonando [o: tenendo?]; 
nanti. £ôfa SFaFlov ; tlie förre åro famanfatte af 2"' Såttgftänger, meb 
apel el! aprtpål, tmårt igenom mib nebre ånban, uti fmilfett fFaFeltågan 
a[n]ten af mibjor eller jårn giorber, år fåftab; l)milfe altjb BrttfaS om 
mintern; Sdjet anbra flaget l)örer egåitteligen til åferBrufet, för sIHogen, 
•jparfmeit od) ©labbett, maranbeS fåbane ffaflor mål Ijfe tl)e förra til 
lång= el. fibo=ftångerne, bod något fortare; men apeln år intet uti tferaS 
ånbar iitfåftab, utan tÇâr emellan år lefattb, anten af ftarfa mibjor, eller 
jårn=lånfar, tilfatt, näml. emellan fiboftångernaS ånbar cd) apelttS ; Bmar= 
före åro t£)e måd)ta Böjelige, Båbe för åfermanen od) bragareu.

öp tint meb förenåmba ©vagare år Beffaffat, l)uru t Ije alftraS, ttpföbas 
od) attfaS, etc, tl)et fotnmer mtbare at BerättaS uti IIL Slffyanbl:4 6: Cap: —
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§: 3: goïieftting etïer UpfatS på 'fjtoaïje'fjattba SBaritpg ^wab t|c 
gemen!, femma at fofta, Bär i Banbet.

tmt. Smt. Ämt.

$. . / $. $>.
SBet el. SBepel ,jptoättiefttda . . . — 15. Sfpftoel............ 2 •—I

af trä . . . 6. Sodflar.............. 24. Sdabb............... 2 8 J

af l)orn . . 12. 3ärtt SBtl: fe sPIog Sldba, arbetS . . 3 24.
af järn . . 1: IG. od) ål)l Sfrinba, ftor. . . 4. —

SBrpuften alt efter Särnftör............ 4: IG. — mittbre. 3. —
ftorlefen 6. 7. — toigg............ 1: 16. Sfdftoell
12.18.20 7. etc. Ära g af toåf. . . 1 — af trä . . . — 18.

SBåttben.............. 2: IG Äärra meb t)iut)l — ffobber. . . 1. 4.
sRdga................. 1. od) flafe .... 30 @å................ . 1.
SjfeSflo............ 1. IG. Äålfa ntatt järnft. 3. — Såg ..:.... 2 8.
Slafe Änjf=genåS .... _ 10 Sdnna.............. — 8.

fårrftafe . . 4. — — Sidlgfttif. . . — 12 Siuntta af trä,
forttfl: . . . G. — — SBanbfnif . . 1: 12 =brpcfeS . . 4. —
bpttgefl: . . 3. — Äof=flul'ba .... — 4. ftrömingS . 1.

CiiIvep.................. 12. Sja.................... 1. _ Siömor af
CiOraf................. 1: 16. Bof.................... 2. 8. — «aber. . . 2 16.
åöarcfa af järn. . — 16 Orf.................... — 15. — BamBa • • 1: 16I

af trä . . — 4. sIHog meb alt Be= SBagu= forttfdrra,
.joint)I, et par: Bör.................. 15. — förutan BiuBlen 6.

=|'fobb . . . 30. — Sabel............... 30 — sDra-------Bugg— 3. —
=Dffobb . . 6. — — Äleffabel . . 4. 16. ------- talg= — 5. —

åpärf, åferijärf . . 8. — Sela, arbets . . . 3. 24 ------- Diot= — 3 16.
— räfSBärf . . — 8. Sfaflor............... 1: —• DB I, Drber

lötoåttiebptta. . . — 12 Sfidra............... — 12. meb bjlett. 6. —

Cap: 3: <Dm Sdöesmi-tev, mäft BeftnteIige ^av t Sanbet ; 
efter Alphabet nämbe.

§: 1: ^afi-e, font aïgement f)år nantîtes, ^agva ; näftan IjfalebS t 
SDanmarf, Sbrtge ed) ett be! t Spffa orterne, fjmareft f)att od) Spett 
fallaS, fåfom od) på ttågra ftållen i Stnglanb, af to en t^er rie, oats; 3 
Sranfrtfe aveine f. avoine, af Lat: Avena; IjtoiIfet orb, om tljet Ijdr= 
ferner af A od) Venio; el. af aveo cll af annat, tljet IemnaS alt å fjbo; 
toarattbeS ocp onöbigt at Bär uprdfna at! flag fom toåre Botanici fram= 
fora ; allcitaft tt>e tnldttffa, f)totlfa od) åro, fåfom uti mång annor lattb, 3: flag,
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1: Qtrmrt--Ipctfve, font ïjàïïeê före Wara tljen bäfte cd) ftribafte, 
men fôrwanblaê IdtteIigeu til ^wjt^afra, i fpncrbet ndr then fåé på 
magert Ianb.

2. <5tr>jt-lpafre, något fâmre dit fwartljafre, od) ontbpteê intet til 
froartbafran.

Sl^effa 2 flag rdfttaë I)dr tfyen fdmfta fdben ; bubBelt ringare i föpet 
an !omet; dro od) minft Iagranne at utfå, få wdl i anfeenbe til åfer= 
jorben, fåfom od) til wäberlefen, tp fpafrett, i fptterbet tf)ett fiwite, fåé 
t)dr på ploglanb, åfrar, fwibior; giöbbe el. ogöbbe; bod wdrer Iian bättre 
på fetare åfrar, ån på magra; dfwen på leran dit på fanbcit; bör wdl 
utfås i Utplåningen, men Utp od) Uteban får man ide bär få noga taga 
i ögnafid)tct, utan faft mera Ijuru åferjorben torcfaé; fåfom titförenbe 
berättat dr; Äait bod få§ i mpdet wåtare jorb, dit !omet od) Utågeit; 
merenbelé. på pIog[l]attb od) på magra åfrar, tp frntt fdjeé I)dr mera göba 
dit öba åfern, fnoarföre i brift af göbfel, befåé t)dr mång åferftpden meb 
b af re, od) ndr wåte wåfirar od) fjbldnte åfrar förbiuba fornmtfdbet, få 
fåé dfwen wdl |afre; bod något tiodäre dit fornet; fywilfett fuller fcitare 
wdper od) mognaé; men få tål bait Ijfwift mpdet mera fjöftfölben du 
annor fdbeéflag ; 33ör ffäraé för dit fröen utrinna, font Idttel. ffer, ndr 
ban wituar til fförb, od) dr intet frufen, waranbeé palmen tf)et bdfta od) 
begidrligafte fober båbe för e^dftar od) foor, perfore fallar Hefychius 
oct) |onom iQO(pijv TevQanoöwv.

3: Hant>.-lp<tfve, rdfnaS bär för wdrfta ogräé, od) fåé ingalunba 
meb åfermaitené wilja, utan fielfdomattbcé; t^erföre fallaS bait rdttcl. af 
Botanicis Avena [ponte proveniens; UIten af f)Wab orfaf, nuda; Iie- 
Ttlis; etc. tljet fan jag intet finna, cnteban Sanbbafren i all ftpdc är 
Ijf tf)e attbra flagen, båbe til ftidlf, blab od) ap, uitbantaganbeö tf)et 
ffaf)len od) fdrnen dro lubad)tigare, wdper fort", mognaé fjaftigare, od) 
fnaraft faller af, . 2. el. 3 gångor om fomaren; tberföre nättttteé t)an uti 
min Chlorps] Helffingica] Prcecox, volubilis, fugax; waranbeë dfwen 
wdl faut f)är tf)ct Servius witnar od) förflarar ©falbené orb:

Infelix lolium et Iteriles dominantur avenæ.

3lt fteriles Avenæ el. ofrud)tfant ^afre bör enbaft nämnaé efter 
orten; tp i anfeenbe til Italien; fdger f)att; dr tt)en få ndmbe £)frud)tfam 
uti Thracien frud)tfam. iTldpteS bdr intet tjben, rinner SattbIpafrett förr 
neber utur ffalet, du man mente tlferuti itågott farna wara; UIten font 
Ijon wdper mit iblanb tfjett goba fdben, få fan ingett fförb ffe, för dit 
tfpeit goba upt)dmtaê, tå Sattbfjafwreitê mång od) mogen frö fallit neber 
uti åfern; Ipoar af ban årl[igen] alt tiodare tiltager, od) Ijafwer nu tlpeffa
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über, fd [wart, tagit öfwer fmnbena i alia dfrar, at alte ffjer bfwer mietet 
ftaga, cd) fljet wärre är, [cm tt)et ffabeligafte ogrä§, meb alt [cm ftörfta 
ntöba [tår at utrotaê, ide pa et, utan pä mdng år. ©âtten arc t)är 
dtffillig, v. g.

1: Äicra Ijonom up meb tjbigt äljlattbc cd) Ijarfwanbe; sDien tt>et 
är förgäfweé, tpoareft någon mpdent)et är wupen.

2. Upplöja rumet meb biupt plöjanbe, feban äferftpdet tegat i 
Itxtbe fomaren öfwer; Dien 11) et är cd) fåfängt.

3. .£)ämtan fträtalS meb Bara Ijättberna; SOien tf)er af wäper t)an 
mera; ja! cm än unbergräfwanbet fïebbe meb en fpaba etter pinna.

4. SMnna dfern meb öfwerlagban Web etter rjé; [om gobt nog är, 
til en tjb.

5: SSefd dfern anten meb [Doft=Oidg, 2 cl. 3 åren d rab ; eller meb 
ärter; men fäbant är bara wdgmdt; tp wäpa treffe fäbeéarter tiedt, pd 
att åren, fan t)an mpdet utrotaê; Dien fem fdbant rätt fällan ffer; fd 
pfraê [pfwa§ ?] l)ait mera, när fäben tunn wäper cd) dfern utmärgaé.

6. ilägga dfern albeleé igen, cd) fä taga, at ttjenue willfäben eftaft 
afffäreé, 2 el. 3 gånger om fomaren, för än fröet utrinner; Ijwilfet 
är tljet Bäfta; od) än Bätre, at fd netto pajja od) fe efter tticnua Sanb= 
pafran, at npfferben anftälteé ratt i tt)et famma font t)au mognaê, BäreS 
af åter, torfaé od) nttröffaé, td od) Bdbe frö od) Ijatm funna BritfaS, fä= 
font attttar fäbeéljafre, fomanbeê gobl)eteu at upfptlaê af mpden^etena, 
etnebatt fdbatt fförb fatt ffe 2 refor om fomaren; Ijwilfet; få mpdet mig 
Befant är; förft af mig t)är i Ianbet font at proberas.

§: 2: ^nmpa planteras od) nu I)är i lanbet, mera än tilförenbe; 
men Borbe än mpdet mera tjär wärdftällaé, för tt)cS förträffeliga nptto 
ffutl, od) til at futttta unbfomma nöben at föpa fdbatt [tor mpdenf)ct 
t)em i lanbet ifrån attbra orter, t fpner^et til allefjattba ®iö= od) fiffe= 
rebffaper, faint tömer od) tdgwärde; fd framt Ijinber til planteringen 
ide Ijdr Idge mpdet i wägen, af Brift pd tiänlig äferjorb; af trdngmdl 
pd göbfel; af SjnetS förbeladjtigare Bruf; etc. waranbeé wäl fnart fagt, 
od) i fôrflagêwjê nog ffrifwit, af en eller annan, fom ffnlle i epelftitge= 
Ianb ftttnaS, wib Ijwart Ijeman Babe gob odj öfwcrflöbig Sorb tit Sjn= 
cd) ^ampe=Bruf; ja! tfget Bäfta af fdbant flag; SOien fd är tl)et ide fd 
fnart wärdel. förföft, wift od) faut; utan [abatte taga anteit egen ittBil= 
ning eller od) Blotta Berättelfer til fina grunbfaper; Ijfa fom ett gru i 
@todl)olm en gang lät futwift fig inbilla tf)et [pelfingfinöret märte pä 
granqwiftar i wilba ffogen, Ijfa fom fdba, eller mibfcmaré bagg.
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SOIeb faftcm pemta ffref |an [om få förftob fafen:
in omni parte culturæ, maximum valet oraculum illud:

Qvid qvœqve regio patiatur.
SSp eljurumäl Rampait âr ide fd albeleS Iagraxt ; jag förftär f)är intet 

tt)en rara fdfont Banqve, Tokam, etc. f)oS Surfarne, t ©gppten, 33en= 
gala, Madagafcar oct) flereftdbeê ; tcfe Relier ma jag I;dr Beffrtfioa dt= 
ffilttabeit emeflan od) <§oti ; utan allenaft tf)en gemena font Ij är
planteras, BaranbeS Ijfa nantit, font IjoS Spffar, SDaner od) SlngelStnân, 
men ndgot annorlunba IjoS ©refer, Latiner od) grartSmdn nanti, Kawa- 
IStc, Cannabis, Chanvre; @d forbrar lion Ijfamift tcfe allenaft mälgöbban 
dfer, utan od' fdrbeleS lofait mull; ©pjflera, loattufdga, etc. buga intet ; 
Slifioer Ijampefröen ide fdbb pd % ftciUen Ijampan mal lociper, f)ar titan 
gallljampa, liten eller allungen fromma tljer af.

Sröet fdS ganffa tioft, od) ttäftan fift af all annor frö, pd tfiet 
ftiälfarne ide matte för grofioe mära, od) Baftet för ffäft od) oBöjeligit; 
ffpnbattbeS ftg trenne märten Saftigare ätt annat font f)är d orten platt= 
teraS; näftatt meb Ijnet, fomaitbeS itäftait Ijfa font tfiet at f)anbf)afmaê ; 
Ijmilfet f)äbaitefter omftänbeligen BeffrifmeS ; tp

1. SDIdfte grant aditaS, at Ijampan uprpdeS i rättan tjb; när f)ott 
är fulIBaftab od) mogen; mett intet Han&flån&en: tfiet är: för länge, til 
tf)e8 Ijon röbitar; tp tljer af marber f)on Befatter af ffäf cdj agnar, ftpf, 
ol)d(lig od) oBöjelig.

2. SBjb uprifmanbet BtnbeS uti fmä fittiar, eller bodor.
3. UprefaS at tordaS, til tljeS fröett fitttita mäl ut=tröffaS; Ijmilfet 

bod intet ffer meb Ijnet, tp tfiet marber ftra.r genom ©träfan ifrån fina 
fumrar bragit.

4. ©amma räfning meb Ijnet IjdIleS af Ijampan, näml. 40: ft: 
fittiar, eller 20, par, räfnaS en Stor=DIof ; men 30: ft: el! 15 par, pd 
en Siten DIof ; Ijmar efter febermera Sopp=taIet mib Brdfningen od) ©fäc= 
fanbet, jamt 8$: mib mäganbet BeräfnaS; näml. 10 par uti 1: Sopp= 
ämne; od) 6. 7. 8, Soppar pd 1: 8®: alt font Rampait är lang od) gober.

5. görenämbe Ijampefittiar; febait fröeit äro afflagen; läggaS feber= 
mera neber uti main at rötaS; ittgaluttba uti all matn; tp Ijaffiömatn, 
ide geller ftrömanbe, är ttänligit; utan Befpnerlig; f>mar ont fan feeS att= 
märfningen om Ijnet, VL 1. 2. 3.

6. SDidfte Spampe=fänfet noga ad)taS; i fpnerljet at Rampait far 
rätta rötningSlaget; intet för mpdet, od) intet för Ijtet ; alt meb fdban 
förfid)tigf)et, font ont Ijnet är anmärft. ©od font f)ampe ftiälfarne äro 
mpfet gröfre än IjnetS, fd forbraS od) fortare tjb til tfieraS rätta röt= 
uittg. SBrufaS od) mängftäbeö, i fptterfiet när Diöfetalet ringa är, at Breba



[II: I:"! B. Sädes-arter] 49

bampgn ut på torra Ianbet at röta®, [men] meb tf)et är mera Befwär 
odjfminbre fromma; än Brufa ©änfet.

7. SBjb upbraganbet utur matnet, räfnanbet, upfättningen at tordaB, 
infßranbet, giftanbet t SBabftugun etter Stigan, 23råfntngen, ftnBBanbet etter 
hängningen, anten meb träftuBBo emot en fteen; bmitlet jämwäl Plinius 
Beffrifwen arefactæ in faxo tunduntur ftupario malleo; etter od) tuple t 
f BrbeIacbtigare mebetft £r\I=t)amaren, förber cd) IBrberaf ma tit; fåfom cd) 
tben BeffrifweB om SjnetB titrebetfe; äfwen ©fädanbfet] meb ©fafan 
wib ©falfoten; etc. Imvu Rampait BBr battbbafwaB od) tilwärfaB, ferner 
att at BeffrifwaB om Ijnet'; waranbeB mera fåfängt än faut, tbet bampan 
fan tfett Bäfta bär titwärcfaS af meniffo Ionft od) arBete, tp eburu wäl 
tfjen mpcfet fan fBrmå tit gobbetena, ftåenbeB faft Plinii utmärfe: Sem
per injuria melius; ©å Beror Ijfmäl mera' fåbant af fietfwa årswäften 
od) wäbertelen,-tben ingen rätta el! ättbra fan, utan enbaft oct) altenaft 
naturfenB .fjerre.

^wab febermera utarBetaB af åpampan, ^änftanbet, ©pimtanbet, 
wåfwanbet, fnoenbet, etc. etc. Iommer tl)ct at framfBraB uti II: SIf= 
b a ltbl* od) 6ap: [9].

§: 3: »£wete; eburu mångfallig flag af tben fäben äro, fom boB 
latinerne IattaB Triticum; Botanici räfna icfe altenaft, 13, utan en 
ftor bel uttpba tbetta orbet om alla tt>c fäbeBarter fom Bära a); od) utnr 
apen frß et. fäb trßffaB; Ijla fom orbet @åt>, på ©wenffo; fåfom Varro 
witnar. Äumta od) båt i ©werige på fomliga orter planteraB några 
flag, v. g. låobvoetc, lat: Siligo1 Triticum Siligineum1 etc. ©å fintteB 
ocb BrufaB bär i fwtfinget. altenaft 2: flag; tbet äfwen wäl Diofcorides 
på fin ort od) tjb i gemen ffrifwa månbe; ttäml. »§6(l--l>wete od) Wår= 
bwete ett Winter-- ocb Somav--Iwete; Triticum hibernum et ceTti- 
vum; BebålianbeB fantma namn bär fom anorftäbeB i Europa boB ©me= 
rigeB närmafte grannar, infßreB od) uti Ulph[ilæ] SSiBel: hvaite. ^wilfa 
flag mpcfet fällan BrufaB oct) til faft ringa ntfäbe, fnapaft en åferman 
iBIattb 3 et. 400ti, ocb ^ tunna af 1000 IunnorB ntfäbe af font, Ståg, 
ärter od) b^fta; mäft fBr tben orfalen ffut, at jpwetet forbrar Befpncrlig 
goban, fetan oct) biupait åferjorb, goba mutUSeran, men intet fanb= etter 
Sättmpttan; än minbre wattufegan, gåBjorb; tjber ide bälter ffuggan; 
utmärgar fwåra åfertt; trifweB fällan gtärna; fßrwanblaB tätteligen t 
IBfta ; når fällan fin mognab; är Bf[we]r=fegt at trßffa; balnten intet Be= 
giärlig fBr (freaturen, etc. ©od när npfifne ålermän, främanbe SanbB= 
män, od) lälre=bwetebrBbB ätare få l)är tiwetet, anten ^öitfbjxvetet, eller 
Wåvbwetet, tageB tbetta följattbe i ad)t, närnl.

GlysisvaUur IiI. 4
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1: SIt aient år feter cd) lual ttpbrufaber, af tljen ftarfafte fem til 
temanet ligger ; ingalunba JHoglanb, utan tråbe.

2. greet år gebt, rent od) utan 9îag, Sôfta etc. trint, gnljladjtigt, 
etc.

3. Utfåbet em Ixaflm fïer emellan Olofs= ed) Lars=må§an el. b.= 
29. Jul: od) 10: Aug: Dm VSålireti, emellan Valborg-- ed) Erichs= 
måfjatt b: 1= ed) 18; Maji; ide få enfanerl. t fullmåuaben, utan faft 
mera efter måberlelen ed) åferjetbett» Ipnbe; fåfent tilferenbe berättat år.

4. 9'tågot tunnare ån Dlåg; bed IjEa fem Iltågen, i anfeenbe ttedare 
om måf)reti, ed) tunnare em E)öften.

5: <Stöpe§ fröen em f)often år fåbant fö[r]berfmeligit; etjuru alle 
förflagsmafare til !lieras måttgfjanba ftöperier, ingen åtfttlnab meta an= 
föra; SfJieu om måren fan tljet ffe meb förmån, allenaft intet rägn faller 
ftrajr på utfåbet, tå ftöpefcnften år förbärfmelig.

«puru febertnera meb upftaranbet ed) bärgningen fjår tilgår, fand 
råfningett af (Stor=Dtcf, à 30: Banb ; (Sfljl)Ital, 10: banb, ed) mera fåbant; 
tljet år före ed) fommer fjåbattefter uti II: SIfE). at beffrifmaê; fåfent em 
Diåg, fern ed) pafre.

§: 4: fumble i -pumelgårbar planteraê od) t) år mångftåbeé; nåftatt 
i alla bt)ar ed) gårbar; bärattbeé famma namn fem i Storige ed) San= 
ntarf; men i Sijfflanb, grattfrjfe ed) Dlnglattb fallaö Ijan <5°fjen, ^opfen; 
houblon; hop; Ij oê Latin: Lupulus. pané plantering, förmatanbe od) 
brnf, åro nu få ömnigt, jåntmål uti många måra Smettffa Söder, af 
If: Stenbyenfi, pag: m: 373 = 379. I: Serenio, Lib: V: Cap: 1.-2. 
—3. = 4—5. p. 227: = 254. af E. Salander, 29: §: p: 225.=231. af 
von Bromell, etc. beffrtfna at tï)et fpneë enöbigt mara något l)år em 
mera framföra; Sed emeban alle tljefje ed) flere enbaft berätta Ijmab tt)e 
få Eatlabe Puf--l)umlegår&ar angå; Ijmilfe l)år i Sanbet intet finnaé, 
ide Ijellcr funna tlje inråttaé; faft ån ett eller attttar, mera af ittbilitiitg, 
ån förfarenljet, fåbant förflag gifma tttånbe; utan enbaft Tije-tnmile-- 
gårbar; Ijmilfe efter Salanders utråfnittg åre intet at nåmtta emot 
fPuffjumlegårbar; gertljettfful mil man fortet. fjår införa fjttru meb tfjefla 
7\jel>umU>gårbar år beffaffat, på tljet åtffilnabeit ttågerluttba fföttjaS tttå 
i et fem annat, maranbeö ed) l)år åtffillig flags ljunile, fåfent annor= 
ftåbeS få mål til namnet ^an, lupulus mas; od) GlOtt, foemina; åfmen 
5rö--l>umle, ed) <Ballt>umle; fem i ft)nerl;et til gebieten; tt) på fentlige 
ftållen är Ejau få gober at allenaft 1 el. 2 ntfarfer] tageé til brpgganbet 
på 1: Sunna SOcalt; flereftåbeé 3. 4. 5. G. m.; Diågerftåbes år Ejatt fege 
båttre ån l)ö; ed) buger intet til brida, utan gifmeö fem feber åt be= 
ffapenom; feittanbes odj mpdet årsmågen at erfafa gobljetena, mera i
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torra än »åta fomrar; bättre när |umlefäglonte et. fångorae »ära, långa, 
fprfantiga, |»jta, äganbe fina |umtefongar; än font fmet röba, fturuga, 
löfffutla, etc.

iPå |»ab t|b ,pmntegårbar förft anlabeS |är i .pälfittgelanb, t|et 
är mig än otunigt; bod fa mt)det gamle trowärbige SJiän, efter fina 
förfäber, for mig berättat, räfttaS nu mera än 200 åren feban; altenaft 
på några få ftätten, tilS 1560, tå ÄonmtgenS befatning om |umlegårbar 
fåban plantering ritare giorbe; äit mera af åren 1642, 1687; etc. etc.
Uti mit bantêmtnne brntabe månge i ftältet för |umbla, potjj, Oovt»- 
binba, tKntneb, i£ågg; etc.

a: C?ortmiånen aitgåenbe fan man fuller tit en beet utmälja, näml. a. 
|öglänter, ftntanbeê fig til föbern, od) ft) b often; men intet tit norben od) 
wäfte[r]n; fåfont allas ftrifter äfwän »ät biuba; faft än fomlige ogitta 
lögberne od) badarne, od) beröma t|e fiblänta ptaber; men |är går få-- 
bant intet au; äfwen intet leran, jwartmptlan, biupjorben; etc. utan 
multfanb, fteuören, etc. |»areft lugnet är för norbatt od) wäftanwöbret 
men öpet emot futtait, at |onungêbaggen t|efto fnarare må förftoimta 
fom mpdet ffabetig är; Sod äro ide alle iplife badar gobe til Iumle= 
gårbar, fnapt 1 iblanb 1000; tp t|er |um!en intet »il trtf»a3, t|er är 
albeleS onöbigt at anlägga något arbete, t|erföre är råbeligaft förföfa 
förft rumet meb 2. el. 3. tågar; |»ilfa om t|e »äl trifwaS utmibga t|c 
fig fnart, ja utmifa å |wilïent|era ftbona tilöfningen bör ffe, emebait 
t|e altjb ffiuta fig ut tjt t|eraS natur t|em brif[»e]r, maranbeS ogiörligit 
at brpta eller twiuga t|em anortebeS frppa på marten od) i jorbert ä:t 
t|e fielfwc gitta, Ijfa fom meb t|eraS ffiutanbc omfriug ftören, od) tö= 
paitbe längre än wägen är, »ara månbe. Sod |änber t|et od) ofta 
|är, fåfom i Ängland od) flera orter, at faft än |umtegårben fan albra= 
ffönaft ftå i ntång åren, tpner od) tordas |an ut, od) går til intet; ide 
få entanerl. af »anfföpel, eller af ffogeitS bort|ugganbe t|er närmaft 
ftåenbe; etc. utan mäft t|är af, at jorb=particlarne fom egentel. |öra 
til lumblan, äro åtgångna od) förtärba.

b. Rörbens bevebnttig til fmmbletågornaS neblägganbe, ffer intet b. 
|är, i gemen til fäjanbeS, meb någon mpdet fönting eller ärjanbe; fåfom 
öfmer alt i fPu!|umlegårbar brufelt är; utan mäft fåtebeS, at jorbeit, 
faubbaden, ftenören, |adaS up meb |ado, eller ommänbeS torftalS meb 
fpabait; tan plöjanbet gå an, är fpfflan fnarare giorb; altenaft plogen 
ide ftälleS för biupt; intet 1: qvarter, font i fPuf|umlegärbarne gräfweS, 
utan Ettapt 1: twärr |anb. Uti ffilnaben emellan od) unber t|effa fåror, 
fom plogen omftiälpt; eller unber wifja fmärre om»änba torfwor meb 
fpabait giort; eller uti Ijfa biupa ränner af t|en meb |adan uplaffabe
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jorbert, läggaé cffumletågorne tteber rabtalê utföre cd) upföre badan, 
rumet ei. ftället Ijiuareft Ijuntlegårben anftâlïaê ffal; 1 atD emeüan Ijmar= 
tljera raben; men ittgalunba tmärtföre flntningen; cd) mer eller mittbre 
diftence emellan tàgcrnaê ättbar, alt [cm % !unna mara langa cd) 
ögonfulla til; t)tear öfmer [eban läggeé geb, gamul, brunett bt)ttga, intet 
närmaft på tågerne, utan förft litet mull cfmer cd) ttnber.

c. c. »Jumble^fCågorne måfte autel, mara af gebt flag cd) ff) er jämte, 
friffa, frebiga, cgon=fulla et. meb f)toita taggar qmida; i mibrig tjänbclfe 
måfte ti)c fcrffaffaS ifrån attbra goba äpumblegårbar, ja! cd) tångmäga 
ifrå attbra Scdnar cd) .fpäraber, v. g. ifrån Högbo i ©eftrifelanb; etc. 
od) attjb mät pptttfaê, ftpmpaé cd) mäl lagaé, merettbelé 3U alt långe, 
för ätt tt)e neberläggaé; Ipoitfet är cd) ett metffdp, fem [arbetes mifje 
förfarne IpumelgårbS gubbar cd) föiäftare t)är t erten meta at frammifa; 
läggattbe tl)etn tteber rabtalê fem tilförenbe berättat är; ättbarnc l)ioar 
attbretu närmare, när fpiggarne, [prången el. ögenett längre ifrån Ijmar 
attbra ntmeta; men längre, när tågftumpen 4. 5. 6. piggar åger ; Sigger 
ftället tämel. jämt, få Ijar jag inärft femlige ,fjumblegårbé tnäftare Brttfa 
tljet maneret, at tl)e f)ålla tågen uti Rauben, jäntfjög meb ttäfan, cd) låta 
Iqcitite falla tteber på marten fem Imit må, gräfmattbe l)ettite fålttnba 
neber.

d. d. (Ejben til ^utnlegårbs anlägttingen är f)är altib cm f)often fift 
af Septemb: måttab, för ätt jerben marber frufitt, cd) tljet uti Slå=- 
nebanet, näft för Sflptänbnittgen, cm få mejeligit mara tttå, uti tort 
mäber; ©cd måfte tågerua tilförenbe mara uptagna, pptttaba, ränfaba 
od) mäl tillagaba; fåfettt näftframföre berättat är.

e. e. Sebatt tågerne fålebeé äre tteberlagba cd) goba, rutna bpttgatt 
tljer cfman på; SetädeS cd) ‘cfmerläggeé Ijela rumet; äfmett mäl et ftp de 
runbt cm alla tanter; tneb rätt frobigt graitrjé, mäl 1: fet tiedt; Ijmilfet 
Ijoppadaê cm mintern; ©ten på näftföljanbe mdfjrbagett fättaé fl) er inga 
liumbteftånger ell fterar; utan cm få tarfmaé, läggeé ätt mera frcgrattêrjë 
tt)är cfmer, äfmett attbra l)often; tå ccf) afbelningarne mäl utmärfte be= 
maraé, Iqmareft fåHarne emellan ljumbletågernaé raber ligga, för ftörait= 
bet ffuH.

f. f. Storningett måfte få anftäHaé, at båbe forta, cd) mpfet miba 
från fpoar attbrettt fatta fterar ftätleé, läng[f]t efter fållarna utföre cd) 
upfere tmmbtegårben, på 2:bJ4 året; Sebermera på tfrnt 3*1', båbe flera 
ccf) längre; od) ätt mera på ftje feljattbe; uti jämn cd) leader orbiting; 
Ijfa fem en upftält armee af Piqvenerare; 1 [ all! emellan ^mariera, 
få lagattbeê at ffje äre Iqmarfcu for långa el' for ferta [tänger; inga= 
litnba upp Ijuggna cd) bardaba, tu mib fåbatta btnber fig ingen Iptmbcl=
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mittba, utan Ij ä lft !ring cm tfe terra cd) gamla; Cd) emeban ganfïa 
fällan eller albrig Ijfa långa [tänger ftitnaë mara t formar til en [tor 
futnblegårb, tt) är nyttigt [ättia tl)e längre iblanb tlje fortare, [å at t|en 
längre fan feeundera tf»en forta om fumble minban f)ar luft at löpa 
längre än på tl)en päbörjabe mägen. il)etta Stovanbet märfftäHeb 
mäftabels om måljren, [rämft i Maji muitab, få fnart fiäfjlet någorlnttba 
t)ar rpntt fältet; ju förre, ju l)älbre, at ide flje uptittanbe ©iöfar el. 
Qjudar må afbrptab, font lättel. ffe fan. Somlige ftöra cd) fjutnblegårben 
fent cm tjeften ; för ofmaitnämbe erfaf ffull; få fnart Ijuntblen är af= 
färntab cd) Diernorne bortagna; fjmilfet fan mara gebt nog; faft ätt 
ftöretiö nebre änbe fmåra tt)är af rutnar, fom fålebeé intet torefab får; 
sMtcxfto od) tfjeu nöbiga cd) arliga IIjeningen tt) mebelft fmtbrab, fem 
båbar l)umblegårben§ unbergång; |mar ont mibare är at märrfa, ttäml. font

g. Siamnet PuFfmmble är af sPHtfcr= el. Jluper i gårben, Slltfå g- 
■KjeHnmblegåvben af tf)et ml)fla od) utmalba Sijfet, font årl£ måfte tljer 
öfmer alt tioeft brebas; Utvvalbt ?\je forbrab, ttäml. fvobigt granrje;
i ttcbfall taUrje; tiodrt, od) jämt måfte tl)et cd) brebab, af fåbana bttffar 
fom åga fmalan bål, men täta qmiftar od) ntt)d'en frobig baar; äfmen 
mäl utom lanterna til Ijumblegårbett i fpnnerljet å Hjen fibena fumble= 
tågorna fig utffiuta, tt) fl)är af utmibgab Inxntblegdrbcn gattffa mt)det od) 
npttigt, utan ringafte möbo at lägga lieber några tåger; PHx mitt faberb 
gårb Sallnäb, labeb, 1700, en ttt) Ijuntblegårb, uti mnllfanbbadan, fom 
lutabe til föber, Ijmilfett alt tuer od) mera fföt fig ut åt mäftern, men 
tçnabe od) aftog på öfterftben ; faft än tljen Ijfa mäl attfabeb öfmer alt; 
marattbeb nu i ft)efja tjber, mer ätt i IjaIfma Ijumblegårbett, fom förft 
labeb, ide ena tåg at finna. Scntltge brnfa lägga förenämba grattar 
cd) Dijbbuffar rabtalb öfmer buinblegårben, längft efter, på fl)et etta året, 
cd) fl)er näft t)att rifab, tmärt öfmer eller i forfsmjbj; SIicn få är bättre 
at brnfa Ijfa, alla refor, ttäml. längb efter fållarne cd) raberna, tl)e före= 
nämba; tt) i annan pofiteur, ligga tljefja i forft Iagba träen, til [tort 
Ijinber, när ^mmlegårben ffal lagab, tågorna borttagab, etc.

h. (Bobns måfte cd) puittlegårben, alt efter fern liait bel)öfmer, åt h. 
minftette Ijmart tribie år, meb geb gainai bpttga, mare I)mab flag tl)et 
mara må, förutan Ijäfta träd; Ijtoilfen måfte ffe meb få titt)det gamalt 
raffb aftaganbe, font giörligit mara fan; t fijnerfjct ffe grefmafte bålarne
cd) qmiftar af tjtlagba grattar; öfmer Inoilfen göbtting nptt gebt rjb åter 
läggab måfte; ,pmtlfet cut [»often är fuller ff)et bäfta, ont göbnittgett när= 
ftäbeb är; SIiett tnerenbelb ffer fåbant på fniöföret bittiba cm magren, 
ta båbe göbnittg cd) rjb på Ijitmlegårbeit efter tarfmeit tjtfläpab od) ut= 
brebab; marattbeb fålebeé meb fIjejja Dijöljumlegårbar rnäfta giöra af
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tjêningen, fom Ijfwäl tutet i tionbe graden fwatar emot alt tl)et arbete 
meb jorbetts upfaftanbe, sPufonteg omlagaube, Sieruovues ombtnbaitbe til 
ftörarne tibiga rättfanbe, matnaube od) mera ppitt, font sPufl)umlegårbarne 
årl. od) outtbmifel. forbra.

I. Socf ntdfte od) SijSl)umlegårbctt ränjas när anten ogräs, jäjont 
näfjlor, pipför, (Slberntiölfe, ©fing, etc. eller anbra olägenheter, fbrfsiubra 
wäpten, v. g. ©alltägor; Siefitorna toäfa för tiocfa; tf)e tafa fig, etc. 
etc. öpwilfen ränfniug en förftånbig l)ttmlegärbsmatt anftäller på ntång= 
l)anba fätt; tt) funna förenämb Dgräs qwäfjaS meb Sjmagitar, raten 
fpåttbonga, etc. få är arbetet fnart giorbt; men går fåbant intet an, är 
pterfta meblet taga bort alt rifet och meb humlegårbshacfan, rifwa up 
ntur jorben alla ogräSrötterne ; Jpmilfct od) ffer meb tf>e få ttämbe (Bali-- 
tågor, äfwett mäl när tl)e goba, anten för tiocfa, eller för gamla, eller 
tljolna toarba; IaganbeS febermera rinnet mäl igett meb SijS ; l)milf'et alt 
måfte ffe om höften, febatt humlen är afl)ämtab.

K. -0m ^umtens afpåmtattbe, piåcEanfce, torcEanbe och forma= 
ranbe, är hår intet annat at berätta, ätt fmntb af mångom Wtblöftel. 
ffrifmit finîtes om huntlan tagen af sPttf=f)umlegårbatne ; ttäml. at tjben 
noga t acht tageS när halt mogen är, äntel. få laganbeS, at Imtt icfe 
marber för mt)cfet, få at båbe blab od) fröen affalla; hmilfet är ftor 
ffabe, när hatt få fmöleS; SSierenbelS ffer här afhämtningen i Bartholo= 
mæi tjben. tHorcEningen går för ftg antingen på botnar, tunt utbreb= 
ber, ftra.r efter hämtanbet eller nöttanbet; CSKer font här förr, öfmer alt 
gängfe mar, för 30. el. 40. åren tilbafa ; at hatt rå tteberpacfabeS uti 
far od) tunnor mib afhämtanbet, UgganbeS ther allenaft et bt)gn, til theS 
I)att rätt manner fättbeS, tå hatt febermera uptogS od) utbrebbeS at torcfaS, 
od) omfiber när hatt mäl torr mar, rätt fmrbt uti tunnor meb pålagbe 
ftenar ittpacfabeS; fåfont tl)et fig förmeter meb all torran humle, göre= 
nämbe Kå=f>umlene Iinbrigare paeftting ffebbe til then änbatt, at fröen, 
blaben od) ntuften må bibehåUaS; torefanbet febermera fttarare ffe; famt 
humlelagen brunare, od) ther af äfwen mäl öf)let, font i forna bagar ro= 
fabeS af röbbruit färg, men nu af blef och UuS ; hmar om mera uti II:
sifhi-

§: 5: Korn är befant få mäl til namnet, fom fäbeS=flaget här t 
Sanbet; faft än et Intmtt frö af all flag, faflaS jämmäl Korn; Siåg=font; 
©enap8=forn; ljn=font; etc. etc. etc. SJien icfe få i anbre SanbSorter; 
tp Latin: falla thet, hordtum; bocf helt owifje h'uar utaf orbet är tagit; 
Spffarne: iDinEel, Spelten; (Berften; i anfeenbe til åtffiHig flag, gran= 
foferne: Orge. Slngl: Barley; maranbeS här jämmäl några flag, fåfom 
anorftäbeS: v. g. Kråirigt; cButnriE el. tmårabat; Inordeum diftieum.
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«JimeteForn, hord: mundum; iTïàngrabat, hord: polyCtichum; Sep= 
va&at, hord: Cenis verdbus; PSFaltbtofi ; hord: tritico-Cpeltum ; fåfom 
mitt Chloris Helf: itprärfttav; bod all [lag urtber Sotuav-- el. YDåttv-- 
Forn ; it) ättitu är l)är intet i brut Winter el'. ^ctfb-Fovn, [om Wtfferl. 
nöbigt wore, mera bår ätt i [obre oriente, för utfäbet find, od) faran at 
fent mognas. lJttetta Iornet nämbeS bär i forna bagar Siugg; men 
nu mera intet; BIifiuanbeS I)är albramäft fäbt od) Brulatf od) äntå mera 
för 50 årett febatt, när ingen Dtag I)är fåbbeS; fåfom tljet ätt fler i 
.S3 är je a b al ar it e od) i Sämtelaub; SSib t) tut Ifet faettbe, upfläranbe od) 
l)aitbl)aftoanbct förutan %t i gemen förenämba, i Cap: 1: efterföljanbe 
bör ttoga i acl)t tagaS, ttäntl.

a. Slt Äornet utfås uti tuälgöbba ålrar, ware fig treibe= eller plog=lanb; a. 
äljeft är utfäbet fåfängt, åt miitftone litet frud)tfamt; waranbeS bär rart
at finna fåbatte ålrar, font äro bud)tige at Bära lornutfäbe, mera ätt 2 
gånger, efter I gångS goba göbanbe; ätt fiber, efter ttågraS mening, 6.
8. 10. refor, fa! tör Ijänba i I)ela 30. 40. 50. arett, fåfom uti % führe 
orterne hjdcl. fle lan.

b. Jjbett til lornutfäbet Bör noga adjtaS, få wäl i anfeenbe til b. 
ftelfwa jorbmobnen; tjbigare i Seeran, men mpfet fenare i lättmt)llan, 
Bärgfegatt; fåfom od) til wäberlelen, at ålertt för all ting torr är; tt) 
tl)en Beftår fig altjb Bättre ätt tf)ett wåtfåbbc; Iomme buruban wäberlel 
lomma må; ja! fabatt nattfroft font giör fingerStiodan 3S, od) få mpden 
fttiö, at tl)eu råder öfwer foten; brittet fenare tjålleS gattfla ni)ttigt od> 
lärt, Ijla font göbning. SRett tl)et i Watan åler fåbba tornet, änflönt 
tl)et ftjneS baftigt e>dj wadert ttpgå, tt)tter tt)et bod af, Blefttar od) röbttar 
Bort, wärer intet, Inapt i all långt; får fmå ar, af 4. 5. 6. ftnå Iorn 
uti; fan intet fläraS ocb famattBinbaS, utan måfte meb båitbcrtta bctmfaS
ocb rifwaS, od) fåfom fmått bö utBrebaS, tordaS od) infamlaS i Saborna. 
görtbenflul får man bår ingaluttba rätta fig efter SIet>anet; tå Ijfwäl 
fornutfäbet Borbe fle; ide buller efter ntåttab= od) wefodalet; bwillet mer= 
enbelS Ijfwäl bår fler, emellan b= I: ocb 18: Maji; el. Wafljborgs= 
od) Ers=SRdfmbagante; fällan tilförenbe, för fäblatt od) falla nätterne 
finit, od) intet giärna fenare för @tar=nätterne b= 28. 29 od) 30, Julii, 
ocl) böftlölben fïull, font oftaft Bortflämmer omogna fäbett; waranbeS et 
uttber om %n utfåbbe fäben efter Eriksmäfjan, fan Bår wtttna fin fulla 
mognab.

c: Sättet at utfå Äornct, är font meb alt annat; näml. jämt ocb c. 
intet för tiodt, ide better för tunt; bod något tunnare uti tt)e wälgöbba, 
men tiodare uti % magrare ålrar; Blifwanbe tbefta ålrar anten få wäl 
til IattbS tagbe ont böften, meb ärjattbe el! åblattbe i treibet, eller meb



[II: I: 3: Sädes-arter]56

biupt Iarfwanbe på fpioglanben; |wareft intet ä|l fan britfaö; at om 
waren tinga arbete gifweé til fornutfåenbet; alleitaft nteb |arfwett od) 
flabben ; |wilfet bättre är; Gller oct) om waren meb grunt od) grant 
a|lanbe, Ijarfwanbe od) flabbanbe, at mnllett warber uploftab od) graniter, 
uti IwiIfen tornet fåS; anten på Iarfnmgen, eller fïabbningen ; ta fä= 
gångerne bättre fpnaé, jämt utfaftanbe fatt bätre anfaé; måfta&ele at på 
en utfträFtev l>an8s t»it>8, Fomnta at Itgga 9: 10: 12. Fovn ; fällan 
uti å|Iningen; oc| feberntera ttcberföteO meb |arfwen 2. el. 3. refor.

d: ‘Kovn-flopanbet, font få inpcfet berömeé; |war om tut mera 
alle mange fä wiblöfttgt oc| mängfallit ffrifwa; brnfa |är fä, etter inge, 
|älft efter giorba förfofningar, t|e npfifne fämwäl |afwa nu funnit fä= 
bant wara mpcfet hazarderligit; tl) fotttmer rägn ftrap efter utfåbet, år 
fonften t|enne ffabelig, ftöpelfen et förgift, od) |ela arbetet fåfängt; SJfen 
i torra fontrar mpcfet |ögnl)ttigt; SJccf |o är t|en font ifrän .pintelens 
od) Sorbeneo altftpranbe ,Homing fätt faftebref t|är på?

e- e. ^vo=Fovnet utwäljes |ät t|et bäfta od) renafte; men i nöbfall, 
etter tit magra åfrar, tageé od) 23fan&Forn, t|et är, en bläning af font 
od) |afre ; sJlrter od) font pläga od) ttägre famanblanba; mett meb ringa 
froma, tp ät minftone IittbraO tordningen efter upfförbett af ärterifet, fä 
at för än |almen torr warber, fitttna ärterna ntur ffiborne, od) fortten 
utur arett bortfalla odj omfontma. S|et fröfornet font förffaffaé ifrän 
Sämtelanb, SRebelpab od) Sßäfterbotn, wärer |är od) mognas ntpcfet fna= 
rare, än t|et itt|emtffa; men ifrän t|e föbra SanbOorter är t|et näftait 
obitgeligit; mogitaé fent, od) frpfer af; eller oc| förwättbeS i bafra, fåfottt 
od) oftaft ffer meb annat |emfångit font, i fpner|et när äfern är mager, 
od) wäte fontrar infalla, tä mer än mange, efter rent forné utfäbe, ibel 
|afra upffurit.

f. f. Äovnbvu&ben wifar fig merenbelö efter 8 bagaré frift; ju bre= 
bare od) frobigare ju färare od) bättre; |wilfett i goba fomarbagar fä 
ffiutes, at aren börja fpnaé wib flutet af Junii tnättab; tä merenbelé 
t|är pä fförbattbett infaller in medio Augufli; waranbeé |är gobt år, 
när 12 el. 13: wefor räcfnaé emellan ntfäenbct od> upffäranbet, od) 1: 
Sunna forné utfäbe, faftar af fig 6. 7. 8. Suttnor fpanmäl; Saft ätt 
weberfpelet oftaft röneé, när fäben mäfte ftä offuren til flutet af Septemb: 
utfäbet gifwer intet bnbbelt, intet fröfornet igätt, utan bara flöfäb, agnar 
od) IaItn; fåfom 1695. 1696. 1697. t|e 3: gröna åren; oc| mäng feber= 
mera fröfta=är |är feberntera; förutan t|en ffaba, font oftaft timar pä 
mång ftäflen, när ^agelffuvav förbärfwa ©äbett od) allait gröban pä 
ntarfeita; 1716. 1721. 1723. 1726. 1727. 1731; mäftabelé i Julii må= 
nab; fåfom anbre mine diurnaler omftänbel. utwifa.



[TI: I: 3. Sädes-arter] 57

g. Wtb (Dpjïàvanbet, [om ffer når !cruet år moget, ernten meb 
©Fåra, [eifern öfwet alt Imtfabes t forna bagar; men nu måft meb 
ilja, orf oct> Frag; få framt Iegan icfe alt för ftaref är; fe Cap: 2: 
a. b. c. d; går t)ät få til, font meb annor [äb, Ij wete, Stag od) Apafre; 
at Wif;a banb låggeS, ftrar toib upffätanbet; utan at ligga på flag, en 
bag el. tmenne ; fåfom på [obre orterne; tljefja banben, giårna Ijfa ftorv 
tp ti)e åro' fantamoriben, intet af torn= utan af tiåg=l)alm, 3: all lång; 
läggaS tilfaman om aftonen uti toifsa od) jämna tjopar, 15: ft: i Iwpe= 
nom, I tiöf IaKaber; at icfe aUenaft få räcfna ljuru mpefet ffurit är, af 
fförbefolfet, utan od) åga toif;att unberrättelfe til fftjl) Italet; Ijwar efter 
Äprfoljärbätgefpan ma (ett od) Sionben, famt proftröffningen, febermera 
fommer at obferveras od) utgiöraS ; fättiaS febermera up at winbaë od) 
torefaë på trinba, flata od) änbefpetjiga ftänger, 5 all långa, Snefor 
öf[ioe]r alt nämba; l)ioarS tioefånbe dr ttebet i åfern rätt faft neberftötter, 
uti öpet ljål)l, meb järnftören; på IptnIfa upfatte Snefor förenämba banb 
oftoan efter fpettaS, träbeS od) fättiaS, at [nejen går mit igenom banbet, 
Ijwilfa banb, räcfnaS, 15. [ont [agt är, på A Oi of; 30, på 1: Ijel röt; 
men åt Ijwarje A Olof, ftälleS 2: [t: [ne[er, od) til 1: Otöf 4: ft: aKefaman 
upftälte uti jämna raber od) rätt orbiting åfern igenom, wänbanbeS altjb 
aren emot ©olen til [Obern ; men ftufwen åt norbeit; Ijwiffet gffwer 
waefert utjeenbe, [om fältläger, utmifar ©äbens öimtogf)et af tl)ef;a [ne= 
IerS eller ©fp t) IarS mpefentjet, närmare, ftärmare [amanftälning; odj Ijen= 
tteS gobfet, af bemälte fftjfjlarS wibb, fläta od) jämna pofiteur, etc. 
famt afljåller rägnet, fåfom tl)et förnåmfta, at [åbett odj palmen wäl 
torfaS funna, od) febermera införaS od) offabbe förmaraS t Saborna.

Uti en gob fförb, od) tioefan [äb, upffäreS 5. 6. 7. 8. f)el=Oiöfar om 
bagen, uti waefert tort wåber, af twenfnje ^erfoner, en farl [om flår 
meb Ijan, od) et qwittfolf, [om följer Iwnorn ftrar efter, od) uptager fä= 
ben, od) lägger tljen uti banben; Ijwilfa banb fatten famanfnpter wib 
återgåenbet ifrån flaget, at begptttta et nptt. men af qwinfolf meb ©få= 
ratt allenaft 1 el. If tio t om bagen, Piar gob årSwärt är, får man 

.8. 10. 14. 1(5. Oiöfar på Sunlanbet, el. 16. 40. 56. 64. ©nefer. Ipoilfe 
intet fålebeS fomnta at räcfnaS, utan eitbaft ©fpfjlar, oet) altjb 10: banb 
på ©fpftlett; warattbeS f)är mpefen [tor oljffyet båbe i attfeettbe til ftorlefen 
af battbett, [äbenS gobljet; etc. fpoarföre ttiåfte sProf od) räfttittg åfp:(. 
inrättas, få wäl til ffpltalet, [om nttröffanbet; ©od när 1: ©fpfp el. 
10. banb gifwa 12. 14. 16. 18. faunor font, eller 1: Mi öf a,U: tunna 
[äb; ©å är f)är et gpllenbe år; Ofta ttog räcfnaS 2. 3. 4. faunor torn 
på ©fpffleit, od) \ tunna på Miöfett ; Unbertjben od) alpintet af tttattg 
banb, när frofta=år infalla.



£>ad)tab t pp mer eller minbre gobpter vif fäben, til arett, famt 
!aman, föres palmen pr in uti Iaborne på fåbana fornmagnar fom för= 
bemalt är, Cap: 2: g. Om uttröffningen od) mera fom ffer £>är mib, 
följer mibare i II: SIfljanbl

§: 6: Såp planteras od) mäft af ett poar fom Ijeman äger pr 
i Ianbct; men mpcfct Ijtet, Inapaft til ptdbepf, något in på mintern tit 
emot faftan; tprföre pr man intet af nöbene mpcfet om pnom Be= 
rätta, emebatt pr är ingen färbeled gob Äåport; od) om tpn någor= 
ftäbed ftor mäjrer, pr man mpcfett möbo at länge förmaran utan för= 
rotnelfe. Sftamnet pd off är Ijît Spffarned : 'Ko()I ; Ängl: Kole; gran= 
fofett nämner pnom Chou; Latin: Braffica; ell od) Paffica; peiltet 
orb font!, beta af @r cliff O, fåfom Theophraftus, Scaliger, Bauhinus; etc. 
Cramhe Babe pig ©refer od) Latiner ttämttes, fom boel är et annat flag 
än Braffica; maranbed af Äåp måttg flag, fåfom Botanici mib pttbena 
gifma; Cafp: Bauhin namngifmer 30: ft: Plinius räfttar långt minbre, 
föranbed all flagen, fåfom Cato, äfmett Diofcorides, uti 3: flag, .fpär 
puta uti Smenffa Srägårbarne planteras mång flag, v. g. 2Må-- »§wjt= 
Sob= SIom-- Frus- plomafchen= Savoy= etc. Sabl Sften fåbane märter 
fittnad pr intet i Bouba=fåptäppor, utan UlIenaft 1: el. 2: flag näml. 
pojt-Fåbl op Sruefåbt; faft ätt tpt fettare flaget icfe meb Bepg od) 
milja planteras!, utan oförmobel. fommer at följa pojta gemetta fåpfröet 
od) plantorna; tprföre går man tpt albeled förBj, od) fortei. framförer 
efterföljanbe:

a. Äåpfröet föpeS mäft pm ifrån tp föbra orter, ©alBärget, Up- 
fala; StocfpIm ; eptrnmäl ttågre pär ntfätta fröftoefar ottt måpen, när 
tp orutnabe funna Bcmarad.

b. Så fnart möjeligit är om måpen; mebait månen rnäper, giätna 
på mintertalet, men mäft mib Början af Maji måttab, utfätted fröet uti 
mpefet mål Berebba od) göbba lafmar, anten uppgba ifrån jorbene 2 
el. 3 alnar, mib mäggar emot folene; eller od) tteber på marefene; poilfe 
måfte Betäcfaé meb mattor, röjor, fållar od) täcfcit om nätterna emot 
tpn ftarcfa fölben, od) om Iiufa od) manna bagarne meb noot od) nät, 
för pttfend fprötanbe; Blifmanbe fåPfröen merettbels förut ftöpte, efter 
Ijmard od) end lägenpt.

c: Sebatt Äåpplantorne äro 2 el. 3 refor mullabe, od) ofta gångor 
matnabe, famt få mpefet muptte, \ al"; at tp funna transporteras uti 
ÄåPgårben, poilfet mcrenbeld ffer näft för mibfomaren; taga» tp faepa 
up, tå tp obugliga af flumrot, mattuleb, etc. Bortfaftad odj ogillad, tuen 
tp bud)tige neberfättad, maefert i rabtatd, 3,;4 al. emellan poartpra, od)
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on tmårrftjanb biupt uti Ujett mat tilppntabe odj feta Äåljlfångett, mer= 
enbelê em qmåden etter når ntulit år om bagett; tim Ufa Äåfdfåttgar

1: böra mara Itgganbe fjblånta.
2. Sijfa af Ieerjjorb, od) biup; men ingaluttba på ©attb, låttmpda, 

gåöjorb.
3. Ut mib goba fåCfor, åar, 33åcfar od) matn, fom altjb år af ttö= 

bette, t fpnerljet mib börjatt.
4: SÖål göbba meb goba bpngo; ta od) ©mjnträcf år intet för= 

faftanbeê emot etafa matffar.
5. ©rant uplagbe od) mål tilppntabe ifrån !ofor, torf, ogräs od) 

mera fåbant.
6. Otttbemarabe meb t)öga Ijagar, at ide Uje Ijagflugne fårett, od) 

oftpriga ©etterna itt til UjeraS fåra ntaat inl)oppa.
d. ©ebatt fpiatttorne åro fatte i Äåf>lt)agan, måfte tfie mib börjatt d. 

tjba matnaS, om intet rågtt fader; åljeft falla Uje neber, od) bö bort; 
etjurumåt tt)e ftefte plåga ftrar mib neberfåtttittgett omgifma rötterna meb 
tiocft bpttgematn.

e. Siår ftanbet år måft j als ljögt, måfte tt)et IjppaS eder mullaS, e. 
ft)et år, meb muden ndftliggaitbe, mib roten omftinglåggaS ; bocf intet 
öfmer Ijiårtb labet.

f. SJiåfte ,ft'å[)lfättgett rått jas ifrån alt DgråS, v. g. SIioda ; tiftel; f. 
sUipfor ; t)mjtfud; gret [grat?]= et. fmjngräé; 35orr; etc.

g. Öfter Ijanbett tagaS Uje neberfta od) b tefa d) tiga blabett bort, at g. 
l)itfmubeit tt)efto båttre frtptas må; t)mi(fe fällan t)är fomma at minna 
någott fårbeleS faft= od) ftor=lef, utan måftabelS, fmå, Iof od) gröttad)tig; 
perfore funna tl)e intet långe bemaraS; tp faft ån tïj e ftå ute, gemettl.
til bagen nåft för Michaelstuåftatt, font år UjetaS farbag; få blifma tl)e 
intet båttre ån fom fagt år; införaS at torcfaS på golfmen, omftiålpt til 
ftarcfare folbett [3: fölben] nalfaS, tå Uje marba Iagb uti fållaren, fymareft 
tilfåde år til förrntnelfe, tp meb ^lUfltab Fåftl år Sanbtmanen od) qpål= 
ftngebonben Ijmarcfen matter eller nögber; fom TI: afl)anbl. Ijåder.

§: T: Siärmaft Äåfjlett fåtteS t)år ^ot--Äåt>U eller t&ålft.-Xotter, 
entebatt btatt ttånttteé od) på Latin: Braffica meb ffiljenamnet Gaulo= 
rapa; fattffc fatttma fom Theophrafti Qatpavov, od) Diofcoridis Kodpßrj; 
od) uti alt fommer öfmer enfe meb planteringen fom förenåmbe Äåljl; 
måpattbes l)år några flag, bels låttga Siötter, belS rttttba= aflånga= ©pri= 
tiga= grenfutla; fntårre eder ftörre; od) til fårgen, fjmjta, gul)Ia, röba, 
bruna, etc. alt fom fröen ftttttta mara, jorbmofjnen oct) måberlefen fumta 
orfafa; tp matt tager Ujem font % Ijafma muptt, albrig öfmer alt Ijfa 
ftora od) goba, uti en liten täppa, mpcfet tttiitbre på alla orter; tp od)
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på fomlige ftällen mäper albrig någon gob Jtåfrfrot, Ijmarfen ftörvc an 
minbre, utan bara mebiga od) torra [ont fticfor cl. träjpanar; Ijmar til 
lairbot giör tfet niäfta ; tp meb fröetä anffaffanbe; blötanbet el. ftöpan= 
bet; utjåenbet, t ToIantlafiuan; betärfanbet; watnanbet; mullanbet; om= 
fattning i JMfafrfsjängen, etc. ffer t)ar alt Ijta fom meb fållen; -Dorf 
meb fåban åtffilnab, näml.

1: sTlt Jtåfrfenå planteringê tjber, äro luib JJiåuettS tilmäpanbe; men 
Jiotfåfrföfrö jätteS i sJtebanet el! när JTtanen aftager ; af men mal om= 
jättes plantorne i Jtebanet; 1) milfe t ntjttiga märrfe ganff’a fa Ijär til 
märfetfe taga.

2. sTlt JtetfåtrfSplantorue jättiaé något tätare tilfaman, anten uti 
lanterne af fåljlfängen, eller på färbeles ftälle för fig fielfma; merenbelé 
l)mareft jämre jorb är; \ al!, emellan plantorne.

3. Jtebfattaé rf)efje intet få biupt jom tl)e förenäntbe.
4. epppaö eller mutlaé tljefje irfe geller; utan tmärt emot frafjes 

mullen ifrån tfem; ja! Ijtet röreé odj rprfes, i jpnerljet när t Ije irfe äro 
lutanba lagba mib förfta nebjätning; Ijmilfet mietet fromar.

5: sTllffa t()e irfe jå ftarrf leerjorb jom Jbafrfen ; irfe Ijeller ja albeleé 
fibläut; utan lojare jorb; fljen bäfta, jom jag Ijafmer funnit, är gamla 
rutna Sjnagnar, ©ågfpån, od) jpåitboitge.

Ilptaganbet od) bemaranbct ffer på jamma tjb od) jätt, jom om Jtåfrfen 
föremält är, §: 6. g. 2)otf äga tfjejja Jbåfrfrötter fl) en förmon, at tt)e 
intet jnart rutna, utan funna befmllaö i goba fällare långt in på aitbra 
jomaren, ja! året öfmer, faft än jmafen cmbpteé.

£1)e ftörfta fåfrfrötter jom uti mina fyänber äro fomna, t) af ma bållit, 
8: 9: 10; in.[marier] men l)mjtfål)lél)ufmubeu 12. 14. 16. m.

IT; Helens Sect; I: Cap: 3: §; 8. om £jtt.
§: 1.

Sblaub anbra unberbara jorbeiteö märter, är od) Ijår i lanbet tl)et jå 
liäntba ELjnet; fnuilfet, åt minftone til namnet, är !omit; jåjoni Diofco- 
rides ffrifmer; ifrån- ©refelanb, od) jebermera utjpribt frittg Europa, be= 
fjållartbeé jamma namn, jnart jagt, i alla Säitber; förutan i ff)e Spffa 
od) Jieberlänbiffa, tjmareft fljet rfIacb fallaS ; näml. Xovog, tagit af Xuvov, 
jom giör et meb SveoGoth: £ein, !Lett. 3 tlje Afiatiffa orter, i jp= 
nerljet l)o8 Ebr: reban uti Mofis tjber i ©gppten, mä.rte tf)er et flag 
jom fallabeé nrhzje, ^millet LXX uttolfa äfmeit Xovovf jåjom od) et 
annat orb, -a; JTieu fmrubana åtffilnab egentel. emellan fl) ef a mara 
månbe, tfjet är intet jäfert at berätta, l)älft Botanici unberättelje gifma 
om måugtjanba fïagê ILjn; Cafp; Bauhinus räfnar fram 20 flag ; Ema
nuel König 25; flag. Thournefort ftäller Sjnet i VITT: Claff: Bau-
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hinus t VI: Claff: Rajus, Morifon od) anbre, anorlunba. Plinius fä= 
ger tE>et Sjn fan Ijmarfett ftällaS inter fruges, id'e feller inter hortenfia. 
JJum font all fåbant meb bättre fromma framföreS uti jpögScholar, ån 
för ÉferDJtän t}cir i jpelöungalaitb; tp går man fljet t)är förbi, intet 
mål metanbeS Ijmarfen tjben, icfe geller perfonerne, ide 'Ijcfler orten til 
Sjn=planteringen§ förfta anlågganbe t)är i joelfingelanb ; om man ffal 
fljet taga tilbafa ifrå Sadurs bagar; få jom D. 01. Rudbeck om måra 
Säbesarter utråcfnar; eller odj i fenare ålbrar; 900 år efter Chrifti fö= 
bel fe, när Iine=Manufacturer i Brabant oct) Flandern reban moro 
gängfe; eller anorlunba. SRen fljet är fäfert, at intet längre.än för 50 
år tilbafa, mar t)är i Sanbet mieten ntinbre Sjnplantering i bruf, när 
atlenaft fptttnanbe ffebbe på tf)e öfmer alt brufelige Iang--^adrar, eller 
ntffurna fäppar od; ftaefota ftörar, famt Iang=Slanbov; än font nu ffer 
i fljefja tiber, feban be beqmäma ,fhul= od) 3lpff=@pinrådarne meb tï>e= 
ra» rutltpg fomtno at brufaS ; Ifmilfa Machiner futtbe o cl) mara en or= 
faf til mera IjnS plantering för brägtigare fptnanbe ffufl; Äan mät 
od) Ijänba at folfet Ij är i tanbet ttöbgaS tf)et nu mera tbfa för nöb ffull, 
båbe mäl för magra od) fuapa ©äbeSmä.rton, at t)är mebelft t)afma SM= 
DJiebet til bättre utfomft; fåfottt Salander föregif[me]r; font i fpnerljet 
af afftänganbet ifrån tf)e forna tjberS förbeladjtigare arbeten, fmebianbe, 
fågattbe, fiffanbe, etc. maraitbeS nog nnberfamt at meb ttjenna nu Ijar 
mavattbe Sjn=Ijanbteringen är få beffaffat font meb 33ärgS Stufen, ju 
tuera tf)et planteras, ju bptare marber mal)ratt oel) tilmärfningen ; IjmiIfeu 
bprljet om tljen tupfet mera gobt ätt font onbt uträttar uti et Sattb; få= 
font Bachmanfon efter fin I)iänta calculerai"; tt)et tanner 11) ett mäft i 
fufmcit, font måfte på Ijnet arbeta, od) tljen i pttttgen font ffal föpat at 
åga ffiortan på troppen.

§: 2.

(Sljurumäl tut £jti ntpefet planteras f)är i jpelStnglfanb]; Igmareft 
Salander fäger tljet häfta mära i ©merige, men fljet finafte i fela 
märlben uti Dteberlänberne, efter Backmanffons ntfago; för tt)eS mång= 
Ijanba npttigfeter ffull, til et font annat; @å är bocf tl)är utinan ganffa 
ftor åtffilnab til gobf)etena Ijär font anorftäbeS; tcfe få enfanerl. af til= 
märfttingett, Ijmilfen Ijfmäl ntpefet giör, utan faft tuera af fielfma Cli- 
matet, font af mångont fptteS t)är mara tljet häfta, od) jorbemånen famt 
af DtaturenS Sierra od) ©tpveman meb mäberlefett; ttjerföre äro ffjeraö 
förflag galne od) fåfäng, font främanbe af IanbSorten famla od) ffrifma 
om ^elfing=Sjnet, at fljet futtbe tf)et häfta titrebaS af menifforS fonft od) 
hearhetattbe, taga» när, Ijmareft od) bunt ffet ffe må, od) at föracfgt od)
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mahnflopel enbaft Ijtnbrar IjnetS tiltud.rt od) gobljet; UJîen man met t)mit 
alle funna ffiuta Horn för än tlje fe ^mtotn. .spär t Ianbet ftnneS tf)et 
bäfta, uti Ferla, Liusdal, Jerlsö, etc. Sednar; Ijfa fonr tt)et ffrifmeS 
om Setabis, od) Tarraconien i Spanien, od) om ff)et Tanitiffa, Pe- 
lusiffa, Bätiffa od) Tentyriffa i (ggppten; UJîen uti tt>e anbre Sodtter 
ide albeleS fä, faft äit famma flags frö, på famma tjb, fätt od) mjS ut= 
fåS ffuUe, od) alle Sjitåfrar ffulle Ijfa mäberlef få ätniuta.

.jpmarföre font %t ftor ffabe är, at plantera Ijn på fåbana ftällen, 
Ijfa fom alt annat, ^mareft fielfma naturen fptteS ^afma förbubit gob= 
f)etena; od) fonften uti tf)et, fom giörligit är för Sanbtmanen, ide allom 
fan open mara, mil jag f)är låta mina Slota Babba fåfont uti tlje före= 
nåmba l)U6^åléfpfjlor, meb flera orb utföra, f)toab tilföreube Chloris 
Helsingica fortel. om Ijnet påmint; näml.

I: (Dm 3orb-tnånen.
©iälfmer Sorbmåitett, jämte gobt frö, giöra; näft @ub§ mälfignelfe 

meb mäberlfefen] ; tf)et ntäfta til gobt Ijttår.
SanPjovP; eI)toab flag tt)en mara må; boger Ijär intet; faft än 

Plinius tt)eu berömer i anbra länber. 3d'e fäller PHo= (Dr= Sten= od) 
gutnö-jorp ; faft ätt ett eller attnar af måre Snfmmiffe Oeconomi fabant 
intet ogilla; Sde feller Sby= od) PHyr-jorb, eller tf)ett få fallabe Sto= 
gvynban; utan enbaft Ptupa froartmyllan blattbab meb Jiera ; bod ide 
all lera, utan Ifmtt grofma od) pipoga; åganbeS til bottt, ide fanb=, utan 
ftarfa blå=leran. StutanbeS fig j)älbre något Ijtet i fp bett od) fpboftett, 
ätt til Utorben od) SBäftern; i fpnertjet när torr Somare är od) tnpdeit 
I)ete påftår; tå tf)e i Utorr=Ieben liggaitbe Sjttplogar bättre trifmaS. Sptoar= 
före är lät at aftaga Ijuru i Salante, i Sämteljaitb], i SfRebelpab, i Up= 
Iattb etc. intet färbeleS gobt Ijn måpa fan; Ulfmen meb Ijmab fatting 
tfperaê ffrifter funna beftå fom föregifma tljet Oförnefeligtt mara at ju 
lägenheter od) jorbemofm mtb fwnrt od) et Itnnatt här i Smerige til 
Sjtt finttaS må. Salandfer].

II: (Dm ^oröeno 23ei-ePmng.
Ilti open tråbeeåfer planteras hår rät fällan Ijtt, faft ätt Ifr: E: 

Stenbyenfis och flere få ffrifma, ätt fiber uti npgiöbba åfrat; fåfont 
Colerus berättar ffe i £pffl[anb] ; belé tljer af, at ogräfet merettbelS 
tager öfmerhattbetta, i fpnerhet pipför, Iproitlritlb IDovvy -BtnPay etc. 
[i kanten: Lamium. Bellis. Myagrum. Podagra.] 5)elö tljer af at 
åfertt gattffa fmåra utmärgaS; thet äfmett uti the ntrifeS orter flagaS 
öftoer; Plinius ftrifmer få: Iinum hane qvoqve terræ injuriam facit. 
Dalecam[pius] utförer orbett tpbeligare: qvod tam cito et propere
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fuccum terræ eripiat; ©å at tjen ontyttig Warber til amtat frôeë ut= 
jäbe, for ätt mera g objet är tjt Iagber ätt atgement; ttäml. öftrer 120 
Sa§ tyå timtanbet; Jwarföre gtöra JttäftaUnfcr odj Saitbbottber rätt illa, 
jom tyå tueras fijta är u[t]jä mtytet Sjttfro, eftertomanbom til ftor fïaba. 
Utan Sorbett tit SiutyIaitteranbet BerebeS Jär af ©voatffar itteb Plojan= 
bet; uno fulco; font Plinius ffriftoer; tjet är, meb et järbeles toärcfttyg, 
Plog, fatlabt; icfe 'ittgl, tâxtt, el. Tfrbe, af ärja; utan meb en fabatt 
Plog; jom tilförcxtbe netto Beffriftoen är; Ijtoarden efter tjet jätt jom 
BrufaS i Colchefter, etter i Lincolnshire, eller i Suffex ; meb flera, fä= 
jom Jacob Serenius tjem afmålar; Sde Jeder efter Mag: Stridsbergs 
utritning; tty fåbane äro Jär oBrufelige, i ftynerjet tje förre; SJjet sJUo= 
janbet, meb et järbeleS inftrument, jom en af toäre ftore Mechanici 
föreflagit at toärdftäHa, förutan tjäftar eller bragare; tt>et är mtydet löje= 
ligit, jtoåra arBetjamt cdj Jögft ffabeligit, Jär å orten; löjel! tfter af at 
toilja meb jäbatt fräftegäug, od) frifSfrafS tttyföja jorbext ; SlrBetjamt för 
fottet at faftan [?] od) tt>e ting font tjer uti jatte äro, jå braga, Ityfta 
od) jämta; ©fabeligit; om jå futtbe ffe; at i ftätlet för goba, jämna 
od) lättga fårar, Jada ttty jtttå jorbtårfioor; Ijnåfern tit ftörfta förberf; 
Jttoilfett Jär altjb tylöjeS meb JUog, od) tjet anten om Igoflen näft til= 
förenbe, etter om Wahren, när utjäbet ffal gå för fig; ©od JioiltettJera 
Bätre ItydaS, tjet toet åfertnanen intet toib Börjott, utan alt font toäber= 
Iefext ftätler ftg; tty efter en gamal Sonbe=Practica Jeter Jär få:

<5öfl=plogen gråter, når wåfgren år ivåter;
SHen roåbrplogen 1er, når rågnet faller ner.

item :
Wålgrplogen Ijbev, når tvåren år bitter;
STien Igoflfovan gror, når torcfen år flor.

JUöjanbet om SBåren Jar toäl tJext förbel meb fig at ide ogräfet 
jå mtydet upftider fig, jåjont när tjet om Jöften fler; bod äro Jinber i 
toägen, jom giöra Jöjtetylöjanbet Bättre; v. g. obeqtoäm toäberlet af fiölb 
od) mäta, utmärgabe bragare; mångjanba ioåJr=törjeI, etc. tty man äger 
Jär t Ianbet intet tje förmåner jom i Upland od) tje jöbre oriente; 
6 el. 7 toeforS frijt at jtyjjla meb toåjrjäbet, utan fitatyajt 2 el. 3 toefor; 
Sde Jeder 5. 6. 7. 8, bragare, utan allenajt 1, Jtoilfen tyå ingen bag, 
Jela wintern öf[we]r, fät toara lebtg jelan od) jeljatt. tty tjet är jent 
at rotya faaS, jebatt forftoen är ntyäteit. ©od är tjetta följanbe Jär at 
märda, tylöjeS när tjet tylöjaS må, anten Jöft eller USaJr, nättxl.

1: Ult tjet Jtoarfen för bixxtyt eller för grunt ffer; toarattbeS för= 
mätit at toilja föreffriftoa; jom bod ttågre Jaftoa giort; toijtau mäteftod;
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tp |mart odj et åferftpde |ar fit befptterliga ; SOîeb filta i att går Mag: 
Stridsberg alt for binpt. IDiupaft tfär loiormnofje är, grunbarc t|är 
gruttbare fmartmtjllan el. få IaKabe sIJtatforbeit ligger; bort få at alle 
gräsrötter mtbergräfmeé, meb bemätte fjllog, oct) omftälpaS; men botn, 
tt)en måtte , mara KIa=Iera etter fpif=lera, etter fanb etc. intet röres etter 
upmäitbes; tp t|et t)ar ffaba meb fig.

2: 'Ilt fårortte äfioen mät t)är; fåfom tilförenbe mib ^afre=Ianbet, 
berättat är; jämneocf mät omftätpte marba, ocf febermera meb flabbeit 
od) Iarfmen rätt mät flättiaS od) upmullaé; ju oftare fu bättre, at til= 
räcfetig mull, od) rener åferjorb, til utfäbet tilppntaS.

3. £|e plog= el. Jtift=Ianb, ©matar etter marcter fom man tänfer 
äfmen på näfta året ommänba od) plöja, at t|är uti något utfäbe giöra, 
af Sfn,. Jpafre etter åtorn, måfte om | often ju förre ju bättre plöjaö, at 
gräsfmalten mera rutna må; ©åbaut !atlas t)är: Så i Zovf.-vote.

III: om fi.jn=frö:

©om Itferbrufs fonften beror t|er uti, at twål bereba åbetn til 
|mart. od) et ftagS utfäbe; oc| t|är uti få gobt Såbesfrc»; ©åfom til= 
förenbe fagt är; ©å forbraS od) |är gobt Jljnfvo; til |mitfets utmäl= 
janbe en förfic|tig Sanbtman få mpcfet mera måtte omtänfter mara, font 
t|etta Sjufrö, af t|et |emfåbba, intet länge marar; utan måfte åtmtn= 
ftone in om 4 året, förffaffaS nptt ifrån Revel, Riga, Königsbärg, 
5)an|ig, Subecf od) flere utrifeS orter; emebatt t|emta märten, fram för 
alt annar fäbeS art,, fom od) förmanbting är unberfaftab, |är fmåra af= 
tager; ÄomanbeS od) |är til t|et bpra inföpet, fom miba öfmergår, 4 el. 
5 bubbelt, annat frö; od) än mera ffabett af t|et obugeliga, font til 
titet eller altpintet tiänar; när Ijfmäl annor obuglig fröfortt funna bru= 
faS anten til bröb, brida, bränmjn, eller åt mtnftone åt ©mjn, @äf;, 
.f)öns, odj tplife. 3d) at bereba |är Sjn=olja, fpneS arbetet Ijten fronta 
ffaffa, |älft åfermanen anbra oumgängeliga fpptor |ar at bemafa.

öpmarföre at finna bäfta ftaget, tiänar t|enna nnberrättelfen til 
pröfmanbet, nämt.

1: Kt Sjnfröet fättneS |alt; men intet |maft.
2. Kt t|ct |öre§ et Ijtet fräfattbe, när t|et framaS i näfmett åt örat.
3. Kt t|et ludjtar ljulift; men intet bnitfelt, ornabt, bränbt.
4. Kt t|et fmafar litet bittert od) famanbragattbe på tungan.
5. Kt t|et är IiuSbrunt tit färgen; men intet fmart.
6. Kt t|et är fubbigt, ftort, meb en liten fvot* på minbre änbau.
7. -fjar 2st grönå färnar in uti ffa|Iet när t|et brpteS.
8. Kr ntpdet fnd)tigt när t|et fönberfrpfteé.
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9. SBrctfter id jo nt !rut eOer Ijnritt faltbittef, ttar tbet på Hbdb glöb 
lâggeê.

10. SIcent oct) friat ifrån ogräéfrö; i jpnerijet nåpban, få t fieu 
Sroarta, font fïabeltgare år; font tf)en Hôt>a; Srien fin!, bamb od) 
fnetfî af egen fröl)u§ od) fumnteré qmarlefmör, ffaba intet tjnfröet, utan 
enbaft föparettö pung i inmätanbet.

Slr förtbenfful måd)ta råbeligit, at, för än tjnfröet utfåé, 11) et fålla, 
toanna od) ränfa genom et t£>er til tianligit 0åll, at i fbnerijet tljen 
förenämba Siäpbatt må affönbraé; ti) t^en fmarta föber af fig Sinba ; 
tl)en fenare, iDårr; [i kanten: Lat: podagra lini. Myagntm] bägge 
mi)fet fïabetiga för tjnet.

IV: om Vttfabct :
©eban Sjnplogen är mal plögber, od) febermera meb flabanbet od) 

[)arfnittg, förft långft efter fårorne, od) febermera fnebt, od) på flutet 
tmärt öfmer, få upbrufab, at mpcfett löjor mull fintteë, |: fåfont en fåbl= 
fång fager I. Stenbp^enf: :| tan utfäbet ffe nteb tl)et goba od) mät rän= 
fabe fröet; l)uriltet at förut ftöpa, fåfom mårc Oeconomi tut mpcfet 
rofa; ittgalmtba går an; få miba niait intet mele förföfa få !lifter eller 
ljtn=ffifmor; l)tt)ar mib ad)tåé få mål tjben, jom fättet.

Ijben angåenbe, titube tljen mål ad)taé nteb Ijnfröet, bättre ätt all 
annor frö, i anblebning af Xungelfîiften; näml: i VZebanet; efter tl>en 
mafra anntärcfning font måre Siaturfuuige föreffrifma ; od) tilförenbe bär 
anfört är; fölen få fler fåbaitt bär fällan; utan matt ntåfte rätta ftg mäft 
efter SanbetS beffaffenbet när tl)et fäbeltgit toarber; tt)et är, btoareEen 
for tort, eller for voått; Iiioilfet en förfid)tig åferman noga märefer, 
mäl metanbes tl)ct fåbaitt mpefet f)ar at inebära; taganbeé fåbaitt belé 
af mullenS ftttaf, bel§ af ludjten, bel§ af annor ting |:tt) bär i Ianbet 
är tf)era8 fatg albeleS ffabelig font ffrifma: Ilti alt utfäbe giöra 10 et. 
12 bagar för eller efter intet flort til fat'en; Slär bocf i fatting 1 bag 
bär mpefen åtffilnab i längben mijur. Salfander] 137 :|. öp mar ont til= 
förettbe omftäitbel. är berättat. ®ocf i gemen är tbet at ad)ta, näml.

1: 3tt forre man utfår ljn=fröet, ju fttarare får tt)et upbämtaS.
2. UTerenbels ftfl af alt annat utfäbe, ont måbren; tt) tbet be= 

gpttner mäft at mära, när nätterna lägna. uti tben gl. [t: gamla] 
SSonbe=Pract: ftår: när bäggett blomftraS.

3. Uti roarntt od) mpcEet lungt folffittsmäbcr, för mibbagen; eme= 
ban tbetta fröet mpefet lätt är, od) tål ingen bläft. $bcrföre fäjeS bär, 
när folfet uti et famqmäm fitta belt tpfte: Xbe få Ijnfro.

Glysisvallur III. 5
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Sättet, meb jämt utfpribanbe; båttre på flabat ärt Ijarfmat lanb; 
od) få tunt, at ^ af tjufröet, fm arar ed) fpller 1 l)el bel emot !ornfäbet. 
©ocf mcb förbehåll, at ju fetare åfern är, ju tunnare fan Ijnfröet utfås ; 
ju glefare tljet fdé, ju grofware loarber Ijnet, längre od) brpgare; etc. 
@å framt jorbmånen få tilfäger; fom giör tf>et mäfta; t)ioar om til= 
förenbe berättat är. cjpmarföre fimtaS tt>e, fom £)är wib brufa Hjen åt= 
jïtïnab, at tljet fom ärnaé til falu, fåé tunt; men tf)et til IjuSbeljof, ut= 
fpribeS tiocft. 6fter utfåenbet måfte äntel. fröet mäl öfmetl)atfmaö; 
|: Ijmar toib ftörre befmär är, äu meb ärter, torn, t) af re, etc. för tljeS 
lätthet f!ul:| 4 el. 5 gånger; at t£>ct mäl neber t mullene tömmer, fom 
t)ar ftor fromma meb fig, båbe uti l)cta od) mäto ; faft än Chrift: Wolffii 
mening om npa fröl)ué, Ijär mib intet rum finner; [öfverstruket: 3de 
feller fan något ftöpanbe eller blötanbe, på Ijnfrö, för tf>eS utfåenbe 
låta giöra fig; nep ! albeleS intet; c bunt mårc npe Oeconomi mpcfet 
tt)er meb fiäfa.].

V: om Upumpten od) Upl)åmtant>et.
3u fnarave fröet fin ftiälta meb tf)e 2 fmå runba blabeu utur jor= 

bene uprimta; in om 5. 6. 7. bpgn; ju färnre marber Ijnet; SUten går 
tljet mib börjon fent; tljeS mera förfofrar fig tfiet i långben; i fpner^et 
när ftiälten är ftabig od) blaben frobig; maranbeS nattfroften ffabeligare 
för tt)efja Ijnplanter, än för torn od) l)afre. ©trav ofman jorben, plägar 
et gobt frö, uti fetan jorb, af en rott), utftiuta 2 el. 4: ftrå; men inga= 
lunba få mång fom på Uiågen od) l)afreit fte plägar; Ijmilfe ftrå 
ffpnbfamt mäva; ju tiod’are od) frobigare up åt, ju bättre; IwnganbeS 
Iorfmiga tullen litet neber; i fpnerfjet, när tljet Eommer til at blommaö; 
t)milEen blomma prpber meb fin fjimeléblå färgab fmå blaben, öfmerft 
på tullen fittianbe, på t be tl)er utflutna grenar; IjmiIfe grenar ju flera 
t[)e marba, od) ju fnarare tt)e§a blomor utftiuta fig; ju ftacfotare od) 
färnre är Ijnflaget.

Secfn til Ijnets fullmogenljet at upfjämtaS äro tljcfja:
1: iölabenS affall mib roten.
2. ©tiälfenS gul)la färg; Ijär fåfom i Italien od) anbra läitber.
3. vjröfmjeté eller fnoppeitS fymafja fpetS öfmerft på ftrå et, meb tpe 

tt;er uti ftåenbe mogna fröen; etc.
SUien falla all blaben af, od) ftiälten tilljfa meb tnopparne, röbna; 

få at tljet marber fimnöftåntugt; fom t)är fäjeS; eller ftår för länge; tå 
tager Ijnet icfe grönfta til fig; fåfom If: Er: Stenbfyenfis] flrif[me]r; utan 
marber mpcfet obeqmämt at mäl rötas od) berebaS til gobt, miuft od) 
lent Ijn, utan tf)et blifmer fträft, ffäfmot od) befatt meb gnetagnar, od)
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annat ffabeligit; efurumäl fietfma fröet ttjer af mera froma an flaba 
tager ; tp ttjet år meb Ijnet få beffaffat, at få af et ftrå Mbc gebt Ijn 
od) gebt frö; ttjet går fållan an; Ijta fom tfet ffer meb SHU, Sacfbut,
Äpnbil, fPerfitja; etc. görtfenflul more mpdet npttigt för Ianbet mårt, 
font oftaft måfte förffaffa mj frö ifrån tfe utrifes orter; at tfe återmån 
fom ågbe babe lmjcfett od) geb Sjnjorb, tfe tåto en bet af Ijnafern ftå 
få länge orifmen til ffeS fröet more fullmoget; faft ån litet etter atftintet 
gobt Ijn af ftiåtfarne ftob at titmårefaé; od) tfen ftörre beten tjbare 14'= 
fåmtaé, at tfer af gobt Ijn, men intet frö, belomma; tt) måft af före= 
ttåmbba orfaler förmanblaé får Ijnfröet, od) marber att fåmre oef fåmre, 
od) på flutet obugeligit; tt) fåtebeé tunbe od) får budjtigt tjnfrö faeö; 
når girigfeten intet bebrager mjffetena.

åjmarföre at förelomma tfetta HanPftåntxmPet, måfte man oef fufe 
[läppa atla anbra ft) fl or, oef gripa til Ijnets upfSmtan&e, fmillet intet 
fler, fmarefen meb flåra etter tja, fåfom annor fåb; utan meb Upbrag= 
ning til root oef altfa man; fåtbre uti tort od) malert måber, än uti 
rägn oef måto; få laganbeê at en fmar fanbei etter Inäpping, låggeS 
IorfmjS på fmar anbra uti en liten foper, Äcånfa, XSfmy ^ump etc. 
fatlab; fmilfa ombinbaê meb et baub af farna Ijn giort, 10 el. 12. ftråenéS 
famaumribita tullar bäras etter föraS til tfet rum fmareft StvaFen på nb. tjär be« 
fin bäitf eller fäte ftår upfatter; i forna bagar giorb af bara träå, men GMne« vi: om 
nu tit öfmerfta beten meb inftagne runba järntinnar, fåfom en grofmer Utroärtn: etc- 
famb, genom fmitten Strata, tjnet til främre beten brageS at att fument 
el. fnoppen må ffiljas ifrån tjnet. Sfefia Ijufttoppar, fumrar eller frö= 
fuö, måfte febermera mät rättfaS, faftaS od) fållas fom annor fäb på 
logen, åfmen mät tordas på mifa botnar, ffullar, lafmar; fåtbre ån på 
bara tnarfen unber baran fimel, tå tfe fmarje afton, oef när rågn nat= 
faS måfte ifopräffaS od) betädaö; oef fift röfaS od) giftaS, til tfeS fröet 
fommev at uttröffas, forbranbes får mib noga aeftning at tfet intet 
möglaS, etter på annat fått, fom tättet. ffe fan, bortflämeS.

VI: om Hjnets UtmSvcPning od) tifreban&et.
Seban Ijnet fåtebeS fom förr fär berättat är, far fommit at up= ©trMa« 

rifmas utaf åfern, oef fröfufen, fnopparne eller fumrarna genom Sjn= 
ftråfau afbragaë; fätte» tfet intet ftrar up at torda», fom Plinius fåger, 
ide feller farntaê in uti laborna; utan fär mib forbras en befpnerlig, 
mpden od) åtfliltig titmårfning, 2

2. ^opbinöanbet uti mifa fattblar, fmå lårfmar, Sittiav får fal= sginba« 
labe; Plinius nämner tfem Fafciculos manuales; af fmilfa $ittiav,
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3.

SKeberfcmï.

4.

Stötanbet

40: [t; eller 20 par, täfitaS på 1: [ter JRöf; men 30. ft. cl. 15 par, på en 
Htcn JRöf; Ijmar efter febermera fhmtatet mil tagaë; bref att efter IjnetS 
lärtgb od) gebiet ed) årSmägen; emeban treffe fittiar Btnbas merenbelS 
Ijfa ftore.

3. SIjefja fittiar, uti fina mifja JRcfar råfnabe, nebcrfänfaS uti får= 
beleS matn; ©altmatn beger intet, icfe fäller; mpdet rimtanbe, etc. utan 
uti fåban matn, fem åger tljen märefan, at tljet neberfänfta Ijnet fnart 
röteS, ed) tf>er jämte fmituar. .jpmilfet fem fåbant intet på all rum fin= 
neë, få måfte mer än månge i tp mål, gå öfmer ån efter matn, ed) fera 
Ijnet öfmer många Broar, förbi raång matn; åganbeS en Ijmar fit egit 
rum, etter fit egit fänfeftätte, tt)et ingen annar, förutan egarenS minne, 
Brufa får. ©ebneten af fåban matn Beftår merenbelS uti fötjanbe:

1: Stt tljer finneS mera Sulphuriffa än Victriol: particul:
2. ©tillä ftåenbe.
3. Söarnte; etc. ffimarföre gier ed) mpefet matuet, Ijmar uti Sjnet 

fänfeS, til gobljetena; tjfa fem Serbmånen; fåfem mib Början år Berättat; 
@å at fåfängt är tilffrifma IjnetS gobtjet, enbaft af menifforS fenftiga 
titmärefanbe; Ijmilfe bed tjär mib tf)et geba funna åftabfemma, at ide 
allenaft utmälja ttänlig matn; få framt tl)e finnaS i nepbeit; utan ed) 
embemara Ijnet, meb flottar, faflar, ftörar ed) [tänger, famt töfåganbe 
Buffar ect) qmiftar, öfmer ed) nnber; at fmarfen någon otenligljet af 
Betn, eller af aitbra Ijänbelfer, må fïaba tjnfänfet.

.!pär til femmer od) äntet: ttjet at nega ad)ta§, at ofmanpå Ifetta 
fänfet, läggcS få många ftenar; att fem mpdenfetena af Ijnet ferbrar; 
at att Ijnet femmer mät neber uti matnet, ed) intet efmanföre fpneS; 
pmilfet [trap måfte ffe; tp febermera, em någon giäfniug etter utfmäl= 
Ianbe ffulte ffe i Ijnet; måfte tfet meb mångbnBBelt arbete märfftätlaS.

S forna bagar, när intet få mpdet Ijn tjär i Sanbet ptauterabcS, 
Ijabc en fmar fina upgräfna gropar, bantar eller Sjnjölar, på tfet intet 
Bädaftem, ide getter någon oförmobeltg matuftob måtte Ijnet anten Berftj= 
ffätnma, etter ed) albeteS Bortföra.

4: Ulotanbet; Ijmilfet giör mpfet tit IjnetS gobfet; tp må tfc i 
Upland od) anorftäbeS fom milja röta Ijnet meb utBrebanbe på torra 
matfene intet mänta få något gebt Ijn; efjuru mät tfet Ijmttt ffulte 
marba. Sfetta rötanbet måfte mara mebelmåtigt, fmarfeit för tjtet, ide 
getter för mpdet; Ifmar til en mifjan tjb ingen fan förffrifma, emeban 
ttjen åtffillig är, 8. 9. 10. 16. etc. bpgtt; att efter tljen art, Ijnet, mat= 
net, mäbertefen, ed) tjben åger; tferföre måfte en geb fuSfåltare efom= 
oftaft förfefa rätta tjben, bpgneit ed) bagarne til tfenna futborban, fem 
mifar fig tfer utinan, at Ijnet nuit ffiuter ftg; 11) et är, ftiälfen ffiljeS
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UKiI ifrån haftet; ernten man Iinbar et ftrå etter flera frittg om fingret, 
eller man afbrpter några ftråen, od) i tlfet famma förer t£>et afbrutna 
up eller neber; boet meb mpdeit förfid)tigBet, i fpnetDjet om Ijnet är 
ojämt til tioeftefen ; tp ju gröfre Ijn, ju fnarare röteé tfjet; marber något 
för ntncfet rött, faller tfjet af oef) buger til intet mib tilrebningen; mar= 
ber tfiet för litet, Blifmer agnarne od) ffäfmet få fäftabe, at tlje icfe ut= 
rifmaö ftmarfen meb ©fäefanbet, flpftanbet eller Bädlanbet. 5.

5. Upbuaganbet utur matnet, när tljet t)ar nått fit rätta rötningö= upbrag: 
lag, fler meb färbeleé frofar od) B afar, alt efter font biupet fobrar; tå u^0“rjt: 
en noga räcfning återigen anftälleS, at ingen fittia må förloraé; Bmilfa 
fittiar febermera upfättiaé på mtfja ftänger, ijajjior, fallabe, på fåbant 
fått fotn äfmen utom SanbS ffer, at tullen mänbeS neber od) roten up,
Ijta font ribanbe öfmer ftången, til tf)eé tl)et mäl tort marber 5. 6. 8. 
bagar, alt fom mäberleten ffaffar; maranbes tå mpeten tiänlig för Ijnet, 
när örnnigt rägn faller, på tl)e förfta 2nJ bagante, Ijnet är morbet up=
Îatt ; tp t^er af ffötjes fljet od) flernet Bort, fom mpdet är od) rätt illa 
Iud)tar; odj linet Ijmittnar ; Bmarf öre at Beforbra t£>etta fenare, giöre od) 
månge Jjär, fom tl)e i Spanien giöra, mättba tt)efja fittiar om, at t^en 
inre beleit matte od) BlefaS fom t^en ptre ; ja ! låta tB'et fittia utl)e un= 
ber baran Bimel l)ela militent öfmer; i fpnerfjet när t^et fått liten röto 
i matnet. 6_

6: Dlär Ijnet utBe på marfene af torra mäbret fått fin fplnab, föreé Sänganbet 
tf)en in nnber taf, od) än mera torefaé i Diigone eller SBabftufmone, bocf 
intet för, än när tf)et bäitgaö, BultaS eller flappaö ffal; Jpmitfet bängaitbe 
ffer od) l)är, fom Plinius förmäler: Mox arefactæ in faxo tunduntur 
ftupario malleo; od) ftrar tl)er efter, linum tunditur clavis, Bmilfet 
Dalecamp: uttpber: Capitatis fuftibus, clavæ similibus; jag menar, 
meb tuåflubbo emot en flåtan ften; på tf)et Baftet intet ffabaé må;
Bmilfet bänganbe eller flappaitbe et tungt arbete är, få at en ftpf farl 
om bagen Ba*-- nog giöra at mäl bänga 5: Diöfar: h: e: 100 par, eller 
200, fittiar; Bmtlfe fittiar läggaS; fåfom mib inräfningen uti matnet; par 
om par, od) febermera 10 par uti en ftörre Bunt, ILoppamne fatlab; 
fom febermera räditaS, 6. 8. 10. 12. på 1: 8Æ: mib Sfädanbet; alt efter 
IjnetS gobBet.

9Xt Bär funna lätta tBetta tunga arBetet meb flappanbet eller bän= 
ganbet, mar jag tBen förfte Bär i orten fom år 1700, upfatte en £jn= 
bamare, jag menar et BiuBl utt etta matturänna fom förbe up od) ne= 
ber en Bontarc giorber af trä; meb mpdeit ringa omfoftnab à 15 el. 18 
bit fntl bod meb fåbait froma, at et 8: el. 9: åra Barn fttnbe unber 
fBettita Bamarett, bulta, bättga eller flappa 13. 14. 15. Diofar om bagen,
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el. 4 = 500: fittiar ; tå ett [tard fart meb fin |aitbllubbo alleuaft 5 et. 
6. 0iofar utbultabe; förutan t|en gob|eten af et mpcfet battre od) miu= 
lare Ijn, font tienne Iammaren utrâttabe; | warf öre brûlas nu 8jn|amare 
atleftâbeê |mareft tiânliga ftrômar finnaê, meb biger froma tü IjnetS 

7# berebanbe.
©tâctanbet 7. ötäft förenämba bänganbet eller llappaubet, Icmmer Ijnet at lär- 

rätt fällan at bvåFas, font på anbra orter fler; utan at SFåcFas, font 
fler meb et färbeleS tilrebt trä; fåfom en breb (Sabel, tunt bräbe; ©Fafa, 
Iatlab ; emot et pä gob fot ftåenbe upfat bräbe, font en lamb, SFaFfot, 
ttämber ; Ofroer Imillen flalfot t|et Ilappabe Ijnet, uti Wifa fmå |anblar; 
båjjlov, |ällov, |är Iallabe ; afbelat, få läggeS, at | a Ifma belen länger 
å |ögra fiboita utföre flalfoten, på |milfet meb ofmannämba Sfafa ar= 
betS|ionet fom Iringaft od) ftardaft flår otf lugger, alt font Irafterne 
mebgifma oc| Ionften lärbt, roänbanbeS t|en anbra |alfma belett af tjnet 
fom uti mänftra |anbena |åHeé, odj å anbra fiboita af flalfoten fom 
Iringaft ocf oftaft omfring, at fläfmet ju mera ju bättre mätte utpiftaS 
utur Ijnet ; blifmanbeS t|et fom neberfaller lallat: SFaFungav. SE|etta 
arbetet är od) et mäd)ta ftpft arbete, i fpner|et när Ijnet |åvb|lacEt är; 
t|et är illa rott, Sanbftånbet, gucttagnigt etc. få at et fulfomligt ar= 
betS|ion, fom mil mara rebelig uti fin tiänft; tp |är utinan fler mpcfen 
orebelig|et; intet förmår tilmärcfa eller fläda mera om bagen, än 1: 8//: 
tjn; på !millet, efter IjnetS gob|et, rädnas 6. 7. 8. 10. 12: Sloppar ; 
elf 2. 3 cl. 4 Stolar; fåfom tilförenbe fagt är; ©iöranbeS jag mäl et 
förflag, at od), fåfom meb £jn|amaren lätta bänganbet, meb en befpnerlig 
Slala od) Slalfot, famt brifmanbe ftäber, unber|tälpa t|etta arbetet; 
men få |ar |är ingen ännu t|et eftertagit, emeban t|etta arbetet lat- 
någon fara meb fig för arbetarens |änber od) armar.

8. Stäft SFacFanPet följer XllyftanPet, od) på Ilpftanbet ^acF= 
IanPet; |millet latinerne Ialla: pecti ferreis hamis, donee omnis 
membrana decorticetur. fölen fom alt fåbant titlila meb fpinnanbe, 
|arfmanbe, tmättanbe, npftanbe elf SMlanbe, Up=SHdnanbe od) [påläg= 
ganbe Iommer at nämnas utförl. när man beflrifmer t|e |är brulel. 
SSäfmerier af Sinne, ätflitlige fiflegarn, etc.; Så IemnaS t|e|a tilmärd= 
ningar; emeban t|etta Ijnet, fom utom egit |uSbe|of Iommer at fäljaS 
eller förptraS, til intet längre uparbetanbe lommer, än at mäl SlädaS; 
afbibanbeS anten löparen utan efter, eller ägaren inanefter at t|et mi= 
bare flafma, mriba, fno, bulta, tmätta, Ilappa, pina od) pläga fä länge 
t|en minfte änbe fpneS gmar mara, be|ät(anbeS Ijlmäl t|et Symbolum: 
Semper injuria melius.
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Utråcfning på 2.jn-planterant>et, à ^ tunna.
Debet: Credit:

®. V. ®. •/.

Ijn=Ianbet, i anfeenbe til Slråtoärten, af Ujen bäfta,
utmärganb[et] od) Ijo= gifioer af tunna, 20
miftningen betaleS fy är sJiofar Ijtt,
för ^ tunna Ijnfrö. . . 6: — à 2: sJiofar ell 8: Sioppar

Upplöjanbet..................... 3. — på 1: S«
©labbanbet, Ijarftttngen för Facit: 10: S$ à 5: Di 'tit: 50. —

od) efter utfäbet .... 4. — EIen toatba minbre årå=
Sjnfroet \ tunna............ 6. — märt od) flere Jiöfar eller

SlrStoartenS uparbetanbe, Soppar gå på S65: fom=
v. g. mer Ijnet mera at fåfta.
SjnetS upriftoanbe .... 4. —
©tråfaitbe........................ 3. —

Stnbanbe od) fänfe. . . . 3. —

Upb ragan b e, npf ätt [att b e]
od) torfanbe............... 6. —

Dängattbe eHr flappanbe. 5
©fäefattbe........................ 10.

Summa 50. Summa 50 —

@n afffrift t)är af öftoerfättbeS til Societ: Lit: 1732: in April; meb 
sJloften.

§: 9: Tlofroa är en mpcfet loäl befant lo ärt, få loäl l)är i Sanbet, 
font alleftäbeS, bärattbeS näfta[n] Ijt namn öf[ioe]r Ijela Europa, nänxl. 
Gr: Qanvg. Lat: Kapa f. rapum. Ital: rapa. Hifp: nabo. Belg: 
raep. Gall: rave. Germ: riibe. Dan: roe. etc. IDelaS od) åtffilligt, 
fåforn Botanici toib Ijanbena gifioa ; beet merenbelê i 2: flag näml. uti 
i£an, font fallaê rapa mas, od) toärer runb; od) ^on, Foemina, fom 
är aflårtg; af Ijtoilfa åter igen flera belningar funna tagaå, få loäl til 
färgen, v. g. fpojt, rob, brofot, etc. fom til ffapttaben v. g. ©mal; 
ptufug; grenig; fluftoett, runb, platt, lång, ©lånb= od) @fål)l=ad)tige, 
etc. etc. ©åfotn min Chlforis] Helffingica] tljem upräfnar; förutan 
tl)e ifrån främanbe orter införba uti Ärpbbegårbarna, v. g. Botfälffa, 
sEiarffa, Sebettljäufjer= ©ottlänffa, etc. Sijbiga Majiroftoor. etc. SIUa 
tfjefja går man Ij är förbj, od) framförer Iwru IRoftoor förbelaö l)är i 
lanbet, ttämbl. i $Fev= od) ©roebie.-Tlofroor, Ipoilfa fenare fallaê od) 
5inn=rofroor; om tfjefja är följanbe at märfa, näml.
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A: 'ill'ce=Trofroooy planteras l)är falebes, ttäml.
1: Inten utjås 9tof=fröen [åfom annor fäb meb fjanben, när flje 

famanblanbab åro meb grann fanb, 3: !annor, til et flebolab rof=frö ; 
eller fputaS t!)e utur munen, utan någon Maning; eller faites et !ont i 
fänber neber; odj all tfjefta [ätt, antingefn] på en open träbeSåfer; utan 
at tljer öftoer någon elb eller branb gått; ocf) ItarftoaS neber meb Ijarf= 
men, [åfom annor fäb. Stljet bocf mpdet fällan E)är fïer; [om Ijftoäl 
anorftäbes; CSller bränttes förft öftoerfta åfermntlen tfier meb, at tort rjs, 
odj raff efter bete, björfqmaftar, etc. torr meb, etc. [ad)ta odj [måningen 
[=om?] af elben antänbe tljer öftoer bragaö, Ijtoar efter uti afïone fröet 
anten utfåbt el. neberjatt toarbcr; l)toilfet är I)är nog brufeligit.

2. (Slier at ffotta @äbeS=åfern; [om Ijftoäl af [åbant brännanbe ocf) 
roftoorS plantering ingen ffaba, utan ftor froma tager, i [t>nerl)et at ut= 
rota ogräs ocf) fl) en inbitna Sanbljafren; [åfom tilförenbe berättat är; 
fPlöjeS tit [åbant tliofgiärbe et tiänligit ftpcfe af gräélrall ocf) linbor, 
Ijtoareft ingen åter för grpnban ffttll til annat ut[äbe fan brufaé; Ijioilfet 
ploglanb berebeê alt på [amma [ätt, [om föremält är om open åferjorb 
til rofgärbe [-färbe?] ; Ijtoilfa ploglanb funna etntoänbas, od) i mång 
åren til [amma rofplantering npttiaö.

3. Sorben [om f)är til baft tiänlig är, bör intet toara af fjårb 
lera, ide getter mpcfet fjblänter, )oatnad)tig; etc. utan något Ijöglänter, 
[anbad)tig; äftoett toäl något feter.

4. Sljben at utfå eller [ättia Dioffröen är näft för mibfomaren.
5. ©ättet meb utfåenbet är berättat"Ijär näft tilförenbe; men meb 

fättningen går fuller något [ent, bod toifjare ocf) npttigare, näml. fålebes, 
at en perfon ftinger up [må f)åf)l meb uti Ijanben IjållanbeS en fiäpp 
IjtoiIfenS nebre ättbe är anten 2 el. 3=flttftoeu, 1: fjattb breb emellan 
Ijtoarfljera ; uti f)toilfa [må od) grunba f)åljl, ett attttar IutanbeS eftergår, 
od) nebfläpper aflenaft et font ifänber; f) teilten fpfjlo [toagt folf od) barn 
funna uträtta; lönar od) toäl möban, när @nb toälfigttar Iaubet meb 
gob Diofår; tp utaf et lob el. 1: ffebblab frö, Ijar man fått upljämta 
8. 10. 12: Slunnor JKoftoor.

B: Sroibie Tlofroooy ell 5ttm=oofroovy efter ff)e bntfabeS toib 
början tnäft på Sinnffogarne ; äro [åbana, [om utfås eller ocf) [ättas, på 
bränba badar, äftoen uti ftoibior;

.fttoab fl) et
1: angår, är tl)er meb rätt ocf) flätt arbete; ttätnl. at bara torra 

fteniga baden, eller obrufcliga tomten, närntaft in toib gårbett ocf) fntfen, 
bränneS toäl meb öftoerlagban torr tocb, tort rjs, bete od) tplift; utan 
at röra jorbett ff)et ringefta ^warden meb plog, [paba, l)ado el. pido;
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Oct) ncir gräswatten är mät bränbet, fätteS Ujer ftra.r, meban ännu afldit 
något warmer är, (Rof=fröen tf)er neber, på fåbant [vätt tilförenbe berättat 
år; |milfet fom tfet fnaraft låter giöra ftg, boet få gobt, om ide bättre, 
är än t|e förenämba å f e r=(R o f=p I a u t e t i n g a r ; få brutas nu fåbant öfwer 
alt, |mnreft få bana lägetiga ftätlen gifmaé på baefarne !ring om går= 
bante; attenaft elben wäl ac|ta§ när brånnanbet fler; waranbe fåbatt 
ftätlen intet bugtig öfwer 2 gånger i rab, utan at få |wjta i 3 el. 4. 
åren emellan.

åpmab 11) et
2: wibfommer, få fåS rof=frö t)är i Sanbet i Swibtor, anten färbeles 

tt)er tit nebfälta od) bränba fmå ffogSlunbar; fwarejt (Snbuffar, gran, 
'1(1)1 oc| biörfar mupit |abe; t>wilf'et Utjta fälle, fom iteber|ögs före mib= 
fomaren i förra året, afbränneé på årsmötet, oef) ftrajr efter afbränningen 
utfåö etter od) nebfättes rof=frö; fäforn näft tilförenbe berättat är; utan 
at få Ujerftäbes något annat, l)warfen .'Råg el. ,pafra. ,pmilfet år mpefet 
brutet! od) lönar wäl möban; tp man |ar af bågel. förfarenfeten at på 
ett wibb à 16 famnars periferie, |ar arbetaren up|ämtat 14. 16. 18. 
Snnnor rofwor. Dlcen få gifweS ide alteftäbeé fåbana tiänliga ftätlen; 
ide geller !unna fåbatt fatt wäl brännas när flor, wäta faller för mib= 
fomaren; od) febermera är t|et förfent.

CSller planteras IRofwor i Swibior fåtebeö, at fröett jämte Swtbie= 
(Rågen utfåé uti tfe ftora od) wibtbegrcpna Swibjor; ont ide få entanert. 
Ifela Sanbet öfwer, bod |är o cl) tfer |wareft tiänligafte jorbemo|nen wifar 
fig; |wit!et utfäbe när t|et wil tpdaö, gifwer t|et niera rofwor ätt 
mången wet utwäg före, od) ftagaS intet, om ätt SRoftiufwar, fäd= od) 
börbe=wjS, något åt ftg taga ffitlte ; tp mpden|etett mit i .'Rågtofwen är 
ganffa ftor, od) ftortefen af rofwor otrolig, fåfom ftora träflatar, waranbe 
fåbana Swebie rofwor tnerettbelS ftånbadjtige od) Concava; men åter= 
rofwortte långa, piututa, od) fmärre.

Tlofroovnes up>|åmtnmg, få|ten§ affförb, od) infamling är, utaf 
att förenämb ftätlen, i flutet af Septemb: månab; när Äå|lcn od) (Röt= 
terne inbärgat); bltfwanbe t|efja rofwor bewaraba, anten uti !ätlare, när 
rumet få tnebgif[we]r, etter neberlagba uti mifja upfaftaba (Rofgropar, 
fom gräfwas neber i fanbåfar, fanbbadar; od) npttigt brufaba båbe för 
fot! od) fä; Sdfom IL S(f|attbl. ... Cap: wifar. .pwilfet bewaranbe är 
rätt artigt, oc| ftämmer in meb t|e ©gpptierS fått tilt at förwara t|eraé 
fpanmål.

§: 10: Tlåg; fom od) ffrifweS, TIog ; oc| ftäiner itt meb Dan: 
TIottg, TItig ; Germ: Tlocben ; Belg: rogge; Angl: Rye; men latin: 
nämna Ujenna fäben : Secale ; Gall: Seigle; Ital: Segala; faft än Pli-
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nius odj flere, fäja tljet Secale är [anima [cm Farrago, äfwett Rogga. 
brufa§ od) nu algement f)är i lanbet, fram for forna tjbcr, tt) for 50. el. 
60 åren feban war en iblanb l)unbrabe, fem af 5. 6. 7. tunnorê utfäbe, 
fåbbe I tunna Sîâg; men nu eï. J bel af fit utfäbe, i fpnerljet af 
^oft= etî Wtnter=Stagen; tt) tften algemena belning, nanti ^oft= et. VDtn= 
ter="Kàg; Secale hybernum et majus; Waltr=TUg, Secale vernum et 
minus; famt iofia, Secale luxurious; Wtfar fig Ifär öfwer alt, font 
flereftâbeë. 2)od font £ofU l)äl(e§ t)är fnarare för et £>grä§; Ijfa font 
Sanbljafren ; än för gob fäb, tt) gär man tljet flaget förbj, aüenaft ti)et 
berättanbeé, at lättei förwanbtaS Stagen uti Söfta.

^wab ^oft= et. Wmter=TUgen angär, är tljen t)är Siwäljanba, nämi 
$FevTUg od) Srotbie=TUg.

A: IflFer=TUg tageê l)är til utfäbe, anten af förfotnars Stägen, eller 
tt)en ttt)ft upffurna, när äljrgängen fä ntebgifwer; t)Wtlfentl)erä är bättre, 
tfiet fan matt för wifjo intet fäja ; tt) fällan IpdaS Ijfa wäl bägge flagen; 
2)od wib tl)ett gamla trnlla merenbelsl gobe äfermän fig l)älbre wib; tt) 
tljen fär utfås emellatt Olofs= odj Lars=ntäfjan, el. d. = 29. Jul. od) d.= 
10: Aug: od) nog tunnare; SJten tljen fenare el. ni)e Stägen fällan för 
än flutet af Julii mänab, ja! mäft in medio Septemb: od) mt)det 
tiodare; t^erföre fär l)an intet wäl rotaé, warber ocl) grannare bäbe til 
Ijalmen, apett od) fröen. SÖib utfäbet af ffjenna l)öft=äfer=Stägen är tljetta 
at mär da:

1: Slt tl)ctt intet bör ftöpaé ; ti) tl)et är onöbigt odj ffabeligit; pröfwe 
1)0 fom profwa [pröfwa?] mä; bod at probera frö=Stägené frönpttigljet 
pä algemen fätt, tljer meb at några forn(é) blötteS, läggaö emellan jorb= 
torfwor, etc. tßet är rätt gtorbt; tt) i träng= od) bunïel=rum, af maal, 
möfj, brt)panbe,*ornanbe, etc. fan t)an lättei. wara obuglig.

2. 23ör utfäé pä |ögläntare rum, än formet; intet pä leran, etc. 
utan pä lättmpllan, fanbadjtige äfrar; etc. ätan od) wäpa od) trifwas 
pä magrare Sattb, än fom tornet; bod intet in wib giärbjgärbar Ijwareft 
fniön om wintern lägger fig för rnpdet, od) om mäljrett utbränder tof= 
wen el. Siäg=gräfet.

3. Rörben eller tråbeeåFern mäfte wara wäl tilppntaber, af äljlanbe, 
farfwattbe od) flabbanbe; äfwen od) wäl torr; tp fjwab orbgwäbe Slng= 
länbaren ä fin ort förer; näml. Rye in the Duft, et Wheit in the 
Dirt; tljet är: Kågen uti (loft, men Ipwetet i liait ; tljet bör od) Ijär 
i ad)t tagaé.

Slr oet) äfertt mpdet färf eller utmager, mäfte tf)en förut, meb tunt 
giöbanbe uptiiälpaé, pä tljen förr nämbe ©pngeflafan; eller i wibrig 
l)änbelfe, pä fifta fläbeföret om mäljrett öfwetbragas meb tunt mädanbe.
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4. îjben är [om förbemält är, emellan Olofs od) Lars SOiäf): meb 
tljen gamla; mett [ettare meb tl)en npa; £)m giörll är, t nebanet; eller 
åt miitftoite när £)wårg8nåt »ifa fig uti fårorne; ti) [äban fpineteåf 
vmfav fig alövig på någon àFer, l>c>ft eller roåfnr, for ån jor&en år 
utaf luften upxveFter, at emottaga frofornen ; Inoillet är [ätrare tecfn 
än af Jip od) sJieban.

5: ©ättet är jämt, od) tunnare, näftan ^ bel, emot fornjäbet; i 
[i)tterl)et uti tf)e feta åfrar; od) tbet anten på l)arfningen, eller flabbait= 
bet, eder ccf) i ärjanbet, fom tå måfte grant toara.

6. sJiebertoranbet ffer anten meb biupt fmrfwanbe, od) t fier på 
biupa »atufåraré upbragattbe meb åf>let; eller od) meb granna fårors 
åljlanbe I)ela åfern öfmer, i [pnerijet fwareft fiblänt är, fom jlaffar ml)den 
froma; men på tl)e l)Dgre od) fanblänte åfrar icfe få.

Stjetta förenämba ffer meb åfer=!)öft=9iågenS ntfäbe på träbet; JJien 
f)är i Sanbet äro jämtoäl brufelig, på mång ftällen, tu annor fätt at 
plantera famnta flagé diå g, näml.

a: Slanba Jiåg uti Äoruet, fom utfåé, om »åljren, på ploglanb, 
od) fl)et ml)det tunt; tunna Manb 1: Ijela. äpwilfet utfäbe ftunbom, 
få Ipdaé, at när fornfäben om Ij öften ömnigt upffäreé, ftår diåg=gräfet 
Ijel tiodt, od) på näftföljanbe året Iaftar af fig äfmen loäl fofteltg diåg; 
fåfom på et oblanbat iliåggärbe ; gaft ätt fingen bägge nog fällan Ijla 
loäl Ipdaé.

b: Äöra up om Ijöften efter lornfäbens afflörb, ftamen, eller palman; 
fom l)är îalTaê ; od) t Ij er uti utfå £)öft=åfer=diåg ; l)ioilfet fler få loäl på 
åfrar; Ijwareft ärjanbet jorben tillagar; fåfom od) på ploglanb; fwareft 
enbaft meb biupt Ijarfmanbe mullen uprifweé, mäft tå när ploglanbet är 
intet gräélupit, bpngan betmllen, od) Iornflbrben gått tjba för fig; men 
i träbeé el. öpna åfrar, l)ioareft tre belar af åfern befåé, od) fljen 4 beten 
Ijwjlar; l)»ar om i Cap: 1: § 4. Lit: 6.

öpär i Sanbet Ijänber ide fällan t Ij et $bft=Diågen bör bort om »åren, 
faft än tofmen om l)öften |ar ftått fom tiodaft; i fp nerf) et tå, när jor= 
ben ide »äl om l)often tilfrufen od) fäf)lab »arber, för än fnibn faller; 
när Mtb winter påftår; rägn' eller ftort töwäber blöter fniön; ©niöit 
timer för tjba bort om »åljren; falla, torra »inbar od) gnällar, blåfa i 
wåljrbagarna, etc. etc. @å at månge måfte föra diågåfern albeleé Ijel 
od) Ijåtlen up, eller en bel, ftörre eller minbre, tljer af, feban all »äntan 
är ute om diågwäpteit; el)uruwäl @ub »älfignar ofta nog mången Jiåg= 
åler meb ömnig fförb, fom »ib början om »åljren fpnteé utfattig eller al= 
beleé öbe ligga. SBjb fåbana Dlpdéljänbeljer utfåé Ij är på fåbana upförba 
Jiågåfrar intet annat än l)afre eller Manbfäb; tp meb font Ipdaé fällan.

NB.



76 [II: I: 3. Sädes-arter]

B: Wav= eller Somin-Tlåg är mi)cfet grannare båbef til falm, ap 
cd) fäb, ån p)öft=rågen, cd) måfte tiodare utfås, nåftan [cm !ont; Irif= 
meS mt)cfet båttre i Såttmplla, fanbjorb, än i Seran, gåSjorb, etc. Ifet= 
före brufeS t>an får litet.

Utfcibet måfte ffet förfta font ffe tan, uti Maji månab anftättaé, 
cd) tp år båttre utfå fonorn Dftöptan, emeban fan »åter låtteligen fan 
frucftlöfer blifma. £)d) emeban til SBdt=Siagens utfåenbe forbraS alt 
tfet fom tilförenbe om Äornfåbet framfört år, §: 5; Så låter matt får 
meb bero.

StvtOie=TIagen angåenbe; fom ocf är et flagS .pöftråg; men utfås
enbaft på Smibjor ; Ijmar af fiait minutes; åger en fårbeteS art, för fig
ftelfman; od) fatt icfe meb färbeleS nt)tto planteras på åtrar; Ijfa fom 
åferrågen på Smibior ; Så tömmer fan uti Saifanget til tfenna I: Slf= 
fanbl. i 2: Capit: at beftrifmaS.

Så mål fföft= fom 2Båfr=9iåg, går får förr i a.r ån annor fäb;
merettbelS d= 20= 25.= 29: Junii; men tornet 1. fel måne tfer efter;
mognar förtf enfful förr ; ocf tömmer förr at upffåraS, alt fom åfrmågen 
gtfmeS; merenbelé i Barthol: tjben. Spmilfcn fförb enbaft fter meb Ija, 
utan frag; men intet meb fanbffåra; fe Cap: 2: b. c. d. Såggeé i banb, 
ocf binbeS, åfmen i J Mtöfar; råfnas 15: banb på i, ocf 30 banb på 
1: fel Stöt; 4: Snefer til fmarje SiöfS upfåtianbe; få framt tfefe Siag= 
banb ide på annor fått uprefaS at tordaS, nåml. anten grenfle fånganbe 
ra b ta Is utöfmer långa ftånger, albeleS ifrå jorben upfögb, tullen el. aren 
neber, ocf ftufmen up; eller od) til falfma öfre belen Iutanbe öfmer få= 
bana långa ftånger, når ftufmen år ftålter neber på jorbene; item 10: 
banb på Sfpflen, ocf efter profmet 4. 6. 7. 8. 10. 14. faunor på ffifften; 
etc. fmar om förr ffrifmit år §: 5: g. Cap: 3. maraubeS merenbelS Sca= 
gen altjb bprare får i Ianbet ån tornet, od) tornet bubbelt emot ,pafrait.

§: 11: Ttrtei- åro fa ft mångfanba flag, namngifna af tfe förfarne 
fbrtaftrifmare, od) planteras öfmernog åfmen mål uti SmerigeS trfbbe= 
gårbar, båranbe namn belS af fårgen, v. g. fmjta, gröna, grå, fprätloga; 
etc. belS af ftapnaben, v. g. ftora, trofota, långa, breba, runba, aflåitga; 
etc. belS af futafen, orten od) ti)lift, v. g. Soderårter, Stabel= Jtrubb, = 
de grotie,= Smergel= Virgin= Indianifta=årter; etc. etc. SRenfom 
får i Ianbet ute på åfrarna allenaft »Jmjt= ocf <Bi-å=åvtev åro i brut; 
fTmsårtev; lat: Arachus, f. Cracca; fom mäpct milt, utan fåenbe af 
meniftiomen, går man albeleS förbi, faft ån 4: flag ocf får mäta ; fe 
Chl[oris] Helffingica] I: bel: Så år fortet, om tf em tfetta. efterf öljattbe 
at mårda, nåml.
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1: ^uijtårtev fcbra gob giorb [3: [orb], mebetmåtig feter; intet fartb= 
eder lättmpllan, icfe [seller t)årba Iceran; intet pä ptoglanb, ntan uti öptta 
träbeéåfrar, få bittiba ont mät)ten font någonfin giôrïigit mara tnånbe, 
boet när åfern beqmämltg är, när Spinel= etter Dmärgsnät fpna§ pä 
fårarne, tp font förbemätt är, mifa fig atbrig fåbana pä någon äfer, för 
än mutten af mäberlefené märefatt är beqmäm tit at emottaga frötornen; 
Jtommer tfjer pä några marma bagar, od) febern tfyer efter måtteligit 
rägn, fä marber et frudjtfamt äcf)tenffap; ont man iete få netto ffutle 
tunna fä i nebanet, od) när öftanwäber btåfer, för mibbagen; font boet 
npttigare torbe mara ätt uti Stpet od) uörbanmäbret; Stfmen mät at för
ut ftöpa tt)em, Quitte tt)e alle enl)ättet. päftå, fom ont Strter ffrifma, 
fymar emot ingen meb fog ttela tan, i fpnnerfmt tfjeit fom förut, pä 3. 
4. 5 et. 6. meter, mät mifte, tjurubana mäbertef efter utfäbet tomma
ffutle. SJien ttqet är t)är brutet.' at får man utfå ärter mib förfta ba
garna af Maji mänab, ftöpas tt)e intet af frueptan för tötben fom gement, 
bär påfemmer; utan tf>e utfås torra, od) ärjad et. Ijarfmas långt lieber 
i mudene, at tunna bemaraé emot tötben; SJieu går meb utfäbet långt 
ut in emot Ers=mäjjan btötaö tt)e meb minbre fara.

(Sättet är ntpefet tunt; [ tunna emot 1: tjel, torn; ti) om Strt Siifet 
begpnuer tjba lägga fig t)ärbt ntmib åfern, rutnar ttjet fnart; fan fuller 
blomaë öfmerft mib tullen, men fommer fällan at minna mogna ärter i 
ffjborna; tf)erföre är od) gobt låta ärtäfern mara full meb Jbofor eller 
ftimpar, fom upt)iätpa riftorna ifrän neberligganbet od) förrutitelfen.

Säban tf)e begpuna mät at mäpa od) marba frobiga, befyöfma ft)e
mera torefo ätt rägn; få framt matffar od) Söffen tljem icfe öfmerfatla,
tpuitfe fenare äro fom elb, od) förtära båbe Siiffor, ffibor od) ärter. Dfta 
t)änber od) ttjet, at ttjeraë mprfet fromäraube fört)inbrar ärternas mogitab 
uti ffjborna; ttjerföre at bämpa fåbant, pläga tf)e meb nptto trpefas ne= 
ber meb länga ftänger, Ijmilfet nebertrpefaube Ijafmer od) tljen froman 
meb fig at froften fan intet ffaba tt)e ärteffjbor fom in ttitber rifet ligga, 
faft än tl)e fom öfmerft tigga, ffutle ff'abaê; marba brofote, etter od) al= 
bcleS bortffämaS ; emeban fölbett l)är, på ärter, od) tjnet, fuaraft fit ffa= 
beliga mätbe mifar, få at om ärter intet fomma t)är at utfås mib bör= 
jau af Maji ntånab, funna tt)e näpet, minna någon rätt rnognab; i fp= 
nertjet tljefja tjmjta, Ijmilfa efter 2 el. 3. årens förlöp, ommänbaé i grå.

2: (Sea=Uftev, brufas f)är mpefet mera äit tjmjta, fåfom 100: emot 
1; fmärre od) ftörre; liufare od) fmartare; fötare eller bäffare; Dm tjmil= 
faö plantering, fä mät til fielfma åferjorben, fom ärjanbet, tjben, fättet, 
etc. är alt Ijfa fom förbemält är om Jjnnjta ärter; maranbe ©råärterne 
minbre lag=granne od) bubbelt fämre t)ålbna, äu % tnojta; funna fuller
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intet få mål fftljaé ifrån Ifmar anbra mib Bbrjan af utgången, men feber= 
mera af frobiefen od) i fp nerf) et af birman, tå t£)e fymita mifa tfjeraé färgo 
fmjtan, men tf)e grå aga tit foreBåbare liuéBlå; Ifmarföre fptteé onöbigt 
mara ttjet famma t)ar å npo Berätta; utan laggeë ti)etta enbaft til tl)et förra, 
näml. 3lt merenbelë fåS ärter i iLroe=0äbe, jag menar, Ifmareft Siåg på 
näfta året tilförenbe Ijar mûrit; Slfmcn at Slrter intet fåé 2. el. 3 refor å 
rab på et ftälle, utan årl. gicreë nteb ti) cm omBpte, nåml. i tt>c ©odnar 
od) Bpar, Ifmareft ärter fås ; tp månge äro tf)e font inge ärter få, fåfom up 
åt ©alarne, etc: månge od) tt>erföre at tl)e ffaba åfcrtt, od) öptta rum i 
fpnert)et åt Uiftlar, ,fimjtfutt od) SBatturötter, etc. utmagra od) åfern, at 
f)an ounbmifel. ftrajc tt)er på måfte mål göbaé, för ätt någon fäb fl) et 
utfås fan, ja! ide en gång tljeit intet laggranna t)afren. ^marföre Bpgga 
tl)e fina ftora förflagé ©lott på löfan grmtb, font föregifma, tfjet ärter 
goba «Fern; få framt man ide l)är få inrättabe ärtåfern, fom Serenius 
råber, at anten fläppa f)äftar od) annor ©reatur tf)är in när Ifan ftår i 
fulla Blomma, od) låta tfiem altfaman upäta, fåenbeS i Betalning tljcraS 
träd= cd) ftallanbe på åfern; ©lier od) om t)often när tt>e ffola upffäraé, 
Brufa i ftäflet för Sjau plogen, mänbanbeé IRjé, ffjbor od) ärter, neber uti 
jorbene; SJcen f)är i lanbet får åferBonben intet få frifoftig mifa fig, fom 
oftaft måfte od) fielfma ärtrifet od) anbra agnar Brufa til Brob ; äger 
ide tom at fålebeS Brufa od) Ifäfba åfern, än tninbre fonften at tilBafa 
flämta ärterne utur fäftamagan. If: Stenbyenfis giör en fåban åtffil- 
nab, at tioda ärter göba åfern; men tf)e tunna giöra fonorn magran; 
Äatt I)änba! fåbant ffer anorftäbeS; men f)är ingalunba.

5Rär ärterna mogna äro; merenbelë i Balthol: utäfmtjben; rifmaë 
tl)e up meb ©färo od) Ija, cd) läggaS i fiamfar eller fnta fopar, anten 
at tordaë på ärtlanbet; tpoareft tficfja fmå bubbar, uti tort mäber, 
oftaft fringmänbaé; eller lägga» tl)e rabtalë på närmafte ärtgiärbsfsagan; 
eller faftaë tfe up på färbeleS giorba omarad)ttga Ijäfjior, ärt=23rufar 
fallabe, IfmiIfa SJrufar äro font en ftor runb föja eller tält upflagit, få 
at månge perfoner tlfer inuti meb nöje, fåfom uti en grön Soffaal gå 
funna; (Slier l)if;aë tffe up uti en roaracftttg fyåftia, meb tmärrftänger 
in uti ftora ftarda ftolpar igenfatta; fimilfet mål fan låta giöra fig, ente= 
ban grunben til et algement orbfpråf ftår faft: fmnga ttlbopa fåfom 
ärtrifet ; Ifänganbes på tlfenna matadftiga Ifdffioncr, tl)cf;a upfatta ärter, 
f)ela långa tjbeu, långt tttpå od) öfmer mintern, til ff)eë tfe nebertagaë 
at uttröffaé; men på förenämba SJrufar, äfmen fom på giärbSgårbarne, 
fitta t^efee ärter til tf>eS ffe torra marba, tå tfe på före(n)ffrcfna font= 
magnar infôraë uti laborne ftrap om f) often, fommaube enbaft uttber 
räfnittg af £ajt at nämnaé od) ffrtfmaS, men intet Battb, röf, fttceé eller 
©fpl)l=tat)lë.
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går man utaf et Saf;, 1: IJ: 2: Smtnor Strier, nar tljet tröffaß, få 
år et gebt ärtår, font |år få Q an .gtf ni es ; tå t) af ra a månge ffibor eller 
qraabbar mûrit långft efter Sitffan ; 2: ftunbom od) 3: fftbor på en åttba, 
10. 15. 16. ärter uti ett ffibo; etc. faft ått flera fåbatt år tomma, font 
gtfraa bara riffor, utan at tf>et lönar båra någon flago ft)er på.

Cap: 4: Stltang af 3: annor Sing, font mpefet 
gångfe åro |år i Sanbet, ttåml.

Ifoblanöe, 0u?et>ta»&e od) Såganbe.

Uvfåcftanbe formale:
Ivmeban tf)eu tjben nu mera intet öfrig år, på Ijrailten Lasse lefbe, 

od) en |mar -!pelftngebottbe fief meb fin, IteIa Ianbetu od) SijfctS nptto od) 
förtråffeliga förmon, föra ftora, goba Iaffen utaf flogen, upraarmanbeê 
tt)cr mebelft |ela tljen politiffa Iropen, få at eu braar lem, ifrån Ifuf= 
raubet til fotabiåtlcn, få raål Sn= font utraårteS, ja! tt)et minfta t)år, 
eljmareft ft)et |åttga månbe, fmtbe Iefwanbe mara od) uträtta fina ipftlor, 
utan at tåra od) fräta Ifraar anbrom, ftelna af od) frpfa iljtål; Sde 
geller får man nu längre fågna fig af tit ett förrfaj fannittgS ttåben, tå 
tt)en £ögfte ©uben förffonabe ^elfingelattb ifrån Sre ftora plågor, iblattb 
grailla; font bêlant år; raar od) Sôtbttben två. Sårer od) mara förgåfmeS 
Ipfa ttteb Chiliafterne fiten inbilniugen, om Stlla goba mårlbeit; ån 
fiber brönta ^elfinglanb nu raara et qpelfigitab Sattb, et fParabiS, få 
mpefet ftårligarc od) ftörre font t)år nu finîtes icfe et förbubit trä, fåfom 
uti Suftgårben Eden, raib tpe 4: flober; utan faft mera finom tufenb= 
talS, raib många ftrömar, t fpuerftet Ijmareft Tubalcain få bunbrar meb 
fina fläggo, at |ela Ianbet barrar, ftenar remua od) föttbcrfrofjaS, ftora 
ffegar omluflfalta, fiffarna ffråmaS bort, foglarnc qraamua af röt, luften 
förbunflaé af foot, od) follet af jånter gå fraarte font Morianer, blif= 
raattbeS raarfe Ijmab ffaba fit et raara månbe, at taga något af tttefja 
förbubtta tråen, enår t|e toarba ftagite meb barbt|ugganbe fraårb båbe 
pa rpggen, armar, lånber od) pungen, od) ptffabe utur ljufen, utan at få 
taga något meb fig af tfieraS förfåberS goba, Enapaft en Ijten löfqwift, 
fåfom Adam od) Eva at ffpla fig meb ; fan ffe od) tljen icfe orålttattbeS.

3 få beffaffat tilftånb, finner man nu mera intet igen tljet gamla 
.jpelfinglanb; Glysisvalls råtta ftälle lårer nu raara; fåfom månge Ijafroa 
påftåt; upftpttabt uti SJiånatt; Allora, Sundhede od) Nordanftigen, låra 
nu raara, fåfom många orter i Italien, omlomna af jorbbäfttingar; 34)ett 
gamle Atle, font få f)årligen bcffrifraeS raara prpbber meb fit långa, 
ffötta od) waefra ffågg, faft ån Ijan raar å füllen ffalliger; t) ra ar meb
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©talberne utmarcfa »åra ^bga Barg od) nibuttberligganbe ftora, gröna 
ffogar; ^an år ttu få fïaml rafaber, at ingen »il tanna Ijonom mera 
igen; åt minftone fe tfje (»nom få tpgab od) ffamfnvab fåfont Davids 
tiänarc af Hanun. Äunbc man få »anta tljet ftågget fmtbe BvingaS 
någorlunba i förra ffirf igen, få »orc tl)ct »ät önffeligit; men fnarare 
år tit BefaranbeS, at font alla flagg i gemen nu fwåra förmittffas, få 
går od) nteb ttjetta, emeban 11) ett ene raf=fitif»ett flipeS fimafjarc ån 11) en 
attbre. ©tulle odj någon ©togSmarftare förorbnaS at Bemala ffogarna, 
få torbe til åf»enti)ré få månge ftorc ftenar od) t)öge Bårg ligga pottorn 
i »ågett, at Ijan bucfabe fig intet tomma et fiåt, ån minbre långre fram; 
od) når I)an »il[l]e fe fig om, t)»ilfentl)era »ågett t)an ga ffnlle, topanbeS 
efter mårcten odj »ågtoifare, af ©fogSorbttingar, ©tabgar od) SBref ; råtabe 
t)att fnarare uti laborynther, af tl)et etta forfjteefitet emot fl)et attbra, 
ått fitttta tt)en råtta; Ättttbe od) råta på Alf= od) Witter=»ågar; om f}»ilfa 
gemene l)opett tunna fpråfa; gåettbeS til »åfter efter fin f)iårtta, når t)au 
Ijtmåt i fanittg tog ftråten öfter ut; eller od) tmårt emot; (filer od) icfc 
flippa af flåcten, utan wore Ijta font omBunben nteb gulb, fi(e)lf»cr, 
toppar eller jårnfiåttrar; fåfont gemenl. til går i Vitterdiingar ; ©tier 
tunbe fpttett »ara förmillab, at l)att utmönftrabe et fofteligit mafbtrå 
til ett flå uti et Äo^lftig; od) SBibeBuftar til bud)tiga ©tafrurn.

Sfyenna Slota Baba; font Bemårter Sorbett; får fuller intet råtita 
fig til Ifyett förttåma fyopett af ©fogS= od) åfer=@ubinorna, fåfont, Vefta, 
Cybele, Ceres, Diana, Flora, Pomona, etc. 93tå icte l)el(er ftålla fig 
iBlanb tfye ringare, fåfont Rufma, Vallonia, Bubona, Seja, Segetia, 
Runcina, Hoftilina, Fornax, od) tplita; ©ocf font t) o it nu öftoer 1)0 
åren »arit ena ^elftngo=fuHa, ocfy någorlunba »et få »ål åfrartteS font 
ffogarnaê råtta Beffaffenfyeter ; mera af förfarenfyet, ått af buntBa, taufte 
od) Blinba, »åglebare; @å ftabnar B)ott albeleS i tfyen meningen, od) 
råber i gemen tfyer til; faft ått ftörre belett fåbant ogilla; at tl>ct wore 
mycfet båttre lemna plogen och åfern, bår i lanbet, otf> gå meb 
ypan til (fogen; emeban åfern bår intet fober ftn man; utan måfte 
af (fogen fofa unberfiob, få wål til brob, font til fogel; faft ån 
fåbant tljent fråmanbom år et parodoxon. 93Iatt ffnlle tfyetta tunna 
Betoifa Båbe af priori et pofteriori, om tljet få af neben »ore; men 
ett tlar fat, Bel)öf»er ingen uttpbelfe. .étnab förflår ttcir til Bröbföban 
fåbett font af åfrarna faittlaS; ån ffönt på tl)e albraBåfta åren? måfte 
ide ifrån attbra orter genom fyanbelöftåberne några 1000 tunnor årl. in= 
föraS? 1731: font »ar ömnigt år nog, införbeS i H[udicks]vall 3846. 
Suttor ©åb.
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fDiäg: 2025)
Krt [er] : 462
(sialt: 1359]

Äait ide Swebianbe i flogen mera tilbringa ân alla Diågåtrar? 
Siåfte icfe tallbarden fiera lafor gifrua, än a£êrfîi)t)len? Sogelet af miolî, 
oft, mefsfmör, etc. font Soflapen gtfroer ; Kfwen brida, font âr wapla, 
bldmefn, furmiôlf blanbab meb main; ait af boffapeit; Igmtllen Ifctr ontojel. 
fnnbe föbab ont tcfe flogen od) betesmarten more, förft fjela fomaren ôfmer, 
oep febatt ont »intern, meb, 'Kfp= Sibrd= Dibit= Salg= 'KIber=Ibf; äfmett 
Sfaf af Dibit= 'Kfp= .£jägg,= bard, etc. Sarg=Ittoffa; SSallbard; granrjë ; 
SeteS=Iuiflar; etc. font alt är af flogen. Dd) »ore pär ingen ëmnigpet 
af boffap, få »ärte pär ingen fäb på åfrarna, för brift af göbflen 
ffutl; fåfom tilförettbe berättat är; Cap: 1: §: 4. lit: 5. =. §ä=fföt>el är 
grunben til ålerbrulet. fabe Dicæarchus, reban i fin tfb ocp på fin ort. 
.fpwar tager man f)är peningar til tpe orälneliga utgifter ocp tarfwor, 
utan enbaft ocp allenaft af bara flogen? Spet nrpdet »äl belanta CpeI= 
fing=Smöret, lan »äl od) braga någre marder in; Sien i wtffa måpl 
lommer ocp tpemta Sanbfenb fruepten ntaf flogen genom boffapen, men 
ingalunba af aient. Sjnet od) wäf»en, pwar af peningar tnfamlab, 
lommer ide p eller pär fort, utan i flogbbpgöen. Dtär jag anfer Sfogenb 
fbrträffeligpeter til Äoptanbe, Swebjanbe od) Såganbe; få rålar jag 
fanerl. ut, ide emellan 2, utan 3; (ätbar; ocp lunbe obränber intet flippa 
pär ut, om ide en öpitittg wore på 4:tS fiban, font är ftor ttog, ocp borbe 
ftå mit för näfan ocp fpnen; men faftab nu mpdet igett, ocp ftätleb bal 
om rpggeit; näml. Saning ; genont pwilfen jag får pär brpta mig fram, 
om ide få enlatterl. at »ilja »ifa mig wara en utbfwab Äoplare, arm= 
ftarder SmibiofäKare, ocp fonftig Sågare; utan faft pälbre på larfftidan 
antedna bagbwärlen til tpeffa 3: förenämb Krbetcn, på tpet en p»ar, 
fom ögon åger, må funna fe, pwab [logen mera eller minbre importerar 
för tpem fom ponom åga ocp brufa få.

Tit: I: om "Koplanbe:
§: T. [för äit Särgbbrulen lommo at uprättab pär i Ianbet brulabe 

Henfmeber ocp mprjärn=fmältare enbaft fmå ligganbe Äoplmjlor ; Sien nu 
febermera måfte ftora, upretta Äoplmjlar anftällab åt ftora wärd, få »äl 
pantrar fom Siabugnar; pwilfa SijIor äro af olila ftorlel, få »äl til 
pögben fom »ibben; rädttaba anten fot=ta!b, eller famntalb; bod altjb af 
Ijfa ffapnab eller porportion [!], näml. »jba ocp rnnba neberft »ib bottn, 
od) alt fmalare up åt lullen, beftåenbe af 10. 20. 30. 40. 50, etc. Staf= 
rum, famt 2. el[ler] 3. ftafrumö=»ebö=längber i pögben.

GlysisvalIur III. 6
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§: 2. SBebett får mäl mata åtffillig, v. g. @ratt, tall, biörf, 'J(I)I, 
sJlfp, furu; äfmen mal i aitfcenbe tit tiodlefen, fåfom rct) torr= eller -Uta= 
^etert; SUten intet få til långbeit; utan ttjen måfte mara tämelig jämner; 
nterenbelS 3i aln; el. fiortfon] qvarter; Sa måfte et laggilt ftafrum 
mara; äfmen Ijta l)ögt od) Brebt näml. 7: qvarter; när IjaIfftatar läggaS; 
font altjb fler. sJlr od) jämtiorfer meb, bättre än mp det ojämtter; Sjfalebeé 
torr än rå; ttierföre ^uggeé Ijan neber, anten ont höften, näft for ut, i 
fpnerljet om l)att ffal infättaö i mit)tan om måljren; eller od) förr eller i 
mibfomarstjben, font Iommer at famanföraS på näfta l)öft od) retas i mjljlan. 
Sall, gran, brufaS l)är mäft; faft än biöret är bättre til ftabigare IoIjL

(§: 2.) Htumet, 'Koblbotn tallat, måfte noga utmäljas; Ijmar til 
efterföljanbe tilfälligljeter mt)det ttöbiga äro; v. g.

a. sJlt rumet är jämt, od) ittgalmtba IutanbeS.
b. Hiågot ftblänt; åt minftone i Sugnet tigganbeS.
c. Hlära in mib fåbatt ting, fom mt)det fromma, od) äro Oum= 

gängelig; fåfom til at framföra, foljlmeben el. Stafrumen ; t)afma nära 
mib f)attbena, gobt granrjs; Stubbe; matn; etc. beqmäma mägar få mät 
til fom från totdmjlan, tit tl)ett orten tomten tomma at utföras; etc. 
åpmiltet alt fällan, eller ingenftäbeö £)är i orten gifmeê; tt) måfte ftörre 
beten af förenämba förmoner od) oumgängeligljeter, ide utan ftörfta möbo, 
af långa ocl) befmärliga mägar framffaffaS til od) från mjälan.

§ 3. Sättet at reta up meben, är merettbels fålebeS, at mit uti 
giöreS en liten öpning, mibare neber än up åt, Ijmitfen öpning räder alt 
ifrån neberfta botn, öfmerft igenom tullen, IjwiIfen at mäl bibehålla, en 
lång ftång ftrar mib början marber upfatter; giärna få ftällanbeö meben 
at tljen gröfre ftätles inerft, od) tljen granafte pterft; äfmen något glefare 
in uti, od) tätaft pterft; få IaganbeS, at ide atlenaft neberfte refningen, 
runbt om tring, förenämba öpning, jämngob marber fom en ring omtring 
Circel=foten, utan od) at meben är jämgob od) tilrädelig at fplla tfjet 
öfre, ja! tribie Ijmarfwet font of man på toma at refaê, proportionaliter 
alt fmalare up åt; äfmen mäl fyafma i förråb ntpden meb, at fl)tia mjljlan, 
när få omtränger, få framt Ijela märdet ide lättel. må förlorat marba.

§: 4. Seban meben fålebeS mäl är upftälter; mera eller minbre; 10. 
20. 30. etc: foots Semidiameter ifrå [tången; od) 20. 30. 40. 50, etc. 
famnarS omfrets elr- Circumference; måfte ounbmitelL närmaft od) alt 
omtring Ijonont, gobt, tätt od) frobigt granrjs, mptet tiodt läggaS; Ijmil= 
fet tallas Kifa mtblan; tagaS tfetta granrifet få långt ifrån, fom tl)et 
mara må; l) warf öre i brift af fåbant rjs, plägar man i ttöbfal lägga tl)er 
iblaitb biörttmofja; näft tljer utan på bör ounbmitel. läggaS 0tpbbe,rätt 
tätt od) tiodt; ju tiodare ju bättre; tp fnart är tiodieten änbrab, men
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ingalurtbci fd ftaben förelomen af tunt ftybbanbe; $I)etta Stybbc får 
intet warn tagit af all flags jcrbmoliu, utan af befynerlig, närmaft rifet 
britfaS maft torf, oct) febermera fanb, meb wifja emellan ftälningar, at tl)en 
blif[toe]r mât IigganbeS gwar jämtioder t>ela mit)tan öfwer, bod tiodaft 
yå !ullen od) alt tunnare neber åt foten eller botnen. $^etta ftybbanbe 
fler, om tt)et någorlunba giörlt är, ftrar efter webertS uyresning; bod 
mdfte oftaft til längben uyfliutaS när ttjet langt ifrån måfte föraS, od) 
tan intet framflaffaS utan yå winterföret; war an be» mer ätt nbbigt, at 
gebt förråb ligger nära wib fjattbena, at brufa febermera när mjljlan är 
yatänber, tit ftoyyanbe od) elbens bäntutanbe när ban för mydet utflår ; 
ty af brift yå ©tybbc tan fnaraft l)ela mil)lau uybriitna, utan at få tbär 
et tol)l, om tl)ext albrig få [tor wore.

§: 5: görutan tl)etta förenämba, at fålebes miblan refa, ftybba 
od) ombewara, forbraS ännu 2ît ting eller rum jämte mit)lan, näml. »Ett 
XIoja åt foltet, od) et ftall åt bragare; bägge belar få mydet mera nöbi= 
gare bär å orten, fom öfwer alt wägen til Ioblmjlan ifrån bonbaitS gårb, 
är 4, iU. 1: 1 II mjbler lång; Äo£)lanbet fter i wintertölben; DJtiblan 
måfte natt od) bag, tjma od) ftnnb, noga bewafaS; när bon är antänber; 
folf od) bragare måfte wara närftäbeS; etc.

fDwab Stallet angår byggeS tbet meb ringa omfoftnab, allenaft af 
ftörar od) ftänger, fom en täter giärbSgårb, meb taal af granloy, få at 
bragaren någorlunba må ftå ftabelöS od) äta fit t)ö, betädter meb et gobt 
bäftadäde; DJten IIojan åt foltet är loftfamare, ty bon måfte wara warm, 
uyrättab meb fafwetwärfe, wjb neber, od) fyetjig nyåt; öfwer od) fring= 
Iagber förft meb mofja, od) tber utan yå meb torf od) ftybbe; äga en fyjS 
wib tben ena fibona, od) en Ijteu bör, geut tbär emot, ftällen neber wib 
marden til fångar, od) mera fåbant. ©åbana Äojor Iunna ftå i mång åren, 
faft tbe fällan få britfaS mera än 1: el. 2; ty tbe materialer fom forbraS tit 
en ätoblmjla, äro få wiba fringfrätta, at fom et unber en gamal botn od) 
tbär wib ftåenbe loja få britfaS 2 år, a rab, utan måfte merenbel» årl. flyttaS.

§: 6. Dtär nu DJiiblan flat autänbaS ; til bwillet arbete ingen wifjer 
tjb tan föreftrifwaS; ty beda året öfwer, arbeta wife Äoblare wib bruten, 
yå fåbant, b'oilte ftrar ©tafrnmen äro framförb, weben retab, ocb ftybbe 
omlagt, tänba an mjljlan; men bönberite fom od) åter= od) (gngen bafwa 
at bewala, måfte fiafnoa anftånb til wintertjben, mäftabelS tilg Januarii 
od) Februarii månaber; bwilfe od) intet få entanerl. rätta fig efter DIy 
od) Dtebanet när weben borbe bnggaS; etc. Sod öttfla tbe at Iungt od) 
ftilla wäber må gifwaS alt meban IobImilan brinner eller IoblaS ; ty uti 
ftard ftorm, är meb tbetta arbetet gaitffa möbofamt oct) farligit arbete, 
Ijta fom meb et fartyg yå bnfrnet är mera fara ocb fyfllov i wägen än
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i lugnet. ©Iben fläppeb lieber genom ffett förettätnba öpniugen, §: 3: tit 
Botn, uti Brinnnnbe ÄoBI [om neberffottab nf tullen, tit en foper af 2: 
3: el. 4: timer eller i Säft(e); froilleit fd [mdningom Begpnner loibga 
fig itt, maraitbeö ftörfta hazarden od) faran pä t fe förfta bpgncn, för 
än man far fe, Imru elben mil utbrpta, o4) misait faefta fig ; ti) td Iatt 
lättel. fie, at trïihtan flåu ft g, tfet är: Buffar oef Iaftar ut ftpBBe, torf, 
tj§ od) altfamait, ja! mdnga ftora mebltabBar; etc. ta ftpft arbete mdfte 
mifaê, od) web jamt fti)6Be wara i ömitigt förräb; äljeft Brinner altfaman 
frud)tlöft op; fmarföre far od) mdttgeit arbetöfarl måft tl)är igenom fatta 
fälfan od) lifwet i ftidet. SKett Imfab tt)et fd, at elben är jämgob, flår 
förft ut pä entrera fibait, neberft wib foten, gdenbeb febertnera fd fadda 
oet) jämt til Btoger od) mänfter, ruitbt omlrittg, at Bägge elbante; fd til 
fäjanbeb; mötab od: gå i fop, gent emot elben förft utbröt fig ; ©å t'ot)lab 
t fieu tniflan Ipdligett od) wäl. ,Ipmilfen nog fällan fler; tferföre mdite 
tB> etta följanbe noga i ad)t tagab, näml.

a. It elben ide för ftardt, ide IfeKer magert framfar.
b. Sde IfeKer för Brott; Bättre för längtfamt, ti) tl)er af far man 

flaban igeit i loBileitö mpdettfet od) faftfet.
c. 9lt miff a fmä öpniitgar, anbfäl, upftidas nteb [pett eU [mala 

ftörar; att efter [ont tarfmab til elbenb ftardare eller [ad)tare fart; framait= 
före elbenb gång, närmare etter fiärmare.

d. Dlt nteb ftpBBe tfe rum mäl tiltäppab, fmareft elben mil öfmer 
måttan utBrpta.

e. 'åt ftora öpttingar od) infall af IitHeit, upfpflab meb meb od) 
ftafrum, od) Betädab nteb mpdet ftpBBe, od) [amanpadab meb IlnBBo. 
Od) annat mera font Ionftförfarue Ioflare meta Bemala, od) miblöftigt 
more at Ifär föreflrifma; emeban alt [dbant albrabäft låreb af praxi.

§: 7. fpuru länge unifiait Brinner, til tifeb t)on genomlotflab mar= 
ber, tB)et fan ingen mift Berätta, emeban I)är utinan är ganfla ftor dt= 
ffilitab, ide aÙeitaft i anfeeiibe af ftorleïen, utan od) af mebenb natur, 
äfmeu a[ mäberlefen; od) annat mera; i 8. 10. 12. 16. 20, bpgn. ©od 
är tfyetta t)är mib at ntärefa, at fällan, gär meb tlfetta Bdbe mäl od) 
Bjaftigt; od) ont ndgoitfin Bör B>eta: Sat cito, Ii Tat bene; [d dt mifjerl. 
meb £oB)lmjIorb foflanbe; fmillet utfoflanbe mäl mifab af tl)e§ [aman= 
fldenbe, af röfenb l)iojta od) [maga ntpuftanbe; etc. od) länneb när [pett 
od) ftörar Iunna igeit[om]ftiitgab, etc. förtl)eufful mdfte flou td IKifvuas, 
meb mifja Iiarfmor od) fardor, at Ionien matte flodna, oef intet fmar 
anbra förtära, fwillen lättel. fait fie, om miflan länge orifmin ligger; 
maranbeb ff)et märdmärbigt, at ju Ipdeligare od) Bättre lolflaubet Ijar gdtt 
för fig, ju mera od) ftörre marba fofleit, [amt [narare flädt ; [d at feie
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KnBbett [tar meb bare! cd) alle, nåftait i [amma Ifiibe [om tå [an in= 
[attes; £[et [äjeö od) at et fårrl)ht()l af trä, år l)dt od) [ållit til gfiaf, 
finnar ocl) totar, ja, få et ftålle meb en [mal mibia omBunbit; [å ut= 
tagit; [om t[et infattes; bocf mål igenom fo[lat. Slådanbet ffer anten 
meb ftfbbet, eller meb [niö, eller meb rnatu; utan någon [arbetes mbbo; 
i [i)ner£>et når lungt måber år, od) [tarif fölb; bli[manbe fobien mib 
utrifmanbet raubt omfring botu uti mafra [ofar lagb, t[år at ligga til 
t[e§ tl)e fomma at låggas uti [tigar; eller at fatas ocl) fHgas; [om [år 
[åjeS ; ocl) bortförab, ju förre, ju [ålbre; eller i mibrig l)åubcl[e, om 
miuterföret flår af; at bemaras öf[me]r [otnmaren, anteu uti ufreft t'ol)l= 
l)uS, eller omaraeftig jfiu[l ; eller ocl) betåft [om tt>e åro Iigganbe få 
fo[lbotu, meb uåfmer, graulof, graurjS, od) ti)lift.

§: 8. SI)et l)åuber ofta, at mil)Iatt intet alt mål i grunb fol)la§, 
utan Iernnar efter [ig åttbar od) flora braubar; [mille intet få utföra« 
meb foflctt ; t[erföre flågar gemeni. en liten eftennj[la af [åbatta ånbar 
ocl) branbar, [antt öfmerblefne ftafrum få [anima [ått ufrättaS, ri[aS, 
ftfbbaS, antånbas, bråuttaS ocl) rifmas; [om tilförenbe berättat år; alt 
[om ämnet tan ntebgifma, od) Ifcfatt t[er utinan [fela må; men förflår 
[åbant intet til mi[Ia, föraS Braubarue [em til elbbrattb, [å framt må= 
gen mebgtfmer.

9. apura många Såfter eller Stigar .tofl ftår at fataS utaf etta 
fo[lmilo, borbe mål mara et mift antal få, i råfnittgeit til Stafrumeu ; 
[å[om t[et ffer meb mif;a utmalbe fo[lare mib Sårgsmårcfeit ; nå ml. at 
2: Stifter eller Stigar böra utlefmererau af 1: [elt Stafrum; Socf fan 
mib attttor tilfållett ittgett mift utråcfitiitg [fe i aitfeenbe til mebetts ittfc= 
îen[et ocl) fo[ïenê återfåenbe; utan t[et år [åfert, at [ebatt fo[len åro 
fatabe uti mifta förorbnabe mått, Stigaiv 'Kofdjitgav ttåntbe; får matt 
tå igen [urtt mfcfet mebett af [tg faftat; [omlige gånger mera, [ontltge 
refor mtttbre; ti) efter Äottgl. 33ärgS Orbningen ntåfte man [årntiitait 
ftriete lefma, få at 1: Stig, [aller 12, Suttttor; [om od) fallas t[erföre 
1: Såft; ma ratt be» Äo[Iftigett el: îo[lffrittbau [ammaufatter af mifta, 
[mala, [amanflåttabe [frötar, battb od) mibior emellan [tarifa ffrittb= 
branbar öfmer od) unber, [åfom ett [tor aflång torg, brebare, [ögre od) 
längre, fatt mara nåftan Ijta nifcfet, allenaft förenåmbe tunotal richtig 
åro, når t[e framfomma til SrufSbacfatt, tå od) iielfma fo[len befid)ti= 
gaS, jämte måttet, om t[e rett åro ifrån branbar od) fhfbbe ; meb mera 
[ont t[e måttge utgågne SårgS Orbttingar dictera oc[ förmå; för [milfa 
betalningen faller alt [ont tjben, orten oc[ attbra omftånbig[eter meb= 
gifma; marattbes [år mib ett gattffa [tor åtffilnab, i ti) [omlige [iitita 
utföra 1. el. 2. Stig om bagen, anbre fuaft 1; en [tor bel måfte an=
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»cinbct 2 el. 6 bagar, tfrdn tt)et, fehlen fcrgaê i Stiget, ed) tt)et finner 
fôraë til foreffrifmit rum, l)ä[t od) Iarl t)em tilbafa igen, få at ffiutjen 
intet betalt marber, mietet mittbre arbetet, än fiber flogen od) mera få- 
bant; fom utföri. fïal mifaê af följattbe uträdning; förutan all tt)en 
ftabe font fär mtb timar, v. g.

a: Slt mång IOO trä, fmåffog, bele affmggeê, bêlé neberbrrjteë, belë 
rotrtjcfeë od) förberfroaé omiring lotilbotnarna 1. 2. 3: fiärnbelg mjlcn, 
fmareft mägar mafte gioraë til ftafrumens framfläpanbe, ©ranrifets=, 
Stpbbetê=, SBatnetb= etc. framföranbe, etc.

b. Stöbige fusfpflor fema mtb gårben efterfättiab.
c: Sragarena utmärgab.
d. 93tpdett fpibning förtäreb, ti) tt>er man flal ml)det mala, ifär 

måfte man mpdet bala.
e. SilfdlIet gifmeb til för mpdet tobalbrölanbe, od) annat bplift 

när tollen framföreb til Srulen; etc. etc.

Utradrmng på 1: Stig, eller Haft fmab tl)cn Iominer at
fofta, när mägen är 2: mjlar lång ifrån åioflbotn til tfet rum fan ut= 
föres at fäljab:

Debet top mi

®. öie
@en Iarl fugger 1: Stafrum om bagen, beräfnanbeé et

för alt, om bagen 6: m[arl].................................... 1. 16.
20: Stafrum til 1: Äof tmjla el. 20: bagar;.................. 30. —
1: Stafrum giör 8 fäftlaf, maranbeé mägen få nära od)

beqmäm at 4: Saf om bagen tunna framffaffaé tneb
fäft od) Iarl ; à 3. 2)5............................................. 120. —

©ielfma meben, 20: Stafrum à 3: Stafrumet .... 60 —
20: Stafrum uprefas på 5: bagar à 6 ra........................ 7: 16.
Sielfma rumetë eller Icflbotenb berebelfe, 3: bag. . . . 4: 16.
20: Saf granrjé framföreb meb fäft od) larl, ä närmare

mäg, i 3 bagar, à 3. 5)............................................ 9. —
Stpbbet tilföreS i 6: bagar......................................... 18. —
Äoftmjlatt rifaS od) beftpbbeb t 5: bagar....................... 7: 16.
Slntänbeb od) utfof Iab i 14: bagar................................ 21. —
Sijfroeb i 2: bagar...................................................... 3. —

Transport 282 I —
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Debet top ml

$>. öre
Transport

Jioflen fata», od) framfëreê 2: mjf 1er mäg, allenaft 1: 
©tig em bagen meb fåft ed) farl, gifmanbe tfefje 
fërenâmbe 20: ©tafrum 38: ©tigar el: Såfter JJefl, 
fåfem et litet minbre ån tf et Båfta fom åro 40. ©ti=

282

gar, facit.......................................................................... 57. —

Jiojané fërfârbiganbe, fërutan ftallet, 4: bagar . . . . 
Jpår til tomma ocf åt minftene 20: bagar at tillâggaê på 

fmilia fuftrun, eller itåger attnar perfon, far at omtb= 
mifel. ffaffa Foragie til sJlrBetg IarIen à 1: 2): em

6.

bagen, qiëra .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. —
Jpela Jieflmilanê Summa 362 —

(ïncir 38: Safter eller ©tigar Jiofl tomma at fåfta 362: 2). få år- 
låt at aftaga tfet 1: ©tig eller Iaft Berbe galla 9: 2): 16 7. SiJien fem 
ingen t)är å erten får mera ån fem 2: 2)1 fm! få fånne§ fïaben af et 
fåbant mëbofamt arbete 7: 2): 16 7. ©tigen ed) åntå mera, i ti) Betal= 
ningen faller minft uti Contant utan mäft i fpanmål, ©alt ed) 2oBaf, 
til fëgfta prifet. ©ub met tfet jag intet linger. @n fmar årlig J>ål= 
finge met ed) finner tf>et fattigbemen flår fmåraft til uti tl)c ©ecfitar 
fem unberbånige måfte mara at fofla. 2orbe mål fånba tfet 33ruf§ 
Patronernes Barn od) BarnaBarn funbe Blifma fafte fittanbe mib tferaé 
fäberS Jlrf, em icfe få mångaS fmettanbe arBete mcb ringa Betalning re= 
pabe fåntb fåfem Ifraeliternas nti ©gppteng trålbom; tl) til tfenna 
bagen far ånitu fmarfen fërfte, ån fiber Ifett anbre, mi)cfet minbre tfen 
tribie arfmingen til SMrggmårcfen får t lanbet marit égaré, Jpuru på 
anbra orter ffer, tfet gtör jag mig intet Brp em, et) feller mera em 
tfetta.

Tit: II: ont @ivet>iant>e.
§: 1. ©mebianbet; tf et år, affugga, neberfåfla, Bränna ocf uti 

affena utfå råg, rofmor ocf fafra, ecf febermera tf år af åga geb ocf 
ëmnig Beteåmarcf, famt på Beqmam ftålten uprëja åfrar ocf flotlanb; 
etc. far få gångfe ecf Brufeligit marit ifrån febenfëf tjber, at tfe fin= 
na§, fåfem Jornandes ocf några flere, fmtlfa fela Svithurs Dîjfe, ©me= 
rige, af fåbant ©mebianbe melat taga namnet Svecia ; efurumål anbre
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funit fig rättare. SJien tljet är fäfert, at fäbartt arbete fjar marit t)är t 
orten ganffa mietet i brut, för än tljet mädjta fnuira inffränfted feban 
23ärgdbrufert fingo ftpra om ffogarna, od) Smibianbe är antingen albe= 
Ied förbubit eder åt minftone intet efterlåtit, utan at låf få, od) fpit taga 
på tt)e frnå ftätfen fom fållad funna, än ffönt tljet more på bonbend en= 
ftpIte f!atte=ffog, in om Ijand egna rå od) rör; utan at fig äriubra, at 
fåbana Sfogdtracter mångeftäbed gifmad, fom til intet annat bugelige 
äro, än fälningdlanb; od) funna in om 50 åren, 3 gånger brufad, meb 
ftor nptto, til Smebianbe, när ffogen få ftor od) tiocf mäper.

§: 2: 3de funna alt rum tiänlig mara til fmibianbe, beld af mpr= 
länte od) fumpiga orter, beld af brtft på tiodan ffog; etc. Socf mer= 
enbeld öfmer alt, mare t)ur tljet mara må; Slje albrabäfte platjerne oct) 
ffogarne äro tl)e, Ijmareft feet jorbmofjn är; fmartmplla af gamal baar, 
löf, etc. tiocf gran= a|l= od) btörf=ffog är; SJiprftacfar; CSxtbuffar; etc. 
finned; Slro lutanbe til feber od) öfter; Dadjtat om Ijopetald ftora ftenar 
tljer ligga ffulle.

§: 3. Sjben til neberf)pgget, är anten förr mibfomaren, eller fring 
mibfomard bagen eller om höften; meb tfjen åtffilnaben, at tljet fall eller 
fälle fom man ärnar bränna näfta fomaren, måfte fållad förr mibfoma= 
ren, när ffogen måttelig grofmer är af gran, tall, etc. SJien Söfffogen 
fälled mib flutet af Julii månab, när Iofmen äro fullmogen; ftora grofma 
granmorar fållad om Ijöften, fom tomma at brännad på anbra året; tp på 
et år Ijinna flje intet mäl torefad.

§: 4: Sättet är fålebed at man noga fäller fallet jämt; tljet är, 
få lagar, at fl)et ena träet marber ligganbed jämte tljet anbro, od) intet
1 Eorfmjd, iteber på mardene; äfmen mäl at til tl)e rum od) platter tun= 
nare ffog fan mara, ifrån tlje näfta tiodare Iunbar eu bel af ffogen tjt 
fälled; altjb få Iaganbed at mäbret är meb od) intet emot träen fom 
omfulfällad; tp i mibrig Ej anbei fe är arbetet bubbelt befmärligare, od) 
fan ingaluttba jämt fållad, när tljet ena träet faller fram, tljet anbra 
til bafa, tljet tribie å fibona, o cl) få bort åt; tljerföre måfte man altjb 
ftälla fig efter mäbret, Ijmilfet när tljet ftardt blåfer, lättar ogement ar= 
betet, od) uträttar bubbelt mera, äit fom i lugnet. Stro oct) tlje fom 
atlenaft §ugga fälftena eller något mera uti Ijmart oct) et trä, låtanbe 
alt faman ftå, til tljed något ftardt mäber fommer oc^ fuOftörter t)ela 
ftora traeten, få at tf)en man fåg f)el od) Ijållen od) gröner ftå ttjen ena 
tjman; utan at meta 6; 8; 10; 20; bagdmärfen mara anlagb til fälle;
2 el. 3000 famnar omfring; Ijan fan inom J fjtne, ja! fnarare, albeled 
ligga futlflagen åt mardene et fmibiefall.
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Ccfy joui ftjet mtjcfet uträttcr at tract fora [tort cir odj rätt upftår 
|al(cr tjt ut man tfjet fjafma rati, at ffårorne rätt anftällaS biupare od) 
fjbare ä tt)eit fjbotta tract falla ft'al, men Ijcgre od) grunbare Ijugg gent 
tt)cr emot; få acljtaS noga fabant öfmer alt. sJJcen är tract Iutanbc craot 
od) intct racb, eller od) å nagortpera fibona, fa måfte [matt] icf'e allcnaft 
gtöra Ruggat efter förenämb fätt ; utan od) anten racb braganbe eller 
ffiutaubc fota tomma tljet neber f)raar ut man tfjet fjafma rail; eller od) 
låta tl)ct IjaIfljuggit ftå til tljeS annor trä tljer bat å faKanbe tfjjd 
famma meb fig för(r)cr faranta raägen. Slr od) raib tl)ctta ffogSljtjgget 
at uträtta, tl)ct inga langa ftubbar giöraS, for raijfa orfafer fful, näral. 
fäbetté ffabaitbc; icfe geller ntåftc qraiftarnc lerana? Caftmggna neber raib 
roten, tt) tt)e tunna lättet. qraicftta raeb, et) geller flje ftora fora refa fig 
14' af fl) en nebfälta bålen, tt) tlje orfafa intet gobt ; icfe geller måtte trä 
lentuas fjwarfen qaå fin eller på annan ftubba IigganbeS, utan alt tomma 
neber åt marefene.

§: 5. SJrerne beffnjfaS ttn mera intet fjär, IJraarcfen raeb SHurtanb 
eller annat efter gamla febraanait; utan enbaft fljpaS, brt)nje§ od) Ijmät= 
tiaS Ijmafje.

§: 6. Seban fallet legat at torcfaS fin rätta tjb ut, anten öf[me]r 
ett rainter in på näfta fotttar, eller i traå raiutrar, alt font ffogett fatt 
raara torfaber, od) wäberlefen mebgif[»e]r; antäitbeS fåbattt fälle raeb elb, 
när tort od) tiänligit raäber ntebgifraer, alt efter Äottgl. görorbningar 
1690. od) 1698. få IaganbeS at elben matte gå emot raäbret, od) intet 
meb eller efter, at ttjen icfe för Ijaftigt frafar öfraer; fåfont od) Salan- 
der råber; utan rätt raäl afbrättbar qraiftar, od) intet leinnar några 
obrättb rnra; l)tnilfa t) är tallaS Hati&bönöer ; raarattbeS gobt teefn, när 
fället är genoraraäl od) jämt brunnit, til gob frud)t. .praarföre at före= 
foratna ffogSelbar, brufaS irfe aKeuaft alla tf)e föreffreftta fätt; at rättel. 
antänba fraibiofall; uti förenäraba Aörorbu: utan matt raåfte od) rätta 
fig efter raäbret, Ijtoart ut tfjet blåfer, at å tl)en ftbatt ingen fara tjraa 
må til elbettS utbri)taube, utan ftöar, rat)ror, ftora wägar, Ijårba bärg, 
eller annat, måtte ligga i raägen od) Ijinbra elben; jämte tfjen »adjt= 
ftålnittg meb Sraepor od) fopor font b)är toib ffer; toaranbeS beqraäm= 
ligafte od) rätta tjben at bränna fället in medio Junii el. flutet af famma 
måttab, när man märfer rägnffurar toilja ttalfaS.

§: 7. Öfter brännanbet, fåfont uti ett raäl upförbatt od) göbbatt 
åter, attftälleS ntfäbet, ju förre, ju l)älbre; tt) fatt ttjet ffe mebatt ajfan 
måtte!, »armer är od) falffan ligger, är litet eller alpintet af nöbene 
at neberfjarfa frö=rågen; i ftjnerljet Ijmareft miuft od) löft Ianb är; utan 
rågott [a: rågen] faftaS meb fjanbett, tjårbt neber i affona; få beljöfraeS
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intet mera; 93ïen brageS tjben längre ut, ocp Ianbet är ffarpt, måfte ta 
öfmerbraganbet ffe, enbaft meb ^avcEov af trä; fällan, onöbigt, äfmen 
omigt, af järn; utan at funna Brufa något af tpe t Cap: 2; namngtfna 
åfer=inftrumenter, maranbeS fnart gtorba af en fmal ftör, 3 at läng,
font äger pä pterfta änban 2. 3. el. 4. ftabiga qmiftar nära in til pmar
anbra fittanbe ä ena po, affmggne ocp tilppntabe at tpe främre äro 
fortare än tpe öfre, på tpet alle tilljfa nä jorbene när ffaftet pålleS uti 
panbena på Ifonom font lutanbe går BaflängeS, eller jom fräftan at 
parcfa, od) frafja rågen neber i affona.

§: 8. Ilti jåbana ©mibior utfås pär intet font, Ijn, pampa, pafre ; 
tpet Ijfmäl Salander ffrifmer; utan enbaft Übc.g ; 2)ocf icfe 'Ilfev--Ipft= 
2\åg, ätx minbre Wåp-råg; Ijtoar om tilforenbe Cap: 3: 10: är Be=
rättat; utan enbaft Switne^åg, font är grannare od) något Brunadjti= 
gare ätt åferråg, jom fällan eller albrig fommer fort på ©mibtolaub; 
maranbeS meb tljctta utjäbe jå Beffaffat, at fröfornen faftaê 11)et toibafte 
omfring font ffe fan;' jå at pa et å Eerftpcfe om pet more i omfretjen
jom T'lT: tunlanbé ©meb, funbe mäl 1: fiel tunna fRåg utjåeS.

plägar od) unberftunbont ftånfaS Diof=frö iBlattb rågen, på mifja 
ftällen; jåjom tilforenbe Berättat är, Cap: 3: §: 9. B.

§: 9. (Spurumäl jå tunt ©mebierägen utjåS, jom förBemält är, T’fi 
emot 1: pel ; @å plägar Ijfmäl meb @ubS mälfignelje, näftau Ijfa ftor 
npfförb gifmaS jom more tl)är 1: pel tumtaS utjäbe; ©ocf jtunbom
mpcfet minbre, ftunbom od) intet; IjfalebeS jom på åfrarna tilgår; tp
icfe alle år äro goba Diagar på ©mibior, i jpuerpet när tofmen om p often 
intet marber omfrufen; ocl) BIibe mintrar äro. ©förben ffer enbaft meb 
ffära; tp Sian fan ingen Brufa, unber, emellan ocp iBIanb alla ftuBBar, 
lågor, qmiftar, ftenar od) flera pinber, font i Diågfmebian finttaS öfmer= 
flöbigt Hgganbe; Blifmanbe Ijfmäl på jabait ftällen; Ijfa jom åfrarna; 
mifja panblar Iagbe i mifja Banb eller färfmar, od) omBunbna, famt räf= 
nabe till Diöftal, 30: Banb på 1: pel réf; jåjom räfningen utfatter är 
Cap: 3. §: 5. g. Bien i ftäUet for jnejer eller ffpplar, pmar på Ilfer=
jäbett upfätteS at torfaS, BrufaS pär ftuBBar eller ftänger, 1: Banb alle=
naft på Ijmartpera ftuBBen, til tpeS tpe någorlunba torr äro, ocp fomma 
febermera at BemaraS, anten på ena <5<ijfia, rabetalS ligganbe på ftarcfa 
ftänger, öfmer pmar anbra, at alle aren pänga tiljaman jöber ut, ocp alla 
ftufmar tillifa norr ut; CSller jättes tpe uti StadL jälebeS, at på en Botn 
af träfaffar, od) emellan 2h uprefta ftänger, å pmartpera tmärrfibona af 
Bemälte Botn, läggaS DtagBanben gent emot pmar anbra, tpet tättafte jom 
ffe fan, alle ftufmar ut, men all apeit in på pmar attbra, in uti; Blif= 
manbes tpenne ftacfen Bpgber tper meb jom et puS, meb röften ocp flutning
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öfwerft, farnt täcfter anten uteb granlop, eit nåfwer, eller Bara ItaIm ; 
t’taettbeë tijer pa ©weben, äfwen fom qpäfjian, in på wintern, til tt)eê 
wägen tan beqwämlig blifwa, at uti förenåmba ©illingê [ffrinbor] ,'Rågen 
pmföra, uti JRjan eller Saban ttjen uttröffa, net) febermera Ijanbljafwa 
fom annor fäb.

§: 10: förutan tt)etta förettämba fättet at få !Råg på ©wibiolanb, 
efter förfta arbetet; britfaé odj oftaft, aubra gången, men fållan 3fR refait, 
tt)e få fallabe Äae-lant), el! at ~Kaf« Sive&ian; h: e: när !Rågen är 
afffuren, ïâggeê fotweben odj lågorne fom ofrige äro i ©weben, uti fmå 
I)opar eller fafar, ju tätare ju bättre; på Ijwilfa febermera elben läggeé, 
^wilfen od) fänger an t|e torra |almftubbarna, få at IjeIa ©weben, äfwen 
fom förre gången, wät geuombrimter, äfwen t|er uti meb Ijfa ftor froma, 
aubra refait, !Råg fan utfåé, wåpa oet) bärgaé.

Uträcfning |wab et ©webiefall fan importera.

Debet fm*. Credit fm*.

2). 7. 2>.
Gfmeban ftort ©webianbe Medium tageé af åréwäp=

är nu merenbelé för= ten på et ©webiefall
bubit, tageé |är allenaft efter ,*„: tit utfäbe; 5:
en liten portion, Ijwar !Röfar, à “/4; Sunna på
af en ftörre fan ftrap JRöfen giöra 3:3A: Sun=
afmätaé, näml. na !Råg, efter prifet wib

@n farl fäller 1: ftårbingé= utfäbet,
Ianb om bagen, tljet är en tumma 60: —

efter fpelf: råfningen T'G: 2: ©frimtor pint
tunna à 10. mfarf] .... . . . . . . . 5: —

i et för alt räfnat 6: mfarf] 1: 16. Summa 65. —

Slfbraningen fan ffe | Söuar altfa wäl 11)etta ar=
tjma, utfåenbet ^ tima; betet; i ti) arbetaren be=
f)War til läggeé omftän= fommer bagépäning6i
ganbet, altfamané 1: bag 1: 16. Sr.; om bagen; förutan

JReberIjarfanbet af en tf>en nptto af gobt muf)l=
qmittsperfen 1: bag . . 1: — bete boffapen |ar.

TV Sunna frö.'Räg ä 16:2). 1: —

llpffäranbet, od) famanfät=
tanbet til fjögfta 4: bag: 6: —

epemföranbet ocl) uttröff: i
|ögfta måtton.... . . . . . . . 4: —

Summa || 15: —
äöeben räfnuö intet; tp t|en fan auten fol)Ias eller brufaé tit webbranb.
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Tit: III: tl>m Såg-qrtxmiav.
§: 1. $)å I) tu a b tjb ©ågqmarnar Begtynte förft BtyggaS l)är i lanbet, 

tt)et fatt jag för miffo intet Berätta; iOJien tl)et [är] fäfert, at i forna tjber 
worn tt)e intet fä albeleS fonftiga inrättabe, fäfom tut, Ijmardeu tit l)iuf)l, 
t) a far od) btyner. ©od at f)är t lanbet för 40 el. 50 åren feban, od) för 
1704; tå ganffa många utmönftrabeS för SJärgSBrufett ffull ; moro många 
flera än tut; tt)et är öftoer alt fumtigt, od) tl)e många öbelagbaS q to ar= 
lefmor utmifa tljet ffinBarl. få mäl uti tt>en ena font attbra Socfnen, i 
ftyner^et mib ©iöfibotta.

§: 2. .punt etta ©ågqmarn ffal rätt utybtyggaS, tfiet funbe icfe utan 
nttyden ftor miblöftigfyet BeffrifmaS, ocl) tneb inånga afritttingar Båbe til 
et od) annat utfättaS od) afmätaS ; Ättttbe äitta ingett måga fig til Btygge= 
niäftare efter fåban föreffrift, få frainft] Ijan icfe mäl fielfmer febt ena 
©ågqmarn, Båbe ftå od) gå, faint marit tilftäbeS när fåban märd ttty= 
BtygbeS ; metaitbeS eu l)toar fout någon rätt futtffap od) gob förfarenfjet 
t)är ont äger, f)ttru et ganffa ringa feel, ett orätt ftäfliting, font en fttifS= 
Bale, fan Bortffäma Ijela märdet; förtljenfful ftytteS mara Duöbigt til 
tyrida Ijela machinen, tneb alla tl)eS många belar efter mäteftoden, at 
l)ät Beffrifma ; tty til etta ©ågqmarn forbraS få mäl A: Ttv..- font B: 
3<u-n--jlégt>er.

A: Tra=Slogttet-; förutan fielfma ©amen, Diättitatt, Jpufet af tytre 
od) f[r]ämre Siuinet, taaf od) annat mera, äro fftefte:

a. ©tor=©amboIS=8ufait, tneb fin miitbftång od) ftoltye. 
b: ©tutyränanS fäll=litfa, tneb fin ftång od) ftoltye.
c. S3attu-l)inlct nteb fin tcitta Bläber.
d. ©ragl)iuf)let tneb fin långa ftocf, tyå l)mil£ett od)
e. ©fuft)iulet fitter, äfmett nteb tt)e många
f. ©rillorne.
g Sättgorne. h: Äälfatt od) f)anS Äuggar. äfmen i: ©rifmrtte 
k ©tyttorne, fäfom grambtyttan, SSaf=Btyttan od) 8öf=btyitait;
1: Änotyett. m. ©faflerne. n: Miauten, o: 9iatttl)älett. 
p: SBittett. q: ©Eufftangen. r: SSiörtt. s: änb=fluBBor 
t: Äjf)lar. u: .panb=ftyjfar od) annat mera.
B: qpmab SärttPRebffatyeit angår, få är od) tftett mångf)aitba; v. g. 
a. ©mefmett. b: JforS= el. ©tor=5Råten. c: ©märre fftälar. 
d: SJattb= od) Miingar ftörre od) minbre, 16: ft. 
e: ©träde=ltydor 2: ft. f. Äugg£)iulet. g: ©fufmarett. 
h: .pafar ftore; fäfom gramftafen; SJafftafartte; ©ibofafett. 
i: SJtinbre ftafar i Buf=ftängente. k: Jtnätytyor mib btynerne.
1: SJuttar igenom alla tricorne.
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m: SldIcir til 3 tr d cf e It) cf o ni a. n: Stnfoi' od) SIiarIor pä mäng [tälten, 
o: ©ängjärn til Suforue. 
p: Sarnrebe ntt 8qft=ftängerne; .Oct) mera fäbant. 
q: Stelftna Sägblabet.
Stfetta ait förenämba [a mal 3ârn=rebffapen, [ont Sra=Ioarcfet ; etter 

en fullfomltg Sagqmarn foftar 6 et. 800: S.r fopptnLocf) Ean mara brute= 
lig i 20 et. 30 a rett, när gob act)t Iqitles [om [t: få] mäl om tpet fafta [om 
ttjet löja ; [a[t än mångtjanba aftrl. ja! fatt ffe bagel, mäfte förbättras, 
[äjom t)afar, [infor, [fttfioarett, etc. ja! fielfma Sågbtabet; alt [om Iqcfatt 
[ig fogar, oct) fonften är £>os 11) em [om Saga.

§: 3. Sag=ILtmbret borbe mäl f)itgga8 i fult Siq ; men t)är i orten 
mäfte man mera rätta [ig efter lägelig tilfätten fä mäl af attbra [qqlor 
[ä[otn oct) af minterföre, at fä tfjet fram öfmer bärg oct) mqror; etter om 
[omaren öfmer matn oct) fiöar, oct) omfiber fram pä Sägbacfatt; mar= 
attbeé mäl långben toiler, anteu 7 alnar; förutan fpäret; [om t)är mäft 
brufeligit är; eller od) mera, 8. à 9: alnar; [tunbom oct) altenaft 6: alnar; 
Sllt efter ,ffottgl. görorbningar,* för tl)e bräber [om fomma til [attlo ; Ijfa 
foin SBefalningen ont bräbernas [ä mäl brebb, [om tiocflef, efter mifja 
Sum= oct) 9Jiäte8=ftocfar, bäbe til ©ttfla, Ifalfbotna od) bubbla SBräber, tt)e 
mätte mara fqrfägabe etter od) intet; SIiett tl)e [om [äga8 til egit belfof, 
rätta» att efter tt)en längbett od) tiocftefeu Ifmar til tf)e brufa8 ffola; 
emeban tt)ett eftre bqnatt el. bafbqnan, k, fan föra8 fram odf äter efter 
beljag.

§: 4. Su [torre, renare od) rättare Säg=[tocfen tjuggeö, ju bättre 
marba bräberne, få framt be jämgoba fägaé; perfore giör od) et rätt 
anlagt arbete Ifar mib mqcfet til [afen, emeban en oförfaren od) omätlig 
flafare fan lätteligen förlora en genomgoban [ägftocf, at ide et rätt bräbe 
tt)er af tilmärcfa», [om äljeft fnnbe gifma IieIa tolften; ja; [ttarl. [fämnta 
bort Sägbtabet, od) mqcfet annat.

* Songl. Refoh od) görorbnittgar om @äg=bräber äro fafl mänga, v. g. af är 
1686; bmareft brebben od) langten utmärcteö, nanti.

@ntta t brebben 12], tnm; i tiodfjeten Ii tunt.
§a(fbotn: 13.}: -- 2: —
§elbotn: 15} — ---- - - - - 3: —
Sängben t ©eflrifet: 7: at:r i ©elftttgel. 7. t Singerai: 9 atnar.
©Ä följanbe Ären, 1683. 1719. 1720. 1721. 1725. 1726. 1727, od) flera, finneg 

förorbningar om ©ägqroantar od) ©ägbräber utgägna, fa mät för t!)en ena fom tf)en 
attbra orten bär t Sîorblanben; §mitfa at bär införa för mibtöftigt more, afmen onöbigt, 
i tt) tbe finnaä igen uti If: Arnels förf t. öfmer @tabsl[agen] od) Äonung: ©att: XVII: 
Cap: pag: m: 199.
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SBIattb mpdet anttat font ttöbmänbigt wib @åg=gatibei Bcr t ad)t 
taga§, år ocf) t^etta af ttje attgelägnafta, v. g.

a. Slt ©åg=ftocfeit famt til Bägge änbar, efter mäteftången afBuggeS 
od) ftpmneS; ware fter eller liten.

b. Dlått ©påreS, få at margrefwan wånbeS up ed) neber; åfwen 
om B«« frofoter, låggeS å ijbo, Bugten til wånfter wib fporanbet, tå tBen 
fibatt ligger tit BBger i fåganbet.

c. gåfteé wål faft, få mål nteb franiBafatt fem BafBafarne.
d. ©ågBlabet år Båbe rått up ed) neber ftålt, åfwen wål ftrått.
e. ©toden til Bwart Bråbe, forcé jåmt od) Ijta Brebt på Båba bpnerne.
f. SöSbpnan fjlaS wål faft.
g. SliBtaS at ingentBera af BaEartte eller filante lofma;
h: Slt Spcferne få wål i mattul)iuletS, font bragBiuletS ftåttgånbar 

i råttan tjb marba förba utaf fttta Bafar meb tBeraS afbrifwanbc fnopar.
i. ©fufroarett giör fin tiånft, Bwarfen för mpcfet eller för litet, od) 

warber i råttan tib Ipftaber.
k. SMberne fågaS Ijfa tiocfa til Bägge ånbar.
l. @åg--ftodeit wib fifta BråberneS ed) BafenS fåganbe wål anfaS, 

BefåfteS meb fiboBafan; h; ed) twingaS meb Battbfpjfarne på ömfe fiber, 
fem angelågenBeten ferbrar.

m: SMberne fjlaS wacfert ifrån Bwar attbra på lilla åttban af floden, 
når tBen utfågab år, meb frögbewiggen.

n: ©ågqmarnen ftålleS ftilla at ftå en liten ftunb på natten.
Sinnat mpdet går man förBj, BebpranbeS tBet fåganbet år iBlattb tBe 

albra tpngfta arBeten, od) forbrar et ftpft od) continuerligit fpfdattbe, 
få franit ©ågqmarnen ffal få fin jämna gång.

Utrådning, Bwab ena ©ågqwartt af fig faftar på 1: bpgn.

Debet fint Credit fmt

S. S). V-
Siatt tager tut Bår et litet 20: ft: ©ågftodar gifwa

antal, emeban få @åg= fom et medium à 8:
qwarnor få BrufaS, od Bråber ft:— 13: tolfter
litet qvantum af Brå= od) 4: Bråber à 5: ©:r 66: 21.
ber fågaS. 40: ft: IBafar à 5 :/: . . 6: 8.

1: ft: ©ågftod, fan, fem et Summa 72: 29.
medium, at fofta meb 
Bugganbe o<B framfö= 
rattbe til feigen 1: 5):r
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Debet tmt Credit trat

'S. */ . S.
20: ft: StocEar gtöra . . 20. — SSinner attfd arbetaren en
2: ft: budftige Earlar fåga gob bagspentng ; nämtü

tlje&a ftocfar på et bpgn febatt timret od) jagen
at minftone à 6: tu: . *>o. — aro afräfttabe 23: S:r

Sageqtoarttett notes tfer tomma 49: S: 29 •/. at
af, i fögfta måtton rät= betaê emellan 2: ar=
nabt............................. 3. — betS=fartar, åtniutanbeS

Summa 20. — Ijwartfjera om bpgnet, I
24: S: 30 :/: t™1.

Cap: 5: Uträfning t förftagS mjS, på tt)et fom föreffrefne SabeS= 
arter tomma at !ofta.

£) afre Debet tmt. Credit tmt.

porntan ftelfma jorbett fom Medium af goba od) ftoaga
f)är intet Ij ögre räfttaS årStoägar....................
på 1: Sunna JpafreS nt= på 1: £: utfäbe, 8: 'Hotar
fäbe an miftningen af à A S: på Stöten, gifwa
tjöet............................. — 4: Sr. pafre, tjtoilîa efter

fPlüjanbct i 2 bagar, meb ntfäbet räfttabe à 8: S.
l)äft od) fart à 3 frI 6: q t orci.......................... 32.

Upfiarfuingen 1: bag. . . 3: — palmen BetataS meb. . . 5: —

1: S: Ijafre til utfäbe . . 8: — Summa 37: _
Dfroerförflen................. 3: —

Upfïâranbet.................... 3: — Str altfå 5. Sf profit.
SHirganbet od) uttrcff:. . 6: —

Summa 32 —
Spampa âr itäftan Ijta uträfning meb, fom meb Sjuet.
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|wete. Debet. fmt. Credit. fmt.

SrabesdEera rnåfte på [0= 1. Sun: Inueteb utfäbe, font
mären itäft tilförenbe et medium, gifroer 10
»äl at)Iaê, f)arftoa§, flab= îRofar, od) 'iU tunna af
bab cd) tilptjtttaö, dt Dfbfen gtöra 7 A Sl à
minftone nteb 10: ba= 20: S.......................... 150. —
garb arbetanbe f)äft odj |>almen.......................... 6. —
Earl............................. 30. — Summa 156 —

Sfßäl gtöbas meb 100 Safj,
à 16 •/........................ 50. — Seban arbetet cd) frö=

1: Sunnab utfäbe . . . . 20. — |ncetet åro afbrfagne]
Stl berebanbet cm Säbeb= fjar matt til frcma 34:

attben 4 bagar .... 12. — [©.] 16 •/.
Dpffäranbet, fnefanbet ocb

inbärgningen 3: bagar 4. 16.
Uttrbffanbet 4: bagar til

10 'Kbfar.................. 6. —
Summa 122. |16.

Apuntlegårb Debet. fmt. Credit. fmt.

Sil en |umlegärb af 100: 
[tanger fan pp. bel)öf= 
mab afttll 6: Safi göb= 
ning à IG*/................ 3.

[Pa mebelmättig gob IjumIe= 
garb od) åren, bära 100: 
[tänger torran f)umla.

1 ': S<$: à 1: 5). mfarfen] 
gifma .6- D-o DfjjS à 12 •/. 2: 8 30:

Stcranbetom mären, famt 
nebertaganbet cm Ij often, 
jämte Störarnab afnö= 
tanbe.......................... 2:

Iar man altfå åt minftone 
20: 2). til froma.

|)umlenb afnöttanbe cd) 
tordanbe..................... 2: 24

Summa 10: —
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Äont eller 33tugg. Debet Ämt. Credit ,Vtm t.

SråbeSåtern måfte förut Cfter 1: Sunna torns ut=
wäl ârjaê, ïjarfwaê, flab= fåbe, 10 Stötar, od) 3U:
ba§ od) tilppntaS, åt S1! af Stöten à 16 2).
mtuftone i 10: bagar giöra ........................... 120. —

tueb EarI od) Etdftr à palmen.......................... 8. —.
3: 2)............................ — Sfummja 128. —

@öbaS meb 100 gaf? à
16 •/............................ 50. — SIifwer attfå palmen ge=

SilBevebaS förr utfåbet 4: winften.
bagar .......................... 12. —

IDSi EornS utfåbe . . . 16. —
Dfmerförmngen.............. , 3. —
Upftaranbet od) upfätt: . 4. —
SnBdrgningen od) uttröft:

af 10: Stötar............ 5. —
Summa 120. -

Debet
åta 1)1= t)Wjt; åfwett Stot= 

tå 1)1.
Ämt. Credit Ämt.

Sröet 1: Sob.................. _ 8. Cfter l:Sob fåf)lftöä fpian=
SHanteranbetilafman meb tering fan et medium

watnanbe od) BetdcEanbe tagaS,
i 5 el. 6. wefor à 1:5)'. 6. — 6: Snnnor £åt)l, elr. od)

Äåtjl^agens cd) ©ängens Stötter, à 4. 2). St. . 24: —
tilBetwr meb göbning,
etc............................... 6. — DfwerfEiuta fålebeö 11:2):

Uptaganbet.................... 1. 16. 24 •/. tmt.

St 13. 24. I
ginet år ti If örti roib Cap: 3. §: 8: ~ af flutet utråfnat.

Glysisvallur III. 7
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Siofnm'. Debet. Ämt. Credit. Ämt.

1: Sfebblab eller 8ob frö Sidr gobt Siofdr är tan
fcpeë för ..................... — 8. man upfjdmta 10: Hun=

SanbetS Berebelfe meb Brd= nor Siofwor tfjär af,
nanbe etc.................... 4: — odj äntä mera; men pär

Utfattanbet etc................ 1: 16 uptageS aUenaft.
Snfantlanbet.................. 1: 16 8: Hr. à 4: 5). giöra. . . 32: —

St 7: 8 ^pmarföre dr pär wib mpc= ■
I

ten wining.

Sid g: af 5tÊev; h) Swibie Siageit är tilförenbe utrdfnab, Cap: 4. Tit II.

SIferTanbetS Berebelfe förr @t medium af 1: Ht Sîdgê
ut, forbrar åt minftone utfdbe, dro 10: Siöfar, à
14: bagarS arbete meb 1 Ht pd Stöten; gtfwer
päft o ci) tari............... 42 _ 5: Hr à 18 5)............. 90:

1: Hunna Sidg til utfäbe 18. — dpalnten.......................... 6: _
Dfwerförflen meb Ijarf od) Sa 96: _

ärjaitbc til Watn faror 6. —

Dpfforben à 10: Siöfar . 5. — Slifwer altfd
UprefanbeS od) Snför: . . 6. — gewinften 14: 5): 16 •/..
Uttröftningen................. 5: 16

St 82: 16

Slrter. Debet. Ämt. Credit. Ämt.

Sirt=dfern tilberebeS meb sPd drtadrcn, font fällan
10: bagaré arbete af pär gifwaS, föreS getncnl.
farl od) tjdft............... 30. _ in af 1: Ha4 utfdbe 6:

1: Ht frödrter............... 18. — Daft, à 1: Ht pd Safset
Dfwerforanbet............... 3: 16. gifwa 6: Ht à 18: ©. 108. —

Dprifwanbet.................. 3. _ Sijfet............................. 4: 16.
Dppdfnanbet ocp torfanbet 3: — Summa 112 16
Snbdrgningen od) uttröff=

ningen....................... 8. — Sir fd winften ftör[f]t utaf
Summa 65: 16 SdbeS arternc pd df=

rarne, af ärterna.
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II: StfpxmDlmgen.
£uru tpe ting, fern utaf Sorbette tttci.va, od) af @äbeb=åfrarna äro 

infamlab, pär i orten titmärdaS od) til frotna od) föbo berebab.

Cap: 1: (Dm tilroärFning i gemen.
§: 1. 5tärin[g]§= etter föbo=meblen äro In=Banba i gemen, nanti
A: font fielfma naturen af jorben, toatnet od) toäbret gtf[toe]r;
B. font fama Slftoelb tiltoärtanbe mebbrtngar.
$t) epurumäl tftet fenare intet £)ar at giöra etter något framffaffa 

förmår förutan tpet förra; Så fatt bod tpet förra, epuru gobt tpet mara 
tuåttbe, mt)det förbärftoab af 11) et fenare, när rätta fonften är Borta til 
gob Berebelfe; .^toarföre epuru ftoårt tl)et toara tan at giöra et rätt pp= 
ffaft, utaf et frofot trä; fåfotn orbfpråtet Ipber; få fatt Ijftoäl ett panbftög 
SMlbpuggate utarbeta en Stngelb Ijfttelfe af en träflabbe, foin en plumper 
ide funbe ett gång til en tun=tapp runba. SIialtet od) Itumlen futttta 
toara af Bäfta flaget; mett af ringa feel od) liten omåpligpet, tan pela 
Brpgben Bortffämab. Sag met at uti en JJräftagårb, funbe tpe albrig få 
gobt Bränntojn, utan altjb mar tpet mebbränbt od) illa fmafanbe; pela 
20, od) 30 åren; til tfseb jag tpemta min goba flädjt råbbe, at intet 
taga rnattt i flåcfftapeléfätian, utan på annat rum, tit förbranfningett 
eller ittmäffnittgen, famt ftätla piportte toib bränittgen intet font förr; 
pmarföre tpe nu febermera altjb Brpgga rent Bränmjn; llJIa en annat 
ftälle, toele ©rida fällan eller albrig giäfa; SJien meb et Ijtet rättanbe, 
Blef ipett oIpdan förefomen; Ocp mpdfet annat font more miblöftigt at 
Berätta.

§: 2. ^>är Borbe matt nu införa Ijuru föråbbfjufen Borbe inrättas, 
fåfotn forttlabor, Siigor, Äöpltter, SJabftugur, qmarnar, Spanmålöbobar, 
miöpllårar, allepattba flagb Såll od) Sicpt; baftråg; 23rpgge=färille; tun= 
nor. etc. etc. — SJien tljet blefme alt för miblöftigt; fiitnab od) tnåttge 
fom i fpmterpet om Spattotålb Bobar ioadert föreffrifma, v. g. Ifaac 
Er: Stenbyenfis; til Apr: SJiåttab: §: 9. Sv: Lagerlöf om Äornpub od) 
Magazin: Cap: IX. Jacob Serenius, Lib: 4: Cap: 7. Eric Salander: 
§: 25. od) flere Smenffe ; förutan alle mange på annor fpråf; åptoarföre 
är atbeleb onöbigt något mera, eller tljet fatnma, pär införa; ©od et 
allenaft, fom ide på alla orter BrufeIigit är; men öfrner alt pär i £)el= 
fittgelanb, nätnl. at Bemara Spanmålen, od) annat fogel uti ^åt-baegen ; 
»gåbrån, faflaba; tpet är; Bobar Bpgba af trä odj upftälta på 1 ^ alL 
pöga Stolpar; ocp tp ©totppäbven nämba. fomliga ftörre, fomliga minbre,
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ernten meb 4 ftolpar; en unber l)Wartl)era t)örnet; eßer meb 6, el. meb 
8. 9. 12: ©tolpar; ©omliga af If fond. af 2, t)ßgft af 3 botnar; wa= 
ranbeê [nart [agt, ide et l)ué1)ål, fom tote âger et ©tolppåbre; om an 
^an en ïjuêfarl wore; tt)e förmögnare 2. el 3. för fåban l)ué ftora npttig= 
tjeter, t fpnerljet at bemara fäben, miöl, bröb, flåff, fmör, fiött, oft, torr= 
ftff, fïtnwaror, etc: för muéfrat, font ljår t lanbet, t annor tjänbelfe, 
obotelig fïaba fïutle titfoga.

Slfeffa Ifårbren, etter upljögba bobar, åro få bpgba; at nårmaft jor= 
ben ligger grunbfpttorne famanlnptta, goba od) flata; ffferpå fta ftolparnc, 
breba neberft od) fmalare up åt ftålta; nårmaft od) ofwanpå ftolparne 
ligga ffål=wjé omftålta breba fpttor, iTIuefpllor fallaba, tt) tlje åro tt)e 
famma font fört)inbra möff= od) rottornaé, Setat= od) Gjfornaré upfprin= 
ganbe od) infomft i fydrbret; tl)år på låggeé botn d)en nebre, od) bpggeé 
tljer på febermera f)ufet få l)ögt man mil, til tlfeé tf>en öfre botn låggeé, 
meb något ntftåfte på wåggarna, anten til alla fpra, etter attenaft twå 
fjbor, meb goba röften od) tat förwarabe, famt wål tåta wåggar; albeleé 
förutan någon ringefta måpae emettanlågganbe; faft ån Sv: Lagerlöf 
om Vermelands f)åtbrett få ftrifwer. Upgången ffer på en liten ftega, 
fom låggeé neber, at od) tl)cn ide må gifwa möfs, od) annat dfåt, til= 
fättet til inrpmanbct. ©luggarne etter fmå börarne ftåttaé måft på twårr= 
gaflarne, ide få wål förwarabe emot funanwåbret, fom bod fte borbe; 
©od bpggeé fåbana f)årbrån ide attenaft et ftp de ifrån mangårben för 
elbéwåba ffutt; utan od) på l)ögre rum od) ftåtten, at tiånligit wåber 
od) wittbar må förwara alt ttjet fom i Imrbret giömeé; tp el)uru wål 
a priori tt)en gemena l)open intet tan finna tmru nöbigt fom tordanbe 
wåberlet år för fpanmål, miöl od) annat, i .tp tf)en ftingrar od) företager 
wåtftorna fom orfafa ornab, bunfel od) förrotnelfe, waranbeé ttjen natur= 
Innigem nogfamt betant tl)et uti all naturlig ting år en famanblåning af 
jorb, watn, elb, ©alt, fwafwel, wåber, etc. 2lt watnet år ©wafleté rnober, 
od) fwaflet elbené föba, etc. ©å fmfwa ff)e bod ex pofteriori gob för= 
faren^et tljer om at tljer fåben ide torr ftåreé, famanbinbeé, inlabaé, tröffaé, 
taftaé od) låggeé i t)årbret ; få tager tion mårdelig ffaba, od) warber 
obuglig, i fpnerljet til frö od) utfåbe, od) tljerföre låggeé [ton tunt på 
fåbaxte tmrbårgé botnar, od) oftaft omfaftaé; SJien på tt)en nebre botnen 
bewaraé annat gobé, fom ide Idtteligen neberrinner, om tiufwar meb 
nafrar od) genombåranbe ftutte fåben wilja bortftiåla; Ijwar om od) If: 
Er. Stenbyenfis påminner, intet nptådanbeé goba fottet at jåmwål @å= 
ben wål Iuntta bewara för liufwaré båranbe på nebre botnen, nåml. tljer 
mebelft at anten tegelftenar låggeé nårmaft botn rått tåte unber fåben; 
etter tioda tmlm=mattor; eller på en liten opljöjning el. lafwa, ^ alen
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ifrån golfmet; fåfcm fär BruWtgit mara månbe, nar intet rum är pä 
öfre botn, ocf uti tfe lårar eller tittar fom tfer åro.

§: 3. @furu nöbigt ocf npttigt tfet more, at icfe allenaft upffära 
©äben i Diebanet, några bagar efter fuOmånaben; utan od) tord'a femte 
i Dijgor ; uttrôfïa fenne i tort ocf flart mäber, faint upftttna några Be= 
qmämligare fått od) maner at träffa, än fom fär iilS i algement BruE 
meb tfe få EalIabe Slagov gängfe marit; InoilEet forbrar gob tjb, tt) 
1: ftt)f Earl Ean intet mera uttrôfïa om bagen gobt ftribt torn, än i 
tunna; Diåg än minbre od) äntå mittbre ,pmete; ©å är bocf meb tfefa 
förenämb ftpden få BefEaffat, näml: Dlt l)är tageê mera i acft til fförbe= 
bagen a: nobett, at få någon fäb, när tfen fattaS; faft än til ftörfta 
ffaba ffuQe od) oftaft od) af mångom grön od) falfmogen ffäraé ; od) b: 
torva xvåbevlefen, famt c tfeS mognab at rågen od) fafrett icfe må ut= 
fntolaS eller utrinna utur aren, od) Eornapen affalla, fom lätteligen fär 
ffer när Diågett ut=äpter är, od) ftria Eornaj4 finnas, än fom bröja meb 
©förbett til Diebanet ; fom torbe i få Beffaffat måfl mera ffaba än gagna. 
Ipmab Diijorne angå, fom få mål i förmåga af JpufeffpnS] £)rbn[ingen]S 
§: 13. 1681; fåfom af många fettare Äongl. Placater, Borbe uprättaS, 
anten efter tt)et fått fom tfe fmå od) gemenafte äro, eller od) meb ftörre 
omfoftnab, od) efter t£>et maner fom Sv: Lagerlöf BefErifmer om ©pan= 
DlifålS] ©föfel Cap: VIII. p: 43. = 46. äfmen Salander framgifmer uti 
@årböf[ogbe] Inftrfuction] 25: §: p: 174 = 177. @å äro ännu få, fär 
i laitbet, fom fåbane Dijior formât upBpgga, ide allenaft för fattigbomen 
ffull, od) för tl)e mång annor utt)uS, fölabor od) fäfuS, fom fär ocf 
tf)er, famt på fäbolanben måfte mib macft fållaS; etc. utan faft mera 
t^erföre, at l)är mpden Ijten fäb märer, albeleS ingalunba tilrädelig för 
SanbetS inbpggare, faft än Bara flöfäb od) agnor ffulle ätaS; ©äben fom 
t)är i Dijiorne Eommer at torcEaS rnpcfet fnart, od) 20 refor Saftigare at 
uttröffaS, ätt på logatt i Saborne ; marber albeleS intet få Beqmäm at 
BrttEa til Bröb, fom åljeft; etnebatt agitante, fnärpen od) ffalen, näftan 
albeleS BorttordaS od) förloraS, BtmiIEe bod fär öfmer alt måfte BrttfaS 
tU Bröb; palmen BIifmer od) inpdet ffarper af röfen, Bitter, o cl) fmåra 
fmå, fErpp, od) oätelig för BofEapen, font merenbelS råfa ffjer af uti Sung= 
fittfatt, etc. tferföre far Sanbtmanen fär ittgen fug at Bpgga Dijian, 
od) tfen fom et fåbaitt fuö åger, låter t fet fälbre ftå mera tomt od) öbe, 
än BruEeligit; torfanbeS fälbre fäben på ^äffior, än fom ftrap femte in= 
föra i Dijian.

Uttröffningcn angåenbe på Iogan meb Stagov BrufaS än f är öfmer 
alt; etnebatt tfe förftag ocf tfe Machiner font anten Ip. Comm[ercie] 
IKabet Polheim, eller ocf Magift: Stridsberg frambragt i bagSltufet,
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falla en fattigan bonba alt för bpra, cd) funna nteb atlan årémärten 
Ifmarden t I)an§ etter Ifanê barnabarnê bagar betataê; måfte förttfenffut 
ftåenbeé mitta af cd) an cd) tröffa meb flagan; fymilfen är t)är anncr= 
tunba giorb, än i Upland, i fpnerf)et tit Sutten; men tcfe få tit t)anb= 
matflen; ti) ftagbutten är 1)är fortare bod' jämtioder näjtan tit bägge 
änbar; beté fantiger, betê ftäter, albeteê ntan järnring på änban; gåenbeé 
trcffningen fåtebeé f)är för ftg babbelt !ringare, ja! trcbubbelt, än font i 
UpIanb cd) tKobeétagen famt många anbra orter.

§: 4. ?tt @äben i gemen I)är i Sanbet, bätre tjanbteraé på Sogani 
än på många anbra orter, tl)et fan ingen nefa, ide attenaft tfjer af at 
folfet beftitar fig mpdet om rent wäfenbe t I)u0, maat od) ftäber; utan 
mäft tlfer af, at I)är är ringa fäbeémärt, få at en I)mar mät förmår 
fåbant (Bube lån at mät anfa, tröffa, ffafa, tina, fafta, rifta, fålla od) 
manna, för än tt)en af SabuIogan ntmäteé. 3ag ffrifmer meb ftjt, (Bubs 
tån; tp efurumät alt tt)et mi få od) npttie, attfaman är @ubé förlänta 
nåbegåfmor; få nämnaö bod attenaft mogen fab, od) rent btob, l)är i 
Sanbet af gemena fopen, (Bubs lån ; Ifmilfet goba meb ftörfta äremörb= 
ning altjb fwnbtfafmeé; maranbeé ingen, uti mit barnamine, font t)anb= 
terabe någon ren od) gob fpanmåt, od) åt rent bröb; mare Ifmareft Ifan 
mara må unbcr baran fsimel, i fölb, rägn etter flaff; fom ide tå Ifabe 
bart fjufmub; men ide få, meban fäben tåg btanbab meb agnarna od) 
anan orenliglfet; ifrån ^mitten at ffilja f!er, fom fagt är, nämt.

a: meb SFafanbe, ide få enfanert. meb bara fänberne, utan faft 
mera meb et inftrument af trä, en grep meb 2 et. 3 grenar, <5aIm--|¥aFa 
faOab.

b: meb Ctnanbe, tt)ct är, fcbatt all palmen är borttagen af togan, 
tröffaé fäben rätt mät, at ffilja fnärpen ifrån fielfma fornet.

c. Saffa meb ena faftoffofmct 2)rofjan ifrån tl)en ena änban af 
långa togan tit ttfen anbra; tt)er mebetft at ffilja agnarna ifrån fäben; 
ttfet är båbe gamalt od) nptt, famt brufeligit fnart fagt i alla märtbeneé 
betar; tfmilfet få mät af tfyen fjift: fom af anbra ffrifter är at igen= 
finna; utmifanbes ftelfma inftrumentet fåban affönbring, tp på Ebr: 
nämneé tï)et beté tntn betö rnro, på Gn betê hx/xoç, beté mvov ; 
på Lat: Ventilabrum; Pala; på Ital: Ventaglio. på Xyff: SBurf= 
fdfauffel; od) uti Tatiani verfion: Worpfcuvala. etc. Sdcen om få= 
bana Safbtfopor, fem tlfe If är fattaé, marit Ijfa giorba atlftäbeé, tf)et 
fan man intet fäja; tmiflaé od) mpdet, om på alta orter, fäben få många 
gånger faftaé på togan, fom t)är tjfmät ffer, ide 1, utan 2. el. 3. refor, 
at ingen @äb må följa agnarna; emebait åfermaiten är Ifär mpdet räbber 
om Ifmart od) et fom.
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d. fpå faftningen följer od) bär 2lif3lant>et odj Qållanbet, tå 1. 2. 
el. 3. !annor ©äb läggeé uti et tätt od) mpdet wibt forrx=fåU, at tt)er 
mebelfft] rånfa od) falla inullen, fmå agnarna, onyttiga fröen od) tplift, 
iteber igenom fallet; faint loib !ringffafanbet t£)en låttafte od) ofwatipå= 
flt)tanbe fäben meb mafliga bänber afbämta; Jpwilfet Qåll; Ebr: msD, 
äfwen fåfom od) nS3, Latin: Cribrum, Germ: Sieb ; If: Qdtber ;
etc: intet dr f)är giorbt ^warfen af fïinn, meb fma upftudne bål igenom; 
ide feller af Cagell ; fåfom tbet på anbra orter befftifweb loara, 3de 
geller af üjn ell fmmpa, fåfom Lat: cribra Excufforia od) Pollinaria 
beffrifwaé; utan enbaft af granna tågot, eller tfje neber i jorbene wdranbe 
ntiufa rötterne til granar, tallar, biörfar od) Ginar ; maranbe t)dr ide 
aOenaft Cu flag af faban Qåll; fåfom Voffms od) flere Latiner ffrifina; 
nåml. Farinarium od) pollinarium; utan 6. el. 8: flag; alt tätare od) 
tätare; faft än ti)e albratätäfta, fom enbaft brufaë til 30iiöl=@åtl, funna 
od) loara giorba af tagel; Ij! Latin: Farinaria, Setacea, Subcernicula; 
bloat om febermera Iommer at nämnaé:

e: Od) eburuwäl jag nämbe bär Wcmna fäbeu; få brufaë bär i 
lanbet intet fåbant inftrument; nåml. Wann el. Wanna font äger 
näftan Ijfa namn i mång annor fpråf; od) ffrifweë bc® Latinerne båbe 
Vannus od) Vallus; SOien bc§ Ebr: od) Græc: ömfe orben, fom bär 
framanföre lit: c: om îaftofïofioel infört är; utan t ftället för Wanno ; 
eller at ffilja bambet ifrån fäben; npttiaë näftförenämba Vont= el. ©âbeë= 
©all; t)Mar meb ©äben få loål fållaé, fom ffiftewië mannas, ell fom 
tbet bär öfloer alt fäjeb: Ctpptas ; Crpftas ; b'nilfet Plinius fallar 
Ventilare granum; äfomanbeé tbetta än öfmer bela lanbet brufel. 
gamla ^elfinge=orbet, Ctppta, nära öftoerenfe meb tben uti många 
@ref= od) latin=f!rifter belante SOianen, Triptolemusr beiden jemte Ceres 
eller Rorngubtnan fom bjt ocb lärbe folfet rätt fföta ocf) aitfa fäben, 
blifioanbeê tt)erföre bebraber meb många äretitlar; fpwar om wiblpftigt 
fan läfab OL Rudb: Atl: Tom: II: Cap: VII. 13: = fol. 589: = 598.

§: 5: .jptoab Qabens Corcfanbe i gemen angår, för ån tben SOÏalaë 
fan til SOiiöl, ffer tbet mäft på Sabftugu=Iafwar, eller od) uti tbe få 
fallaba Oljor; .pwat til ingen gran= eller tall=ioeb brufaë at bränna; utan 
Siorf= od) Slbl=Web. Cljc fattige fom ingen qvantitet af fpanmål åga, 
brufa torda fäben uti Safugnar, od) om warma fomarbagar uti ©olen 
pä unbetiagba 8afan; ^wilfet ocf) tbe rjfe ocb lagrane giöra, fom wilja 
prunfa meb bwitt od) fint bröb.
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Cap: 2: ^uvu Hîiôl malae od> bevoavae.
§: 1: Sebau Säben på tp förenämba ftâïïen, Cap: 1: §: 5. är 

torfaber, IpuarIen för Iiarbt eHer für litet, måfte tpn malaë; buct ide 
meban pn warmer är; ide IielIer när Ipnt igenfegnar; utan när Iiun 
1 bag, cl. 2, legat at fwapaê; .pmilfet wäl Iwrbe fïe i ITebanet, font 
Iiafwer ftor nptto meb fig; SDIen fåbant fan pr intet i apt taga§, eme= 
ban pr i Ianbet är bara fmå fqwaltgwarnar, uprättabe nti fåbane åar 
op bådar, font allenaft meb Pft= od) wår=floben tiäna qwarngången; 
ågattbe 5. 8. 10. 15. 18. 20. qwarnlagare, fom tpraö wip bpgniqwar= 
nen brufa få, IiwiIfa tjber tp måfte noga upwadta; mera än at gapa efter 
Dtp eller SIcebanbet ; at tp ide febermera, när röften af tpraö egen q warn 
tqftnar, nöbgaö tångwäga fara til tp qwantar fom funna gå näftan pla 
året öfwer uti tp ftörre ftrömar; tp SBäberqwarnar ftnneé ide ena i 
pla lanbet; fpå få ftällen, pr jag jebt fåbaita ftå upftälta; fåfom på 
SDlo badan af Smna Sodn ; ftrar öfter om Staben Hudicksvall ; 6na 
SerWingab på en plm utom Söderhamn; etc. DIlen (ägarena til alp 
ingen fromma; utan ffaba; tprföre äro tp nu borttagna. Sp' få fal= 
labe ILulU op Wåltqummar, fom funna ftnnaö på Srufen, äfwen wib 
Stäberne, importera litet eller alpntet, emeban, fom fagt är, en Ifwar 
Sfattebonbe åger lått uti fin egna qwarn op qwarnftälle, fom pn ffattar 
före; prüfen lättel. fan förflå til pnê pébepf, emeban pr i lanbet 
är ganffa ringa förråb på fpantnål; brufanbeé plbre i nöbfall qpaitb= 
qwarnen, fom fnart fagt en par bonbe åger, i ptfet, än meb en Ijten 
malningöpål fara 2. el. 3 mjler bort til flora Sutlqwarnar ; mera til 
ffaba än fromma. Op faft än nu, mebau jag tptta ffrifwer, ena npa 
SuHqwarn nti Selångerö ftrömen af Sbenor Sodn, wil ftällaö i gång af 
tpm fom tpr mebelft ärnar föfa Äonungené Intereffe; få lärer tjben 
utwifa mera inbrägt af målning, flöfäb, agnar, braf, bard op tplift fiuf, 
än af gob op ren fäb, pwilfen rena fäb ide 1: Sunna af 200 pr i 
lanbet årligen fomer at malas.

§: 2. Su ftnare SOliölet malaé, ju bättre op brpgare ärtpt;tpr= 
före fobraö pr tit ide allenaft ftardt Wattufall, at qwarnen må fringt 
omlöpa, fom tå altjb bättre mtölar, än när pn går fapta; utan op i 
fpnerpt goba qwarnftenar; pilfa fom et unber funna pr i lanbet fin= 
nas wäranbe; utan måfte förffaffaö mäft ifrån tp föbre orterne, v. g. 
Slpplmarne, etc. etc. @t(er op ifrån Sämtelanb pareft tp bäfte finnaö 
utur fiäflen SielflpPttior fallabe, tp tp pda op pättia fig fielfwaf 
op intet pdaö meb järnpdor, fåfom tp’ anbre qwarnftenar måfte oftaft 
pggaö fnottrige. Sp åga op tpn förbelen at månge af tpm mala
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få wäl f)af(w)ra cd) f)wete, fern 3îàg odj font; SKen rått få, eder inge 
af tlje föberlänbffe ftenarna, på tjwilfa dr ed) ftor oljfljet, fomltge for 
Ijårbe, fomltge for löfe od) fanbige; etc. SKebelmåttigijeten är ff)en bäfte, 
men du bättre när unberliggaren är l) ärbare, od) löparen lenare; ti) 
twenne Ijårbe mala intet wäl.

(Stdt)Iqwarnor finnad Ijär f)od några fa Stånbdperfoner, fom fällan 
brufaé.

§: 3. SKiolet fom Ijär t lanbet malad, är mångfjanba, ide adenaft 
af Säbedarterne, fåfom [»weteMTtiöl, Kåg- Forn= ärter-- <§afre--miol ; 
äfwen til fjnljeten, v. g. St'rä&&--miöl, när icfe adenaft alt bamb bort= 
brpptad, utan od) alla fåbor; etc. feban fäben 1 el. 2 gånger lupit fram 
uttber tl)en uplpftabe eller lättabe qwarnftenen; Safom od) Dia maltt 
miöl; fom är wäl tljet Ijwitafte; men boet obugligit at länge ligga 
obrufat; utan jämwäl til gobtjetena, tp efter fom årömäpten, mera eller 
ntinbre, bätre eller fäntre, gifwad månbe; Så malaS l)är od) tniölet.

a. (Kent Qä&ee miöl får ingen bonbe Ijär b ruta, ware få ftor åter= 
man lian Wara må, od) åtniute ftjen albrabäfta årdwäg fom t mana= 
minet warit Ijafwer ; til bageligit bröb; fom albrafnapaft til fot= od) 
flad)t=miöl, när gob od) ofrufen år äro; utan måfte en t)War, boet fom= 
lige mera od) fomlige minbre

b. 23lcwPa Sä&en od) giöra målning, beld 1, beld 2. 3. el. 4. 
Ijela betar eller titfaper af Kgnarna, icfe adenaft af fäbedflagen, utan 
od) af 8jn=agnarna. Slljen fom får taga Ijela ©rofjan, fom tfjett ligger 
tröffaber på Sogan, til malningd, fjait är Ipdlig. .pwarföre Ijar Ijär ingen 
fara meb fig, om ide, fom för fagt är, miölet fonter at malad i nebanet» 
tp Ijär finned ingen mpdenljet eder ftora miölbingar länge ligganbe, få 
at man Ifar frud)ta för tttäbb od) mal)l ; fåfom anorftäbed tilgår; Ijwilfen 
olägenhet fan motad meb falt od) tplift.

c. Sir Ijär at mala til miöl, oftaft nog, bara agnar; bortfrufen fäb ; 
Sjnfumer; ärterjs; tadbard; Siö=rötter; bärgmofje ; od) annat tplift, fom 
ingen fremanbe fan låta fig inbilla; Ijwilfet alt eïjuru fient bröb 11)et 
gifwer, forbrar Ijfwäl mera ffötjel at torda od) mala, än ren fäb; tp 
qwarnftenarne warba fnarare af fåban flö målning warme, än af ren 
fäb ; od) när man på et bpgn, fan utmala 1. 2. el. 3. tunor ren fäb ; få 
Ijinner famma qwant på Ijfa lång tjb fnapt Ijälften få mpdet af agnar 
od) bard; förutan tljet arbetet at ftenarne måfte wäl badabe wara.

§: 4. Som tl)et är npttigt intet bära warm fäb på qwarnen, ide 
f)eder mata unber warma ftenar; utan alt måfte wara fwaljlt; Så är 
tljet od) ide gobt, at inpada warmt ocf) npmalit miöl uti far, tjnor od) 
bpttor; utan tljet måfte förft fmafjlas, od) febermera rätt wäl od) tjårbt
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inpadaé uti täta ocf rena lårtHe, betådaé meb gob botn, ocf ftällaé på 
torra ftållen, fom får fler, uti tfe få faflabe Stolpfåvbren; fe Cap: 1. 
§: 2. maranbe »ät raång fätt irafert förffrefmen, få irai af Colerus; 
de Serres; Lagerlöf; fom flera, at på 4. 6. 10. åren bortåt formata 
SRioIet ifrån mubb od) mald; SRen fom fnart fagt ingen bonbe åger får 
något årégamalt miöl; @å år onöbigt fåbant framföra.

Cap: 3: om (Bryn.
§; 1. Ståft miölet fåtteé får (Bryn; fom år ocf fö[n]bermaleit 

lårnfe] af ©åbeéarter; af ganfta mång flag, flera ån tfe !unna får up= 
råfnaéi; maranbeé mål foé latinerne befant få mål orbet, Far, fom 
Lens; åfmen milium; etc. fpmilfa fuller uttpbas på Smenffo: (Bryn; 
2)od ide få albeleé rått, emeban alle måre gobe ocf månge Botanici 
utmifa furu Far är et flag få mål af Triticum fom af Zea, Zeocry- 
ton, f. Oryza Germanica; Lens återigen et annat flag, fom inefattar 
flera Species unber fig, få mål arvenfis fom paluftris; îomanbeê öfmerenfe 
meb Sv: Ibtmu Milium; fom fomlige fåfa mara «^risgryn [a: .f)irö=] ; är 
et flag för fig, ocf förbelaé mångfanba få mål af blabeit, fom ftiålfan ocf 
fröen; jåmmål af orterne, v. g. Milium Sabæum, Indicum; di Congo. 
SRcn man går alt förbj, ocf enbaft får anförer tu flag fom får brufaé 
od) tilmårdaé, nåml. A: ^orngvyn, ocf B. ^afre=gryn.

A: fpmab Äorngryn angår, fom får mera brufaé, maleé tfen 
belé på fpanbqmarnor, belé å= el. ftrömqmarnor, utaf tfet båfta tornet 
fom !an finnaé; tp flöfåb el. frufit torn år albeleé obngelig til grpn; 
Su ftriare od) fårnfu tiare tornet år, ju båttre ocf mera grpn får man. 
görft måfte ffaflet afmalaé, ocf bortfållaS ocf brpptaé; Sallaé tå ^el-- 
gryn; ju flera gånger febermera tfeffe afflalabe fårnar mala», ju grannare 
marber @rpn, fom måfte altjb mål brpptaé ocf fållas emellan fmarje 
gång fan malaé, genom mifa (Bryn--fåll; gröfre od) grannare, alt fom 
man mil fafma grpner til; åfmen mål miölet frånfieftaé; at grpnmiölet 
blifmer för fig Itgganbeé, fåfom tfet minfta; @rpn för fig, af tu eller 
trp flag; gröfre ocf grannare; ocf ©åberne för fig, fåfom albramtnft 
bugeliga.

B. SReb «Jafroer (Bvyn ; fom minbre år får i brut at malaê; år 
få befïaffat, at tfen fobrar tre eller fpra bubbelt mera arbete ån Sorn= 
grpns tilmårlningen; tp tfet år ide nog at utmålja tfen båfta od) tårne= 
rjtafte qpafran; utan för ån tfen tan tomma at tordaê ocf malaé, fåfom 
om Sorngrpn framfört år; måfte tfen meb ftor förfteftigfet totaé uti en 
tettil, fmarden för mpefet; ide feller för Ijtet ; utan mebelmåttel. at 
ftaflet tan brådaé, ocf tärnan offabber fönberbelaé til felgrpn, eller gröfre
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eder grannare fmå grpn; alt font man t[en [afwa »il; [wilfet fuller 
fan fïe på [amma fått font om fontgrptt berättat är; bocf intet förr än 
fom t[en fofabe [afren är mpdet »äl affjtaber utur matnet, torcfaber af 
wäbret förft od) feban på babftugulafman; waranbeé od) febermera nog 
ppnt od) arbete at malan tit jämna grpner, emeban ©åberne äro båbe 
ftpfwe ocf) brpge.

§: 2. ftörenämbe ©rpner at bemara, fan f!e näftan på famma fätt 
fom tilförenbe om miö[let i gemen fagt är; Cap: 2: §: 4. näml. uti 
täta, rena färitten, bpttor etter bårar, bemarabe på botnar, i torra wä= 
bret; boet intet nti ©otloärman; ide getter uti wåt od) fud)tig rum; etc.

Dd) emeban ©rpnmatningen ide är få nöbig, fom miöbtet tit bröb; 
tp ibtanb 20 bônber finnaê fanffe 1. et. 2. fom brufa 1. et. 2. fannor 
forngrpn om året; od) ibtanb 600, tor [änba, tre, fom meta [wab åpafre= 
grpn är; attenaft något Ijtet om [often tit ©rpnforfweit; Dm winter= 
tjben uti Äå[ten en näfwa; ocf) om mibfomarö [älgen tit miölfwätiingar 
oct) miötfgrötar; fan [änba ftunbom om [often tit t[e få fattabe ©lott= 
od) @förbe=grötar; @å fan t[et tit äfwentprs wäl låta giöra fig, at 
ff)etta efterfötjanbe fan i ac[t tagaë, fom fanert. [ar gagn od) nptto meb 
fig; nämt.

1. 3tt gamalt oc[ ftribt fom til grpn utwätjeö.
2. ©om är wärt på Seråfern'; men intet npgöbber.
3. ©furit uti Siebanet, od) wäl torfat oc[ giftat.
4. SBäl brpftat när t[et tageé af Safwan.
5. SDcatit uti Siebanet, när månen är 2 et. 3 bagar gamal.
6. Uti tort od) falt wäber, [oft etter wå[r.
7. 2Bäl förmarabe grpner i täta färitte på bottnar.

Cap: 4. 4>m IHalt eller IHåltning.
§: 1. sJtf t[e [är i tanbet befintelige fäbeåarter, berebeé jämwät 

!Halt; fom äger näftan Ijfa namn på ©anffa, Dpffa, Stngelffa, odj flera 
fpråf; men på Latin [eter t[et Polenta, af t[et ©refiffa orbet naXvveiv, 
fom Voffius wit [afwat; [WiIfet bemärfer beftånfa et. befucfita; lat. 
adfpergere; od) inftämer i gärning meb wärt IHålta, fom är meb watnd 
beftänfanbe titreba fornen at t[e warba !Halt; Plinius ffrifwer få: hor- Ub: i8. 
deum aqva perfufum ficcare et frigere, Hefychius lägger oljo od) CaP: VI1 
tit: aXcpua necpvQpéva våaxt, xal êXaîœ. ©iätfwa fäbe§[open fom 
ligger at mättaé, fattas od) målta; IHalteboty ftelfwa [ufet; IHalte= 
golf, utförer D. Spegel: Bynedum, af ßvvrj, polenta, od) éôoç, pavi- 
mentum; SIien egentet. är IHåltåe jo: mättast] [är i ^elftngelanb, när 
fmå taggar oc[ [wita änbar ffiuta utur änbarne på formet; [wilfet ffer i
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jorbert, på aient nät rägnmäbret continuerar; in uti banben od) fne= 
fame när tfset grönt od) mått ffäreé, ocf) fä in uti laborne när ttjet mätt 
inläggets ; etc. etc. Slftren när tljet meb fljt läggeé i mältan at mältaé 
til malt, IjmiIfet fanerl. är en (torre (ör(id)tigl)et od) metertffap än t£>et 
meb pennan tan i fortljet Ijär föreffrifmaé, emeban fielfma f<k>en, båbe 
til mpcfenljeten fom gebieten; tj&en, marmare eller fallare ; rumet, ftörre 
eller ntiubre; od) annat mera, (orbra fina mtfja omftänbig^eter til at 
funna rätt mälta gobt malt; täflanbeé naturen meb fonften, i tl)etta 
målet, l)ioilfentf)era pfwerwigten äga må; förutan tfjet befpnerl? fom et 
l)toart flag, äpmete, iltåg, Äont od) äpafre äffar od) Ijafma mil; Soct fom 
t) är i Sanbet mäftabelé brufaö Äorn; mittbre öpafre; än minbre iltvig ; 
Slrter met jag albrig ; @å mil man nu allenaft taga Äont od) ttjeö mäl= 
taube til gobt malt fortell beffrtfma, faft än fielfma praxis bätre lära 
tunbe.

§: 2. @om tl)et ftrifmeö om lltlänbingante, båbe i ©refelanb od) 
anorftäbeé, at på åtftilligt fätt mältaé malt; Euftathius af Pherecrate 
utförer tl)et omftänbel. Plinius od) flere; @å ffer tfjet od) f)är; faft än 
mpefen ringa tilmärfning ffer ; tp när 1 bonbe l)är i -fpelfingelanb i goba 
åren får mälta 1 el. 2 tunnor malt, öfmer ttela långa året; få äro mål 
100, fom icfe tomma til 1 tunna; od) ftörfte belett fom intet l)ema funna 
åga en brpcf giäfit brida ; utan måfte brida af famnta brida fom Reiften 
od) Äon briefer; jämte maffia od) meffu;

Sllgemenafte od) rättafte fättet är t£>etta at ad)ta, näml.
1. Slt gob fäb tageö, fom intet är ontab eller gamul.
2. SBäberlefen är Ijmarfen för faller, eller för marmer; perfore är 

magren od) t)öften tt>e beqmämligafte tjber.
3. Seumet är ingalunba trångt, utan mibt at ntbreba mältan när 

tljen tjben tömmer. Slfmen förfebt meb fpj§, om marmen ffulle bcfjöfmaö, 
fom måttelig gtöreö.

4. ©äbeit blöteé mib börjon rätt mäl; bättre uti far, bårar o ef) 
fåar, än nebre på golfmet.

5. |)öfeé up utur färillen, när tt)en tf)er legat fjafmer 1: bpgn 
eller mera, til tlje§ fomlig torn Ijmitna litet uti tfjen ena änbatt.

6. ©amanläggeö mäl uti en fulrig l)ög på golfmet, ocf) få länge 
ligger, til tf)e§ mältan mäl marm marber, oel) tf)e få fallabe rötter ut= 
ffinta af ena änban; tå ftrap

7. SKältan utröreö, få fmåningom, alt mera od) mibare, at Ijon 
ingalunba famaitbrinber, flimpaé eller inöglaé; tt)erföre måfte t)on tjba 
od) oftaft omröraé»; 2, 3 el. 4 gånger om bpgnet; od) äfmeit jämt o cl) 
mäl ifrå botnen; Ijmilfet måfte ffe alla bagar, 8; 9; 10; 11; til tljeé Ijon
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8; Wifau fig i munen ; tfjet är, tl)en anbre änben får m liiert 
Iiwitan pic! fram ut; ide för lång; tp tå warber maltet för mpdet ut= 
måltat; Iiwilfet fuller intet ffabar tit måttet eller utmätningen; men 
bod ttl gobfieten od) uttagningen; Iiwilfet tl)e bettngabe sJJialtare weta i 
ad)t taga, fem intet på peningar mälta för tuntalet, utan på bara öfwer= 
målet.

9. sJcar sUiattet fålebeé måttel. mättat är, at ttiet [trap, ecfi utan all 
fjinber, femmer at tordas, anten på Jföfilnan; fem faft bättre är; eller 
på IBabftugnIafwan; t)war wib tljet äntel. bör nega adftaê,

a. sHt mattet ingalmtba tiecft; at tf)et furnar; täggeS; utan rätt 
tunt ed) jämt utbrebes.

b. Jlt förfte (ätbningen anjtätleS ttjet Iietaftc font ffe fan.
c. Söeben måfte Wara 3lf>l eller biörf.
d. SJiöfett utfläppaS genom gluggarne.
e. Dmröranbet af maltet på lafwan fljtigt od) wäl anfaS ed) 

wärdftälleé, få wäl wib början, fem altjämt febermera.
f. @n lagom warme |åtle§, ju längre, ju tinbrigare, at ide maltet 

brännes, eder för Ijårbt tordaS.
g. sJlt ttiet tagaS utnr Äö^tnan eller SBabftugan, när ttiet lagern 

tort är; på 5: etr. 6: bpgnet.
h. -Jlt t|et intet warnrt före» på qwarnen at mataS, ide Iieller för 

länge ligger på obeqwäm [tälten at fegna od) igenråna.
i Jlt tljet maleS; em möjeligit är i sJtebanet; men åt minftone 

intet for grant; font gemenl. tilgåv på fqwattqwarner; ide IielIer för 
groft, fåfom på IranPqroatnor föröfweé, när warbölöft Segofelf til qwar= 
nett twingaë; äfwen på HuUqroarnor, när JJiölnarett fåfwer, eller måttge 
trängas om truten.

k. Jlt tnaltta Jlialtet intet ftrap tfrå qwarnen föreS til brpggeljufet, 
utan när tljet ftått Iiafwer uti fäden et bpgtt eller tu, inpadeS rätt 
genomwät uti goba od) täta tunnor, meb öfwerlagba goba botnar, od) 
bewaraS på famma fått, fom om miöt)t od) grpn, Cap: 2: §: 4. C: 3: 
§: 2. berättat är; tp gamalt malt, wäl embewarat, är fielt brägtigare 
at brpgga af, än npmalit; faft tfiet ide få juft fart tit qvantum flår 
föröfa fig; fåfom de Serres ffrifwer em raiöljlet, at om få lägenhet 
wore, ttiet man funbe Iiwarje månab fiöfa miölflet utnr tijen ena tunnan 
t ttien anbra, få ffntle tfiet wärdeligen föröfa fig; ©å wet man Ijfwäl, 
od) jag ofta Ijar förföft, at fom gebt malt altjb males in, men intet 
ut; @å är 1?S tunna årSgamult malt wäl inpadat od) malit, få gebt 
fom 1] tunna npmalit; Jtfwen at 1: Suuna sJJiatt af äpelfingdorn, är 
brägtigare än 1] tunna af ©öberlanbS mattet.
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Cap: 5. (Dm Srob od> tfyee Setebelfe.
§: 1. (ämebait Srob är t|en albraförnämfta bel til meniffanS uppe= 

|âlle på fropfenë »ägnar; od) all maat oc| brpd, famt alla [lera trop= 
fenS nöbtorfter ine|àlteê unber orbet Srob ; | warf öre âro oc£> någre [om 
taga lat: orbet Panis, anten fom Pafcinis af Pafcendo ; eller af Gr: 
nàv, ©lier font Athenæus påftår, af navdg, ndofxat, fom bentärfer 
edere, Sv: åta; fobra; föba; etc. fontanbeS mart @w: orb, Srobr äfwett 
©pff: Srobt ; etc. nära in meb Ebr: rvna, fom bent ärter cibus, ali
mentant; alll>anba fpjs. ©|erföre är t|et öfwer alt bruteligit, od) 
tomer albrabäft öf[we]renfe meb menifïanê natur, tp wib all annan mat 
när t|en ofta förtär eS, fait man lebfna, men wib bröb intet; ©od finneé 
af bröb ganffa mång flag, flera än t|e tunna |är upräfttaS, fomliga 
bätre, fomlige fämre, belö af fielfwa faperne eller ämnen, fom äro STEtoG 
watn el. miölf, wåber oc£> elb; bets af fielfwa tilwärfningen eller be= 
rebelfen, fom lättel. fan bortffäma goba ämnen ; | warf öre til at få gobt 
bröb forbraö Xu befytterlig Xingr ttäml. goba Materier, od) förfaren 
Fonft at t|em rätt |anbtera; |wilfen fonft bätre fan läras af öfning od) 
förfaren|et, ätt utaf föreffrifnittgar; gtfwanbeS jag mig ingalunba ut för 
någon fonftig Sagare; ©od' uti få angeläget ärenbe, |war pä fnart wår 
|älfa länger, frantföreS t|etta efterföljjanbe, få wål, A: om Materierne, 

font B: om XitumrFningen.
A: Opwab Materierne el. 2tmnen angå, åro t|e för gob orbiting 

ffull, 4: nåtnl. 1: IHtolet ; 2: VSatnet el. JHtolFen ; 3: Wabretr od) 4: 
»Biben.

1: VHiolet år fuller åtffilligt, få wål af åtffitlige fåbeSartcr, Opwcte, 
Såg, .torn, ärter, Opafre ; fom af fäbenS bätre eller fämre gob|etcr; $fwen 
af ©åbenö |anbteranbe i torfanbet, målningen, fåKanbet od) fic|tningen; 
@åfom od) af famanblanbanbet anten meb annat miöl, eller meb annor 
ting, fåfom braf, bard, etc. etc. ©od år at märda, at ju bätre miöl, 
ju bättre fatt bröbet blifma; Spmalit miöl är intet få gobt fom t|et 
gamla od) långe wål förwaraba; 3dc |eller är fjn=fid)tat miöl fä |ä!fo= 
famt, fom t|et mebbelmåttiga grofwa; 3de |etler är opwetemiöl få npt= 
tigt at förtära fom Jtorn= od) Opafre=miöl; faft ätt t|et fmafar wål på 
läppen, i fpner|et när t|er til fomttta fmör, äggeblomor, faffran, od) flere 
frpbber; opwilfa Safelfer äro i faning intet annat än VHtoltfiamorr 
fmorfFåmor, Frpbbetfamorr od) magfFåmor; ©åforn Sv: Lagerlöf mpfet 
madert ffrtfwer, uti Cap: XII: om @pan9K[ålS] ©föpel. Opär i Sanbet 
får gemena Iopen fållan eller albrig brufa rent ©äbeSmiöl, utan altib 
agtt= braf= mäff= od) bard=blanbat ; ©ätlan eller albrig fidptat, utan alle=
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naft groft fållat. l&lj, Såber od) tplift afffråbe font lat: falla fcex 
farince; Angl: hushes; får man får intet gtfma Soffapen, fåfom Cole- 
rus våber, od) på ganffa många Sanbborter fan ffe; utan foffet åro glabe 
at fåbant få fielfma bru!a, fålbre än agne= odj bard=fa!an.

2. Watnet fom nöbmånbigt forbrab til bröbetb Berebelfe, od) år 
mt)fet fålfofamare ån BJiiölf, bör mara gobt; rent; Hart; etc. ju mera 
luft, ocf ju minbre jorbiffe belar ffjer uti finneb, ju fålfofamare ärtset; 
©åfotn tfe sJiaturfunige fBreffrifixta ; Mtlematn år iljet båfta; tfer nåft 
rent rågnmatn; men biupa brunb matn icfe få; ide !jeder Strom= St= ocf 
fiö=matn; ån minbre sBIpr= od) fumpadjtig matn; Sniömatn ide getter. 
Bteitt=fafbmatn funbe mål tiåna od) more mpdet gobt, tp tljeb utan 
måfte matnet förft litet faltaö för ån tfet fåKeb i baftråget på miölet. 
2)od år meb alt matn tf)et i gemen at noga i ad)t tagab, nåml. jam- 
Fas efter miolets mpcFenfet, od) gtåres lagom voarmt eller liumt ; 
båtre något Fallare ån warmare; för måttgfanba npttigf)eter ffull, 
Imilfa at får införa, för miblöftigt Blifiita ffutle.

■jjrnab tTïiôlF=|lôpningen angår; efuru tfen rått fållan ffer får i 
Sanbet ; enbaft fob Stånbbperfonerne; Så måfte miolfen mara fårff od) 
gob, litet Hum, etc. BJien emeban matnet år tunnare od) uplöfer båtre 
åit miölfen, få låra off tfe sJiaturfunige, od) jåmmål några nationer 
meb tljerab exempel, at miölfftöpt bröb år intet fårbeleb fålfofamt, faft 
au fmafen ocf) inbilningen ofta öfmergptler bårffapett.

3. XXJåbret aitgåenbcb, få förftår jag i Ifctta rumct tfer meb, ide 
få enfanerl. XBaberleFen, ån fiber XTp eller tlebanet; efurumål alt 
fåbant far od) ftor nptto meb fig, få at font tfen fåben fmilfett ffåreb 
i Biebanet, i tort måber, etc. tfet miölet font tnalab i sJiebauet, od) 
tåggeb på torra botnar, etc. år båttre ån tfet font ffåreb, torfab, tnalab 
etc. i Bipet; fmar ont tilförettbe anmårft år; Slttfa år tfet od) meb 
bröbetö berebelfe; tp tfet fom bafab i Biebanet, i ntåttelig fall ocf marin 
måbertef; Sont båft gifmeb föft ocf måfr; tfet fåller fig båttre ifrån 
mögel, ån tfet fom berebeb i marma fomaren, eller i Fallafte mintern, 
ocf i Bipet; efurumål bröb bafat i Bipet fåHeb före mara muftigare; 
Utan meb XDåber förftåb får fielfma (Ståfningen utaf Daft ; åfmen 
Syran; 2p få mål Säften fom Surbegcu åro intet annat ån font fåtille 
eller fmantpar at formata måber uti; £>cf lågga jåft ocf furbeg uti begett, 
år intet annat ån ingiuta måber tfer uti, fmilfet trånger fig igenom 
fela begett, ocf förbelar tfe fatnanblanbabe fager af tttiöl ocf matn, at tfe 
ide måtte fafna faman fom et !lifter, utan blifma oplöfte, meb emellan 
!omanbe måberblåfor, at elben tfcfto båttre må fpela tfer igenom i 
ugttett ; ocf Cola tfe rå fudjtigfeter fom ftitttab båbc i matnet od) miölet,
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[amt Bereba gebt cd) fyälfofamt Bröb. 5)ieb WaPer förftär jag od) tore?-- 
anöet, fjmar cm febermera Iomer at litet närnnaS.

£>cf) emebait förenåmbe fätt, jäfta Pegen, cd) fyva Pegen, äro mal 
enaf)anba i förmåge af lata mäbret [pela genom begen; boef atffidige 
i anfeenbe tit fielfma Säften od) fyran, äfmett til fättet at begen fa Be= 
reba; få mil man f)är framföreat aflenaft tfrntta införa, nanti.

A: at 3åft år pgnöbig til Såfningen, åger mera måber nti fig, 
ån ft)ratt; i finternet t£)en fårffe ; brifmer fortare mäbretS gcttomfpelattbe 
at begen fmåller, marber yiyoger, od) fan fnarare lomma at utbafaS od) 
til Bröb BerebaS, ån font fnrbegen, perfore BrufaS tljen öfmer alt Ijär 
od) flereftåbeS; faft ån Ifraels Barn intet Brufabe låta fina begar jåfa, 
utan fyra; maranbeS ofelbart tljet gob, fårffer od) mt)cfett jäft, mt)d'et 
gobt utråttar til BröbetS gobl)et, åfmen at jåften låggeS i råttan tjb uti 
begen, ftray mib Början af famanBlaningen ; bod' få at matnet for marmt 
ide tljen bränner, ide geller matnet odj miölet för falt, at jåfningen 
IjinbraS ; utan mebelmåtigt; Ijmar om mera Ijäbanefter.

B. Sytatt font giör fnrbegen, förmaraS anten en liten flinty font 
en fnytnåfme til en lagom beg; eller IentnaS qmar uti åpålfen eller 
SByttan, Ijmareft fnrbegen mib BörjaS [o: Början] BerebeS ; Ijmilfen när tljen 
ide for mydet afffrayaS fan tiäna i mång åren framåt, allenaft l)an ide 
för mydet fryfer; £>d) emeban font förBemält är minbre mäber är uti 
fyran än jäften; få at fyran ide få Ijaftigt font jäften fan Beforbra up= 
löfnincgert ; ty måfte begen uti fmlfen mib Början giöraS rätt löfer, od) 
tsållaS uti marmt rum på et bygn eller mera, til il)eö fmå Bläbror mifa 
fig; tå mera ntiöljl fan tilröraS, od) febermera uti Baftråget uyflefmaS 
tl>er at få ttteb tilbörligit Berebanbe fit rätta ffid at BafaS; maranbeS 
ti)etta fyrabe Bröbet brygare od) fogelfamare ätt tf)et jäfna. Utågre äro 
t tljen meningen, at om fåbatt gob fyra intet ffulle i l)aft finnaS, futtbe 
matt taga litet atiFo, od) falt watn liumt, BlanbanbeS tljer uti litet 
mied font en löfer beg, od) låta alt tljetta ftå uti en marin ugn at 
furna ; få ffulle tljetta tiäna til goba fyro.

4: dåtPen fom ttämbeS mifar fin ttöbmänbiga närmarelfe tde ade= 
naft i miölet od) matnet, utan od) uti jåfningen fom mil t)a marma, 
od) orfafar åfmen mål marma; åfmen i fnåbanbet od) malfanbet; bod 
Befynerligen uti fofanbet eller grebbanbet i ugnen; Ijmareft clbett eder 
mannen måfte måtteligen giöra fina fyfjlo; få framt något Bröb marba 
ffal til nöje od) näring; näml. förffingra tl)e rå fud)tigf)eter Båbe utur 
miölet od) matnet, od) temperera altfaman til finhet od) tiänlig faman= 
fätntng ; tljerföre är tda jåfit bröb, åfmen illa grebbat, mydet ofunbt at 
äta; ty tt>et förra är ide rättel. af mäbret, od) tBet fettare ide tilBörl.
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af elben utarbetat; ®îen når bröbet år lagom jåftt, od) tfjen jåfningen 
intet t)inbrab, utan i råttan tjb infört uti en lagom marman ugn, at 
tt)et fymarfen Brånneb etter fegnar, utan jämt öfmer alt uppfmåller, mar= 
ber pipigt od) mål genomgrebbat; få marber tljet gobt, muftigt, mört od) 
Ijålfofamt; ^mar til od) tnädjta ml)det giör få mål SaFugnen, fom 
weben fom tljer inlåggeb at Brinna; tp meben måfte åntel. mara torr; 
granmeb år Båtre ein tall= od) Biörf=meb; etc. ftörre Ilpfter båtre ån fmå, 
etc. SaEugnar ffitjab åt fom natt od) bag til gobfyctena; tp i fomlige 
grebbas albrig gobt od) madert bröb; i fomlige Båtre, i fomlige mårre; 
Cl)e Båfte åro tlje, fom Ifafma

1: goba, ftarda od) tioda murar, af bud)tiga ftenar.
2. Smtet ljöga, utan låga I)malf.
3. Såga ugttbgap od) fmå Spbljåljl.
4. Sreba, bud)tiga od) jåmna ftenar tit gåtf; Bmar unber
5. Slro lagbe mpden od) jåmngob flapurften.
6. Sntet ftålte meb öpningen emot börar ocl) fenfter.
7. Semarabe meb goba låd eller Infor.

B: åpmab CitwarFningen mibfomer, Bör mib Bröbetb Berebningen 
mpdet noga ad)tab, ttjetta fölfanbe, nåml.

1: Slt emellan tl)et torra od) måta en proportion ffer; tp marber 
matnet för mpdet, Btifmer Bröbet fegt od) begit; Cageb för mpdet ntiöl, 
Ipnbrab tljermebelft jäsningen od) Bröbet marber ftåfylranbit od) för tjårbt. 
sHIen at föreffrifma f)år något mift mått til bågge belarne ; tt)et fan intet 
ffe; tp fond miöl tager mera main til fig, fornt minbre; åfmen matnet af 
miölet; et medium nåmneb; nåml. 10. el. 12. fanor main, til I tuna 
mebelmåtigt miöl.

2. Slt matnet eller miölfen til ftöpningen giöreb intet för mpdet 
manner, utan liumer; fom förr fagt år.

3. ',lIt, om giörligit år, tjben adpab, när Ifmarfen minterfölben år 
ftarder, eller fomarmarmen ftor; fyöft od) måtp, år Båft; tp tfset fom Bafab 
om måljren, meban tiålflen marar, od) om t)öften när tbet Börjar frpfa; 
tl)et faller fig Båft; men ide få å % anbra tjber.

4. Slt begfnåbanbet föråtteb meb allo fljt, madjt od) ibogljet, åfmen 
mål förra gången; tp tljet fromar mera ån mången tånfa fan.

5. Slt gob jåft efter begenb ftorlef låggeb Ijmarden för brått eller 
för fent uti tråget.

6. Slt begett fwtleb manner, få mål uti marm f)ub; fom nteb marm 
o d) reen tå den.

7. Slt tf)cu får fin tilBörliga jåfning, fimilfet ffönjeb tljer af, at 
begett fmåller ut, reinttar, marber pipoger, Blöter, etc.

Olysisvallur III. 8
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8. It tljet cmbra fnåbanbet meb ftörfta tbog^et går för ftg, cd) at 
begen få utarbetaé cd) meb få mietet miöl inmängeé, at tljen når fåban 
faftljet, at intet miöl febermera bef)öfme§ när begen på berbet ferner at 
utbafaê mera än åt Ijänberna cd) berbet.

9. 'Jlt begen tfjer efter, någon liten ftnnb, ligger i tråget at giäfa 
ccf) utarbeta ti)et npfomtta miclet.

10. Jlt geb terr cd) gref meb läggeé uti bafugnen od) antänbes 
näft för än utbafanbet företageö.

11. Jlt begen utur baftråget ftpdemjö tagen, gattffa mäl mribeé, 
malfaê cd) cmrullaé på bafberbet, fem 1)ar en egemen npttc meb fig.

12. Jlt bröbet utbafaé jämt od) maefert; anten bullemjé, eller fafe= 
mjé; ftörre eller minbre, tiodare eller tunnare; runbt eller fantigt; alt 
efter beljag, od) Ijmarje Sanbécrtö febmänjor. 2)od är tl)et at märefa, 
bunt lagom tioeft bröb är bätre än ml)cfet tunt; i fpnerljet cm ttjet 
länge ligger oätit; för mpdet tiode bullar äre ide t)etler npttige at 
brufa bafa.

13. Jlt rumet är marmt pmareft utbafningen ffer.
14. Jlt bröbet intet för litet, cd) intet för mpdet är utjäfit feban 

t£)et bafat är, anten i fafor eller i bullar, för än tljet på baffiölen forcé 
in uti ugnen.

15 Jlt ugnen är äntel. Iagcm manner; tp är I)an för mpdet, 
bränneé bröbet, fem är ftor ffabe cd) förbärf; är f)ati för Ijtct, är tl)et 
föge bätre. Slljerföre at fåbant prefma, pläga femlige fafta Ijtet miöl 
tl)er in; bränneé tljet t)aftigt, är ugnen för beter; men mifar fig ttjet Ijfa 
fom jäfanbe, år l)an lagom; femlige lägga in en bulla eller liten fafa, 
at förnima arten; femlige lägga in förft tallbard at bröfta; font jag 
menar mara tb>et båfta, tp tå Ijar man bubelt gagn af elbanbet; 34)e 
ferfarne funna fänna fåbant meb bara Ijanbena, när tlje föra fjentte in 
uti gapet.

16. Sfiet förft utbafabe bröbet måftc förft föraS in uti ugnen, cd) 
t£>et fom förft blifmer grebbat förft nttagaê, få lagattbeé at Ijmart od) et 
bröb lagom grebbaé, intet för mpdet, ccf) intet för Ijtet, fom albrabäft 
fan fännaé meb ^anben när bröbet utur ugnen tage§; tp f)är föreffrifica 
någon mifj tjb, t|et är fåfängt, emeban man met at groft bröb ferbrar 
ftardare cd) längre marma, än tl)ct finare; cd) at tljet miölfftöpta tål 
minbre än tb>et fom är giert meb matn; ja! bafat bröb af frufen cd) 
föter fäb, t^et grebbaé fållan, utan anten rinner t|et fönber i ugnen, 
ell bränncé tljet fom fobi.

§: 2: ©ebatt Sröbet fålebeé är bafat, grebbat cd) utur ugnen tagit, 
ferbraé ätt mera något befpnerligit at ttjet ide må ffämaé od) cfunbt
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blifma, nanti. Xorcfningen, Ijwar mib ttjctta följaxtbe fan i ad)t tagaé, 
nanti.

1: I1It [ont wärmt od) npgrebbat bröb ar intet gobt, för än tl)et 
tilbörligen är af Mäbret utarbetat od) lagom torfat; få måfte tf)et intet 
ftrar [amanläggaé, utan åtffiljaä; od) facfjta eller fa fmåningom fmal)laö; 
intet uti fölben, utan i måtelig Marm rum; pä tf)et jäéningen font Be= 
gpnteê i begen, förnpabeé tneb fenare upfnåbningen; äfmen i Malfningen, 
i utbafanbet, i ugnen; matte få [maningen i långfama [matningen til= 
börl. ftabna; Ifmar til brufaé måttg od) ätffitlig fått, efter i)maré od) ens 
lägenfjet; tå bröbet bäft är at förtära; Diett fom tt>et mpdet lättet. fatt 
utöglaö od) ffäntaö, tt) är

2: itöbigt at tl)et än mera, bocf måttel. tordaé ; tt) för tort bröb 
fmolaé fönber, od) Marber tort font ftidcr; ffrif[Me]r toälbem: Sv: Lager
löf. sDieb fafebröb är minfta befMäret, men tneb bullar od) ffårpor ide 
få; tt) fällan fan tlfet mäl mâtdftâllaë i fria luften, på ftänger, ftörar, 
fpett od) Ifpllcr; mett måfte tlfejfa fenare flagen mäftabelé bröfta eller 
torda uti liume bafugnar.

3. 3 Måf)rMinben ffer tl)etta mpcfet beqmämligit od) på Iföga bot= 
nar, od) ffje förr beffreftte Stolpf)ärbren ; Cap: 1: §: 2.

§: 3. Sättet at lättge formata bröb utan ffaba, tlfet är ide få lätt 
at finna fom Ijmar man menar; tp eljittit fnart fäben fatt ffäntaS, od) 
ätt fnarare miölet, få fan ännu albrafnaraft bröbet ffäntaS, i tp elafe 
mätffor od) fudjtiglfeter tfter uti faftel. fina giöntor finna; I)Marföre äro 
månge fom ffriftoa tlfet öfmer A år är intet gobt at giötna bröb. Dod 
fatt tlfet toäl ffe tfer ingen ftor iitpdenlfet ligger t Magaziner; utan när 
tt)et toäl är intorfat od) ombernarat på [amma fått font om Spantnål od) 
ntiöl är infört, Cap: 2: §: 4. Så Ijafmer tl)et ingen ftor fara meb fig.

§: 4: Dljetta fjmab Ij är framanföre i fortset är påmint om Stob, 
od) bröbet? tilmärfning, f>ar fin afftcbt på ren fäbé rena ntiöl od) goba 
bröb ; Dien font ingen bottbe eller afermatt ^är t qpelfingelattb utaf egen 
årémäpt, mare få gob od) ömnig l)an ma ra må, får äta, Ifela året öfmer, 
rent fäbeS bröb, ja! ide en gang i året, utan måfte blanba tbjet meb 
agnar, braf, brattf, tttäff, bard od) annat tplift; Så ftjneé billigt mara, 
fattingett til ftprfo, bod tneb några orb allenaft, beffrifma Xtybsnba 
flage brôb, font Ij är i lanbet algement brufaé at äta; ttäml.

A: Xun=bröb; B: iî7sj?- brsnf.- od) 2lgnebröb. C: 23srcfb[röb],
A: fftmab Xun-- el. Xmit=bvöb mibfomer, fom f)är öfmer alt brufaé 

båbe fjoé fattiga od) rjjfa; få at för 60 el. 70 åren ttlbafa, intet annat 
bröb l)är bafabeS ; Ijfa font ätt ffer uti Såmtelanb ocf) fpärjeåbalartte; 
få är tf)et i många belar mpdet Ijft tf)et Dfprsbe bröbet t)oé Subarne ;



116 [II: II: 5. Bröd.]

Ebr: matt, Lat: panis azymorum; få »ål til ämnet, [om berebelfcn; 
f»ar om min Eber od) Abor »iblöftel. fanblar; tp

1: @åfcm SubarnaS ©fprabe bröb bafabeS fuller egentel. af Äorn ; 
men fuube od) brufaS annor fäb, fåfom opafre, etc, sXltfa fter tfet od) 
meb opelfittgelanbé tumbröb, tt>et bafaS af allefattba fïagê ntiöl, Jtorn= 
Diag= årte= fafre=miöl. etc. albeleS utan fi)ra od) jäft.

2. SubarneS ntiöl måfte ide marmt ifrån qmarnen tagit ftrajr 
bafaS; ide IfeKer på fäfte=rpggar fcmföraS, utan uti fmå [ädar bäraS; 
sXltfa ffer tfet än fär foS off.

3. Subarne brufabe bara talla matnet til ftöpe ; äfmcn få fär.
4. ©egen fnåbabeS imerfort, utan at länge ligga i träget; sXlt få 

ffer tb>et än fär i lanbet.
5. Hti SubarneS bafugn brant elben alt mebatt bafanbet od) greb= 

banbet förrättabeS; SjfalebeS od) fär; od) faft än tfe font ffrifma om 
SubarneS baftting i t fetta målet, ide få omftänbel. berätta furu elben 
legat i ugnen; få fan man Ijfmäl tänfa tfet fatttma [ätt »arit tfer font 
får, tteml. at elben läggeS belS på tfen ena fibona, bclS på tfeit anbro, 
ffiftemjS ; f warf öre fptteS tferaS afritningar, fåfom L Leusdenii ocf 
fleraS; mara intet färbeleS fnörrätta giorbe, fom ftälla elbbrafan mitt uti 
bafugttett, få framt tfen ide öf[mc]r. måtton roiber fabe marit; fmar ont 
tmifiaS.

G. Subarne bafabc tfetta ofprabc bröbet uti fall rum; äfmen ffer 
ocf fär, tp om »ärman är matt nu intet ömer, fåfom tå jäfit bröb 
ffal bafaS.

7. ©»å el. tre sJVrfoner foS Subarne måfte äntel. fta »ib baf= 
borbet od) forätta tfenna fpfjlott; tfen ene fnåbabe begen od) begpnte 
flå ut faf=ämnct; tfen attbrc bafabe od) faftabe tfet tunt, ocf naggabe 
eller ftötte på tfen ena fjbatt; tfen tribie »ättbe om fafan, Iabc femte 
på baffiölen ocf förbe femte itt uti ugnen at grebbaS; taganbeS för ut 
tfen fafan bort fom tf er inne grcbbab låg. J)å Ijfa fätt i all ftp de 
går ocf foS oft til meb tunbröbetS berebclfe. Saft ätt fomlige brufa i 
ftället för baf=fiöl, fom inpdet wiber är, en ruttb fafla, omfring fwilfen 
fafatt rullaS på bafborbet, ocf afrutlaS inuti ugnen.

pmab bvo&Faflen angår, är od) tfen fär befptterlig giorb til tim= 
bröbetS utfaflanbe, ttäml. öfmer alt ut=ffåraber; od) fatt tferföre intet 
brttfaS »ib annat bröbS utf(l)afling ;

8. SubarneS ofprabe bröb bafabeS båbe tunt ocf rmtbt; äfmen ffer 
ocf f är; bod ätt mera mp det mibare, od) tnåttga gånger tunnare, ätt fom 
SubarttaS, fom nu för tjben upwifaS foS tfem; tp tferaS bröbS dia
meter finner intet 3Z4 alt efter ©mättfft mått; men .pelfittgfaforne 4-
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eï. 5. qvarter. Subarnag, fem jag E)ar febt, är något tiocft; men Ijär i 
Ianbet, når tl>et meb ftjt Bafag af ren fåb, tunt fom et löfBIab, at meb 
et utBlåfanbe af munen, fan IfeIa ftora, mjba fafan Ii)ftaS rå up af Baf= 
Borbet ; tlferföre grebbag tl)e fnart t ugnen.

9. Ofprabe Brobet l)og Subarne genomftötteg od) fiacfabeg öf[me]r 
alt, fult meb fmå f)åf)l, fom od) mål fpnteg när tf)et utur ugnen mar 
tagit; SjfaIebeg år tljet meb Jpelfing=tunBröbei ; bod intet meb några 
ftötar etter famBar af jårn, fåfom fjog t|em; Ijmilfa od) t)år Brufag når 
ftöte= ocl) fnådeBröb Bafag; utan meb fårbeleg tunbröbg nagglav el. 
(lotav, giorbe af ' ftpfma fogelfiäbrar, fom en fnåpping famanbuttbne.

10. ©tunbom Brufabe Subarne, i fpnerlfet tlje rife, öfmerbraga od) 
Beftrpfa fit ofprabe Brob meb ågg=Blomor, ftötte manblar, olifmer, ©åder 
od) tplift. ©amma ffebbe od) flår i mit Barnamine; tp når rått mål 
od) grant ffutle mara för fråmanbe, få öfmerftröfg, eller rättare fagt, 
Bfmer=IKinglabeg, meb granna od) frofota rånber od) ringar, Brobet af 
åggeBlomor ; Subarne fåjeg t)afma tfjet giort för Båtre ftnaf ffitl, af tljetta 
torra ofprabe Bröbet; SRen fiabe tlje få giort, fom I)år giorbeg för 40 et. 
50 åren ttlbafa, nåml. allenaft fmå, fmata od) frofota rånber af ågge= 
Blontor; få får jag af mit egna giffanbe mena; utan at åga några 
låromåftare; tE)et fåbane frofota ringlar, Betednat Sfraelg Barnag [?] frofota 
od) Befmoirliga refa uti öfnene, limareft förft t^et ofprabe Bröbet fom at 
Brufag. SKen ffutle tt)et mara gjort åutel. för Båtre fmafen ffull, äfmen 
I>ela fafan öfmerbragna; ©å ffebbe od) Ijfalebeg f)år i forna bagar; tljet 
jag od) månge flere, genommål mtnnag funna; at i fPåffaljögtiben Blefmo 
fåbane £>fprabe=tun=Bröbg fafor öfmerbragna, nog tiodt, meb et flagg 
ttodan od) rätt genomfötan målling, af fjnt od) granfiditat SKaIt meb 
litet miöl på Befpnerligit od) långfamt mjg fofaber Sot=Flubba fallab; 
.[Dmilfet fntafabe för gemena läppar rått mål når tt)en i liuman Bafugn, 
fom ena ©miffonatorta, fått lagom ftabigljet.

.pmab åljeft ^elfing=tunBröbetg tordanbe od) Bemaranbe angår, få 
ffiljeg tt)et åt ifrån Subarnag maner; tp faft ån tf)et fan fåjag l)är, fom 
tf)e fabe om fitt, at tl)et mar fattig.-mans brôb, panis paupertatis et 
adflictionis; fåfotnf Buxtorfius tljet fallar ; @å fan tljet intet låggag 
f)år i forgar, fåfom l)og tljem ffebbe; utan tljet t)ångeg på ftånger at 
tordag, år mpdet ffråftigt, går låttel. fönber i fmå ftpden; åteg ide alle= 
naft i 7 bagar, fåfom f)og Subarna ; utan, fom fagt år, Ijela året öfmer; 
fornt Båttre fom fåmBre; minfta belen af ren fåb, måftabelg af malningg= 
miöl Bafat, ofta meb braf, agnar, brant od) Bard Blanbat; bod ju Bättre 
od) fjnare miöl tljet Berebag af, ju tunnare fan fl)et utBafag, fnarare 
grebbag, längre mara, Båtre fmafa od) Ijålfofamare åtag.
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B: ,jpwab pnåflfe- IDraf= !DranF= od) 2lgne=brôbet angår, få är 
tjär wib ingen annar åtffitnab, än bröbet bär namnet utaf fljet flaget af 
Ijwilfet tt>et mäft beftår; tp näft rena fäben IjålleS branten od) brafmet 
bätre än agnor; od) fom miölet är, få toarber od) bröbet, anten tfyet bafaS 
tunare etter tiodare; boet ju fämre bröb, ju mera måfte tt)et ftötaS, od) 
obrpgare är tl)et at äta; ti) ffjen ringa muften tordaS od) mäft bort i 
bafugnen för än ttjet grebbaS igenom; jäften tan ide fyelter fä jpeta ige= 
nom fom fig borbe. SRen fom nöben är enba !often, få måfte Reifing= 
bonben fåbant fmagt bröb förtära, fljet en frånwaranbe näpet, tan tro. 
Uti Srotning Chriftinæ !Regering, när en ifrån .fjelfiitgelanb ttagabe 
öfwer fottets att för !Iena föbo tjär i tanbet, brog IfenaeS 3Rapî ftor meb= 
ömfo tb)er öfmer, gifmanbeS; fåfom fägnen Ipber; fljet förftaget, at tf)e 
måtte äta öl)t od) bröb; Ijwilfet för flitiga åfermäit atbrig bättre !unbe 
gifmaS. Dd) etmrmoät mången funbe tända tl)et äfioen t)är, fom ftere= 
ftäbeS, någortunba tilrädelig ren fäb ffulte wära på et t)eman til bröb= 
f öban, I)älft uti tfje goba åren ; @å Wtfar bagetiga förfarentjetena weber= 
fpetet; fåfom tilförenbe berättat är; Dd) på tfet ingen må ffiuta ffulben 
på fottets matgirigljet od) äpelfingbonbenS gtupffa maga; eljuruwäl ffjen 
äter altjb mpdet, fom litet åger; od) tl)en är altib torftig, fom intet 
brida Ijafwer; @å wil jag Ijär framgifwa et litet förflag, på tt)et en 
I)war fee må, t)uru mpdet ren fäb tit bröb för en perjon om året fan 
wara at titgå, feban alla utffitberne äro afbragna:

CinFomft : Utgift:
Dil IjemanSbrwfet à 8 7. Ianb for= 

braS åt minftone 4: perfoner för= 
utan barnen; afgå, t', fj. 

1: utfäbet.....................  2: =:
2. Dionben in alles ... 1: —:
3. @iärb=©panmåten . . 1: —:
4. Dil (Solbåten et. båt)=

man....... . . . . . . . . . . . . . . . . . :—: 4.
5. Dil Sapelanen .... :—: 2.
6. til Älådarett odjjfprfw. :—: 1.
7. ©odn=ffrifwg etc. . . :—: 1.

Summa: 6: D:).

SSlifwa altfå 4: tunor öfrige åt 4: perfoner; Ijwilfe belabe 1: Dunna 
til Ijwartljera; intet mera tit bröb fommer at få anwänbaS, än 4| fanna 
om månaben, etter 1 rågab fanna om mefona ; JpwiIfet är mpdet ringare 
än fångorätt.

Sn bonbe à 8 öreS tanb, utfår j 
tuna @äb, efter öreStanbet; efter 
algemena räfningen; giöra 2: 
tunor; Ijwar utaf årSwäpten, i 
gob år, räfnaS—10: tunor ©pan= 
måt.
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C: 23cu‘fc‘--brot>et är tf)et fämfta bröbet; om tE)et bröb Efeta må; t 
fpnerfyet xtär tfyet beftår af bara röba barden, od) ingen blänbning af 
fab, mäff eller branf tilfomer; Ifmilfet etmru fnart tlfet är ncimbt, cd) 
gifmer alt for Elenan näring; @å är tf>et ide fä fnart tillagat fem Efmar 
man tror; ti) intet äte§ tallbarden få rätt od) flätt af menifftom, fom 
tt>en för fminen faftaë; ntan bardbröbet forbrar mv)den od) långfam til= 
märfning; Enoar om ntförl. min Chloris llelfing: på et ftätle ffrifmer; 
Äortel. är tlfetta följanbe; näml

1. 'Jlt tallbarfen måfte tjba om målfren tagaé för än fafman mpdet 
utlöper.

2. SBäl ftäfaé od) ränfaö ifrån tl)e tioda od) gröna ffalflen.
3. Siordaé mtber tat od) uti fïuggan.
4. ©önbertröffaé rätt fmå på labulogan meb flagon.
5. Dïifftaê od) fàOaë.
6. Säggaé på Euoftfaret, od) meb matn lutraö ifrån bäf!I)eten.
7. llptagaé od) ånpo wäl tordaë.
8. SRa taë, fåfom annar fäb på qmarnen.
9. ©ebermera fåtlaé od) E)anbf)afmaê fom et annat miöl.

10. £)d) på famma fått gtöraé til beg, bafaë od) grebbaë fåfom l)är 
tilförenbe förmält är om tunt bröb; tp bardbröbet är intet fprat eller 
fäfit, utan ojäfit.

£)d) faft än ttjetta bardbröbet fpueë l)toitt nog mib början, få mar= 
ber tt)et bod alt brunröbare, jn längre tl)et ligger; od) måfte brufaé mera 
för nöb än nöje ffutl ; maranbeé nog fmårt at Iföra, när inför .pané nu= 
mera Ifögftfalige Äonung Carl XI. E)är maranbe Sartbét) of binge; .p. O. 
Vfellingk] mib Ifögbemälte Äonungé framrefa til Torneå fabe, tlfet 
Jpelfingfolfet intet fïuUe Eunna Iefma utan bardbröb; Slfen fom tf>et äta 
måfte, t)ait fänner bäft imafen od) Emru tlfet Ijfar magan od) föber Erop= 
pen. ©od fom Antonius Maginus berättar ont et folf uti Alien, at 
tljeraê bröb är af en ört, el: fom anbre fäja, af ena rot, fom E)oé t£)em 
fallaé baltracan; ©å är mången man§ bröb If är i tanbet tienne Tal- 
barcTcen; meb få orbê ombptelfe ifrån baltracan; i fpnerlfet när ingen 
fpanmål är at tilgå, od) inge pcttingar at föpa meb; 3de Eietler efter= 
lâteë föEa få någon ffogéfäb af fmibianbe; maranbeé fâlebeë ,pelftngfolf 
intet få Ipdlige, fom tf)en ftora folftmpen mara månbe, mib ©alileeffa 
E)afmet, 1)milfe af rent bröb fingo äta fig mätte, od) tljer Ifoé Ifafma 
några Eorgar öfriga.
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Cap: 6: (Dm ÎDricïa od> 23vyggning.
§: 1. Som til fropfenS upeplle forbra» få mål brida [om bröb, 

få fdtteê pr brida nârmaft Brob ; £)d) [om åtffillig [lag af bröb fiititaë, 
båtre od) [ämre; 'Illtfd atfïillig flagê brida; 3ag ma rtu intet få egentel. 
ffrifma om bara matnet, fymilfet år tt>et algemenafte brida båbe för folt 
od) få, od) efter mdngaë utfago, tpt albraplfofamafte, ide få egentel. 
tl)e få fallabe plfobrunar op mineral matn; tl) fan ffe tpt ftår faft 
l)mab en loader perfon ffref en gång på fin sPump uti fin egen gårb, når 
pn fant fig af tpt matnet åfmen få mål, fom pn året tilförenbe pbe 
brudit af furbrunett loib Tumbrigde, nåml.

The Steel is a Cheat :
’tis Water does the Feat, tpt är 

Mineralen bår namnet; matnet giör gagnet.
SBaranbeP måd)ta nöjefamt f)mab Jonn Smith ffrifmer om alla tp 

ftufbomar fom låfte äro meb bara goba od) gemena matnet; pmtfe(n) 
SInmårfningar D. N: Boy, npl. på (SmenfTfo pfmer öfmerfat, od) åro 
mårbe at låfab ; maranbeb ingom ofunigt tpt bara matnet tufenbefalt 
mera brideb pr i lanbet, ån brpggiat brida; intet få plfan od) Ipftnan 
at funna förnöja; utan faft mera för nöb ffull, od) i mangel af malt 
od) pmle; faft åit alla naturfunige bebpra, tpt öp od) [tarde brpder 
äro mera ffabelige ån gagnelige; od) at naturlige orfafer til folfenb 
ftarda frafter od) långa lif[b]tjb, moro måtelig foft, utan at åta många 
råtter, od) gobt matnb bridanbe. fpmitfet tpn gemena ppen pr i Ian= 
bet iitgalmtba mit låta fig inbilla, ån minbre öfmertalab at plbre brida 
bara matnet, ån flå uti fig en pper mafda, raefju, fur od) feger miölf, 
op annat ffabeltgit; pllaubeb tpt för fit ftörfta nöje at få brida gebt 
öp, fupa ftardt brånmjn, od) röfa milftnt tobaf; fölen om tp nu fåbant 
giårna giöra, anten utaf mebföbb natur od) moberbmiölfen; eder tpr af 
at magen mera fråfmer når matn bride§; op maten eller bröbföban, 
fom förbemålt år, Cap: 5: finneê pr gaitffa flener; eller at öPrufet giör 
couragie en ftunb at mobigt arbeta, op förbunflar ångblatt i finet, famt 
tager bort ömpten t armar, pnber, rpggen op benen; tpt år intet få 
lått at berätta; tör pnba, pé tpn ena pr ölet tpn mårdan, p§ en 
anan et anat; matn, fom fagt år, mil gemena ppen intet giårna brida, 
pr i orten.

§: 2. Dp emebait pr fhtneê ingen tilrådelig fpanmål, til at funna 
få äta rent bröb öfmer pla året; fåfont tpbeligen år utmifat, i före= 
gåenbe Cap: 5: utan måfte tpr uti mångiab braf, måff, agnar, bard; 
etc: Så år få mpdet minbre at åga få i fållaren brpggtat brida; utan
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[om Ifet fïriftoeê cm et fol! i Afien, at tferaS brida är Lac acetofum, 
tfet år, Sur rniolf; ©å år ffet cd) uti ttjetta gamla mart Sättafjem, 
0uv=mic>[fen är tfen mäfta od) bäfta brpd; bod ide tilrädelig, utan 
mäfte cftaft BIaubab meb matn; äfmen annor fämBre flag af miölf, få= 
font iXåntHiölf; WajUa, fTïefêu; blmtnôjju, Suv^xnofêu; od) mera 
ti)lift fegt piånf od) fient, font frpftab utur Oftar; meberftt)ggeligit at fe 
på; mpdet mera at fmafat od) bridât; ©åfom uti IV: Slffanblingen 
fornmer at Beffrifmab ; i fpnerfet för tfem font meb fåbatta liqveurer 
äro omane, od) finna fina magar, intet mara fänflolöfe ©töfmel=fragar.

§: 3. 3 affeenbet til tt)et förenämba, at Ijär i Sanbet ingen til= 
rädelig @äb märer til rent Bröb, mpdet minbre til brida, od) utaf 
agnar, Bard od) annat tplift, far ingen än t)är lärt fonften at Brpggia 
brida; limbe onöbigt mara at fïrifma om något Brpgganbe; ©od font 
en fmar, at minftone til 3ufl=fögtiben ocf til flottanben, mil giärna 
åga någon jäfiit broppa i fanan; ©å är tf)etta fortel. at Berätta Btnru 
brida fär tilrebeb få mäl på tfet ena fom tfet anbra fättet, ide allenaft 
af malt; mäft font= od) tpafre=malt; ntpfet fällan dtäg.-malt; utan od) 
af (Bvope, fom far fallab, tfjet är, af Omältab fpanmål, grof malen 
fåfont malit malt; 3<d äfmen af »Hnbåv; belb tfcffa [lagen för fig fielfma 
tagen, belb Blanbab ; efter fmarb od) enb råb, lägenfet ocf mälBefag; 
bod altfaman på Xu 0åtr, nanti, anten A: Subit; eilet B: .Bivpggiat; 
fmar til bel)öfmes Båbe 'itmuen el. Materier, famt avbetet el. Bonften.

A: $mab tfet fär t lanbet få Ballabe Subna brida mibfomer, 
Böra f)är mara 4 oumgängelig ting, nanti. Pliait eller ©rope ; XVatu ; 
^umle od) 3åft; 3u Bätre all ftagen äro, ju Bättre, Båbe til gobljeten 
od) mpfenfeten, marber brida ; allenaft JBonften od) förfarenf eten fonima 
fär til, tp lätel: funna gob ämnen förbärfmab af elaf fanbtering; ©od 
mib tl)etta fättet forbrab ingen ftor 23rpggare=fonft, tp alla Materier, näml. 
COtaItet, fnmlett od) matnet, Iaggeb alt i fänber uti SBrpggefetteIn, efter 
tfen proportion fmart od) et flag, v. g. 4. el. 5: fanor malt, 15. el. 18; 
fanor matn, 2; fnäpningar l)umle ; bör fafma; od) alt mäl tilfaman fofab, 
på en gång; ©eban rentfjleb genom fumleforgen, od), når tfet lagom 
fmaf It marber, läggeb tf er uti jäft at jäfab ; Jpmilfet är fnart giort, men 
fan intet länge fjälla fig för äit tljet fegnar od) furnar; tferföre giöreb 
på fåbant fätt intet ftora utan fmå Brpgber.

B Jpmab Uvpggia bvicSa angår fobrab ffär til mera arbete ocf 
ftörre fonft; faft än ofta nog ingen fonft fiälper, när ïlîaltet är Bort= 
ffämt, furnlen elafer od) matnet obugeli; Slfmen od) när mörten fur= 
nar eller Brifmar på froftau, bridebämnet flår eller faftar fig i faret; 
brida mil intet jäfa; od) flera olpdbljänbelfer infalla, ©od näft @ubb
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wälfiguelfe gier förfarenfet ed) teuften mietet til faten, fem beftär i 
följanbe ftpden, nåral.

1: 3lt gebt malt tageö, fem är lagern grant malit; l)iear til fan 
ed) läggaö ©röpe; men ingalunba öfwt [ bel.

2. Iifwen gebt watn; intet falt teatn, äfjog= ed) gpttiewatn, icfe 
Igeller alt brunöwatn; utan rent ed) flart fällewatn, a= ed) ftröm=watn 
utwäljeö.

3. Sjfalebeö geb t)nmle afwägeö, ed) förft i blöte läggeé ti) för= 
utan tfeffe trig ting fan intet brpggaö något briefa.

4. 3111 tfefa förenämb ting måfte mäl jämfas eder tempereras, 
at intet tfet ena eller tt)et anbra tageö fwarden för mi)cfet eller för 
litet; od) ttget alt efter gobfetena. Stär allenaft 1. el. 2. marier fumle 
tageö til 1: Sinna SKalt; tå år fumlen ftaref; Dd) nar man far 1 Ilfm 
ftarcft öl)!, af 1. Suna SKalt, fa är maltet gebt ; eller ed) 2:Suner ©öte! 
eller gemen ötgl ; 3: Suner Swag ©rida; förutan ttget efterlalabe Spjö= 
brida, fpä watnet måfte man intet fparfam wara, näml. i få måtte, at 
bäbe fumlen ed) maltet wäl fefas ; äfwet fa: äfwen] öl)l ed) bri)d=ämnet, 
ti) illa fefat brida är flabeligit at brufa, ed) fnart ffämeö.

5. SKaltet läggeé i faret, od) meb litet watn wäl ed) jämt be= 
fuctgtaö, fem t)är t>eé ef faUaö, Syfta, [ofta, el. fötgtora; IO el. 12 
timar för än b[r]i)gben anftälleö.

6. fPå tfetta maltet flår man feban rätt fett upfofat watn, mera 
eller minbre, alt fem mpfenfeten af maltet är, ed) man mil fafwa brie= 
fat, ftardare eller fwagare; v. g. wil man fafwa 60 fanor gebt ölgl, af 
1: Suna SKalt måfte ttget förfta affebet, eller påf öften, beftå af 100. 
fanor, ti) ju längre ocf bätre brpgben fetes, ju mera utbunftar watnet, 
få at em man wil nega räfna, ffal mera än bubbelt watn ffaffaö til 
en Briggb, än man fan få jäfit brida, ©emene fopen far fär tfen 
fågnen: 311 fin enbe begärabe fä fnatta fig til något af tfe belar fem 
felfet brufabe at Brpgga brida af; SKen war .fperre tilftabbe fenem intet 
taga något af maltet eller fumlan, utan enbaft af watnet.

7: Sfenua fete pa=öfteu uti faret, måfte wäl meb maltet emröraö 
efter fanbett fem tfen tjt föfeö, ed) febermera alt wäl iiltäppaö meb 
Betnar eller [tard täden; Dd) faft än en bet fem intet lagrane äro, taga 
tfenua SKäffttingen, od) läggan på froftan at tf er fjlaö ed) rinna; Sä 
är Ijfwäl buBelt bätre ecf fälfofamare at a npe fefa altfaman up igen 
uti brpggefettelen; faft än arbetet är bubelt ed) eu bel af mpfenfeten på 
affebet förmittffas; fwitfet bed gebfeten til brida fteppar; tp tf et war= 
ber båbe bätre, fälfofamare ecf maraeftigare.
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8. Iltur 33rpggepanatt bares tå ämbartals Eftenna upfofabe mäff= 
ningen, på bvoftfavet ; ffmilfet niafte mara rätt [tält odf anlagt meb 
Eft e(n) ncbre »ib botnen i EorSmjb lagba, rmtba EafIar; IqrofBFaflat:, 
f>ro(TFåppar nämba; få framt ingen befptterlig grittb (icfe) giorb år efter 
EarilletS mibb ; äfmen tIfer ofmanpå grofmer ftalm, 2\ågf>alm, IqrojTtqalm 
nämber; Somlige brida od) lägga litet grönt @n=Djé=qmi[tar Elfer iblanb ; 
Ifmilfet intet oråbeligit är; Sjtet af Ifitntla fäggeb odf ftunbom tjt, i 
fpnerffet ont fomartjben at mörten intet ma furna. Somtige brufa born 
fram ut genom faret, Iftoar igettortt Ifroftmorten ritttter; fomlige (fopbunbit 
ftahnffägg, neber igenom faret, IqrofBfEagg fallat, genom IftttilfeE mörten 
ftrilar.

9. Sffen förfta tfro[t=mörten font framrinner, är ra, förttfenffut måfte 
tIfett å tttfo upfofab; ju mera, ju bätre; odf åntel. få lagaë, at mät fofab 
mört är begtfttelfe til brida.

10. Dieban tfroft=mörten rinner; eller odf förr; måfte Ifitmlen mät 
fofab i rent matn; ttfct förfta affobet, font fadftare anftälleb, fan brufab 
til fmagare brida; men ttfet fenare, fom uti odf meb fjroftmört ffer, är 
finate, odf brttfeb tit ölflämnet; maranbeb Ifär mib at märda, tftet ju 
minbre ftittnlelageit til mpfettffeten fan mara, ju bätre är Elf et, allenaft 
tlfeit är få bäffer, font nöbmänbiglfeten forbrar, emot mörten; Bmilfen 
jämtting ingen mift föreffrifma fan få netto; tp fomlige brtfgga bäffare 
brida, fomlige fötare; fomlige refor åger maltet öfmermigten, fomlige 
gånger tfumlen. Stunbom gifmeb fåbatt Ifitmle font mib början fänneb 
rätt mpdet bäffer men ju längre brida ligger, ju mera aftager bäfftfeten ; 
Stunbom odf tmärtemot; bod ffer merenbelb at meb upjäbningen tnifter 
odf tappar Ijumlelageit fin bäfflfet font mera fänneb för ätt jäftett til= 
fomer.

Sftenne Ifumlelagen måfte intet marm, utan faller, IaggaS uti Ifroft= 
abe mörten; 3de få alt i fänber; ttf marber Ifan för mtfdett, fatt ingett 
tagan åter; men är någott befparing, få fan ttfet efter ftanbena tilläggas.

11: Där Elfettne förenämba blätting gått för fig, måfte öf)I= odf 
brideb4lmnet oftaft omröras at fmafflfab, ju förre ju bätre; Etf EfteE fatt 
lättel. briftna eller flå fig; Iqmar mib är at noga märda EIjet

12; gob odf tifrädelig 3äft i rättan tjb odf tjuta tjtläggeS, intet för 
falt, ide geller för marmt, fom bod ffabeligare är; Etf Ijetjäftt brida är 
mpdet ofunbt odf ffabeligit; eljuru gemene If open giärna brider fåbant 
ruböftl. DEerettbelb jäftab brida när man mäl fatt Ifålla Ifanben tteber 
i faret.

13. Där jäftett är ittlagber; ju färffare ju bätre; måfte färillet 
ftöljab, odf Efter uti intet rörab, til tIfeb tftet förft börjar Iftoitna odf feber=
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mera alt mer cd) mera upjäfa ; pmilfet Utarare fïer, uti ftarcft, ätt fmagt 
brida ; beet ide altjb Ijta ; för fina mifta erfater ffull; pmar em mere
tnpdet at fïrifma; ja! eftaft tirnar ed) tpen olpdatt, at brida mil intet
giäfa; pmilfen ftaba at rätta tpen ette brufar tpen fenften; en attnar
något annat; v. g. Semlige ftiuta meb trut tteber i taret; Somlige
giöra EaEor utaf jäft, rågtniöl ed) lägga tt>er af i faret; Somlige marma 
ett bel af brida up, od) lata tljet förft jäfa. åter giöra fomlige ett beg 
af rågtn[i]öl, jäft od) matn, od) när Elfeit börjar jäfa, ïâggeê ttien tteber t 
faret; fom är fnart fagt tpet bäfta.

14: Står brida är futljäfit, bod tngalunba utjäfit; fom någorlunba 
fpnaé fan på jäfanbet, at tljet intet faller; rnåfte man taga ttiet utur 
faret, od) IciggaS uti mifta, goba rena ocp täta tunor, åpmar, fater ell 
anfare, at förmaraé; albeleS få tjba at brida må od) giäfa up uti tpepa 
färiHen ; Ifmar mtb noga ad)taé at tpefje färitle, pmardett för paftigt, ide 
eller för fent, tiltäppaS eller fpruttttas; tp ttien fettare ffämer brida at 
ttiet bofnar, äfmett om IariKet ide mät tiltäppeS ; od) tpet förra fan 
jönberflå båbe tunanê el. EäritletS battb, famt utfpilla alt brida; emebatt 
jäften är tE>en fom giör mäbret, od) upblåfer famt tempererar Sliattetö, 
matnetö ocf> pumlenê faper eller particlar; etc. Såfom tilförenbe om 
33röbet är berättat; fe Cap: 5: §: 3. =.

§: 4: |iär borbe matt införa et ocE) anat fom nobigt är uti bit»= 
pallet at meta; v. g. giöra brida mälfmafanbe od) pälfofamt af åtffillige 
tilfaper; Saga od) rätta furt öpl; fmafla brpdeéfärillen; etc. etc. SJiett 
emebatt, fom fagt är, intet mpdet brida brpggeê pär i Iaubet af gemena 
popen, ätt iitittbre ftora brpgber; få at tpet intet furnar, för ätt tpet är 
förtärt, maranbeé genommäl nögbe at bridât ofrpbbat, od) faft ätt tpet 
more något furt, meb ottgel befprängt, od) ffämt af tttöglab färille; Så 
går min Slota Baba alt fåbant förbj, od) leinnar fåbant åt Ceres od) 
pentteé Sälffap, til at bereba läfra fornbunfter åt Bacchi gefäller; 2)od 
ttämne» pär et fåfottt tpet befantafte, at tpet brida font brpggeê om 
måpren tneb 3fett tigger; mare pmab flag tpet mara må, ftardare eller 
fmagare, tpet är brpgare od) palier fig många refor bätre od) friffare ätt 
tpet febermera brpggeê in på.ocp öfmer fomaren, allenaft intet feel är in 
prima Concoctione, uti färtllen ocp fällaren.

§: 5: SRan nätttbe i föregåenbe §: 3: at brida brpggeê od) pär i 
nöbfafl utaf »Hnbår, när goba ©nbäré år gifmaê; pmilfet fïer på fåbant 
fått, at ©nbärett ftötaé mäl fönber; febatt flår man pett matn på tpem 
fom en attnor mäffning, pmilfett od) febermera opfofaé; läggeS fom om 
annat brpgganbe är berättat, på proftfaret at proftaS ocp mörten renfjlaé, 
tteber igenom proftpalmen; SJiett pär til rnåfte bubelt mera matn tagaS,
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ätt emot sUtalt, äljeft »avber »orten font en immer ntooê; Uti Ujetta 
afjobet lâggeê oefy fyitinïeïag; [å framt Ijumlen ide tilïjïa ftrar meb flotte 
bären inftälleå; jåjom om fubit bricfa §: 3: lit: A; är föremält; äf»en 
jäft, od) [ålebeö fyaitbfyafmeé font i gemen om brygga brida är berättat; 
lit: B. ',Ht fåbant brida intet [matar illa, tljet fan en fymar lätteligen 
efterfimta; at tt)et är od) äf»en [å npttigt [om fPrpfjing, 11) et fyar många 
meb mig jant funnit.

Cap: 7: om Evdnmjn.
§: 1. ©å gobt [om SMnmjn är, när tljet warber rätt brutat [om 

et medicament emot många fiufbomar, i [pnerfyet fyär i sJiorben; @å 
fyögftförbärfmeligit är tfyet, när tljet öf»er måtton jupes; tt) tfyet är ide 
allenaft malt= od) miölffänta, utan od) magftäma, broftftama, ögon= od) 
alla lemarö ffäma; Defy efyttrumäl ö)öga Dfmerfyeten tjb efter annan Ijar 
[ött fåbant fyämma oefy företaga, [å jpneö fy är »ib blifma »ärre od) intet 
bätre. Drbet Srdnwjn, är »äl [amanfatt af 23vdnt, lat: ul'tum, odj 
Wjn, lat: Vinum ; fallas [å på ©anffa, på Angl: Brandy; Gall: eau 
de vie; sUien tljet är bod fyär fyoö of) intet Erdnt-wjn; borbe oefy få i 
»ifja måtto »ara främanbe til fiälfma »afyran, fyälft för [åbana [om tfyer 
af få bränt finne oefy fammete od) »arba »illfinte. Sfyct fallaö od) fyär 
à'mfeljot'om; etc. »aranbeö fuller rnång flag; t [pnerfyet belö af ittlagbe 
frpbber, v. g. cEumimbrdnwjti, Ttngelife= ^enFdt= Lilie-Convallii= 
bränwjn, etc. etc. belö af orterne, v. g. SranfiAbudnwjtt, etc: belö af 
tilmärdanbet tHnfelt.- IDiibelt= Deftillerat= brä[n|wjn, etc. belö affielfma 
Materierne, Eåg, Eorn, ^wete, ^afre, etc. äf»en af »iffa IDrufwor 
utom laitbö; [å[om af egnbdr od) Ecmbdr fyär fyo§ of); etc. fy»ar »ib 
i gemen är at märda, at [om ämnet är, bätre eller [ämre; 9Ut[å »arber 
oefy bränmjn; allenaft tfyet intet ffämes i tilmärdningen ; tp äfmen »ib 
bränmjnébränerjet, font »ib bröb=batanbet, oefy brpgganbet, giör förfaren= 
fyeten oefy tonften rätt tupfet; fe Cap: 5: §: 1. oefy Cap: 6: §: 1. fymar 
til oefy SMnwjnépanan, meb tfyeö tilbefyör jämmäl något uträttar.

§: 2: 3ag giftoer mig ide ut för någon SMnmjnöbrännare eller at 
beffrifma fyär [ättet at bränna SMnmjn, uti tfye ftora od) meb aplar, 
låd, tratt oefy pipor tilmönftrabe oefy inmurabe pannor; faft att tfye bätre 
äre, än tfye [må, löfe Ipftingar ; ©od allenaft at berätta fy»ab fyär i 
lanbet ffer, näml. at efter råb oefy ämne af font, 9tåg, fyafre, flöfäb, etc. 
bränneé fyär bränmjn; åt minftone en eller annor gång om året; intet 
tune= eller 9lnfare=talé>, utan ftop=tals; ©omlige mera, oefy fomlige mittbre; 
bod mera til öfmerflöb, än nöbtorft; fp är [om anorftäbeé; fäft [j: faft] 
ätt mången bönteS »ara en fpllfyuttb od) brättmjus butter, [ont fuper rätt 
litet nog; när trafterne oefy owanett få [mage oefy fremattbe äro, at en
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fingelbor full fan bctt [3: ifo§] then ena mera uträtta, ån et IfeIt [top 
I)oö en anan; Slf et litet »aber barrar et Iof; men et ftert trä od) trolig 
ftubbe tan ftå i tb)et ftarfefta ; @n förbränt, et piänf, en fntaf af något 
bätre än matn fan mera pra ^tärnan I)oê en utarbetab bonbe, an en fiel 
Eanna Saftart Ifoê Iiinar bags fupare; I|miltet beef intet urfädjtaS.

§: 3: Ttmnen til tlfetta ^eIfingbrdnmjnet äro "trytianba, näml. 
A: Sabesartevne el. tïfet torra ; B: Watnet el. t£)et mäta, od| C: haften 
el. bräggen.

A: Såbesavterne äro mäftabelé blanbabe af malt od) miôt, belS 
af torn, dia g, ,jpafre; af Älj, ©aber, etc. Su färnfullare tl;e äro, ju 
mera tafta tfie af fig; bocf mäfte ftje mara icfe alt för grant malne, 
ti) tä tunna ttie mib brånmjnSpanan fnart fafjna od) bränmjnet marber 
meberbränt.

B. SBatnet mäfte mara gobt od| utmalt; SI= od) ftrömmatn är gobt; 
bafSmatnet Ijfalebeö, fä framt jäsningen fl)er af intet fiinbraê ; ©omt 
fällematn buger intet, i fpnerbet bmareft victrioliffe falser finnaS; ti) jag 
miné uti min £). SOtorbrobers fPräftagärb i Rogftad ©oefn, at fä länge 
matnet tog§ i ©tapelfällan funbe intet gobt, utan ibel mebbränt brän= 
mjn tjjer brännas ; SOten när jag font at lära fljem brufa annat matn; 
utur Sin; blef tfiet gobt; font än fler tlfär boö bans fucceffor min pttgre 
brober; [förutan mäng flere Exempel, fom bär förbigås.

TLbetta matnet mäfte tbet betafte fom ffe fan inmättgiaS blanb tbe 
förenämba torra ämnen, rätt igenommäl; fom bar befpnerlig gob märefatt 
meb fig, od) b^HeS et arcanum uti Snmäffningen; Sdcpcfenbeten eller 
proportion mäfte nägorlunba ftäUaS efter tbet torra; bocf altjb bätre 
för mpefet matn, ätt förlitet; af orfaf at marber inmäffttingen för tioefer, 
fan mebbräningen lättel. ffe; DJcen tbet ntpcfna od) tunna, bar ingen ffaba 
meb fig, mera än tjbfpillan at flera pannor bränna; tber marber äntä 
intet mera bränmjn eller mtnbre; fraften bärrörer af fäbeSarterne. Dftaft 
läggeS bär til öblbärma, brägg od) tplif upbäßning; font fan mara gobt 
nog; bocf mil panan af fäbatte tilfalter giärna fpp.

C. ©ebatt Snmäffningen gått för fig, fom oftaft omröreS, at brän= 
mjttö ämnet fötnetr; ju fötare od) flarare at tbet fötnaS; ju bättre teefn 
til mpefet od) gobt bränmjn; mäfte tbet lagom fmablt jäftaS; bälbre 
betare, än fa Hare, fä fnart man fan förftä jäften intet brämtaS mä; ma= 
ranbeS färffer jäft, altjb bätre än gamal, od) jäft bätre at brufa [än] 
öblbrägg; famt bären eller fändet pä bäfta od) tätafte fättet ombemaraS, 
ftäcnbeS orört til ft)eS tbet fuljäfit är i 2. 3 el. 4, bpgn; tp tbet är 
bätre för fent, än för brott; belS för bränanbet, at panan icfe mä fpp; 
bels för mäntan at fä mera bränmjn.
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äßtl matt tut uti Snmåffntngen lägga @nbår, tRönbår, några ftiålfar 
SJtaljlört, eller annat, år tt)et mietet gebt.

§: 2: Seban tfyetta arbetet gätt för [ig, od) brånmjnSåmnet år full= 
jåfit, följer fielfma bråmtanbet eller brpgganbet, fnnar mib forbraê A: PTo-- 
Pig xwårftpg; od) B: Qåttet at bränna.

A: WårcEtpgen åro förnåmligaft ena goba Srånwjnspanna; raeb 
fin l)öga tratt, od) pipon; åftoen Wattu-tunna cd) tf)er uti fatte långa 
pipor; förutan annat fåfom paunfot, ftotjl, taggar od) tï) litt ; hmilfet alt 
måfte ftå uti gob orbntng ftålt; jåmmål tit mtft wåberftref emot bören 
od) fenftren i brpgge= eller brån=tjufet; fom år et arcanum tlfet ide alle 
förftå fig uppå.

B. Sättet at brånna bråfnjmjn åro mångtjanba; tlfet båfta år 
merenbels tljetta, fom bör ad)taë, nåml.

1. Slt planan od) piporne, åftoen !aggarne altjb rengtöraé,
2. SMnmjnSåmnet upröreé få mål når tî>et tageé utur SMffnings= 

båren, fom når ff)et fomer i panan.
3. fPanan giutcé ide få albeteé öfmerfull; utan en tmårrl)anb eller 

något mera tteber om aplarne.
4. Slt alla öpningar bring om tratten od) piponta meb begen mål 

igenfliftras.
5. Slt måttelig @Ib od) jåmtter ^ete altjb l)åHe§ unber panan; 

albraftarlaft mib början, för ån fl) et börjar rittna, men febermera fad)= 
tare; SBiorf= od) al)l=meb måfte ^år mib brufas, om fmibie=!o|l intet 
finneé.

6. Slt meb lagom framrinnanbet intet fjinber fter.
7. Slt matnet uti matu=tunan altjb år !alt.
NB. epår mib plåga gemenl. 2: anftöter infalla, nåml. a: at piporne 

förftoppaé, få at tratten flås af; od) b: Panan fprutar, tl)et år, mib 
början fprutar fram genom piporne tioda förbranden. @mct fåbana 
olägenheter !att ttjetta brufaé, nåml. @mot tbet forma, a: at fåber, och 
tplidt fom flpter ofmatt på, mål afffumas, för än tratten tjIfliftraS ; £>d) 
et långt Spö år mib franbena, l)mar meb, ifrån fråmfte ånban af piporne 
öpning fan ffiutaS alt in uti tratten; Slfmen at man meb munen mar= 
faml. fän mib början fugaé fram uti piporne, når man mårder ffumen 
börjar mifa fig; ©lier od) giöreS en båtre och rått höger od) mtber tratt; 
tp merenbelé år en fmaler och låger tratt tnpdett orfaf til thetta, fom 
år båbe farligit oef) ffabeligit; tljet förra at folfet i Imfd låttel. funna 
brännas af hetfl branfen; thet fenare at når tratten afflåé, plågar alt 
tt)et i panan fotas fpruta tljer ut; therföre more intet oråbel. fåfta tratten 
raeb fmå hatar i panan.
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b. Spmtnnbet, font fïer merenbelb, ndr mpcfen gantai brâgg BIan= 
bah uti intndffningen ; dr något fel t jjäfanbet ; etc. fan f bref ornas ndr 
Iitet [mot eHer tioàl)ï etïer ndgre ©altforn Idggeb i panan; od) at Iagotn 
elb unberldggeb; etc.

Sfyet fydnber od) icte fdllan, od) för fomligom, at Srdmojnet anten 
toarber flottigt, I)tritt, ollart, toebbrdnt, illafmafanbe et!er ocfy litet eller 
alçintet. felon dro nog ftodra at rdtta; SDocf Ijaftoa månge funnit
gobt toara fåbant, ndtnl. Sdgga find oct) gröna @n= od) gramrjbqtoiftar 
i panan, få todl t förbrantningen fom tiareringen; IRdtt genomtoäl ftura 
panan ocfy afffrapa toebBrdnatt, fom fmörja Botn meb jtnör eller oljo ; 
Idgga t)Iletlutar uti öpnittgen på förbrant= ocfy tlareringéfaggarne, famt 
anbra fföna örter. DRen et arcanum dr 11) et at flå fötmiölt uti tiare= 
ringen; tå toarber Brdmojnet rätt fjnt. SDcau måjte od) altjb Ijaftoa falt 
toatn i tunan; famt låta Båbe förbrant oct) flarering fadjta rinna; 11) i 
toibrig Ijdnbelje toarber Brdmojnet fytoitt. SDocf at rdtta tfyett ftaban at 
få Brdntojn ndr förbranfen icte en gång Ijfnar fig til Brdmojn att fiber 
flareringen; tf>et dr albra ftoåraft; Sntet annat mebel fy ar jag funnit Bdtre 
toara, an affila tfyet tiocfafte od) Begpnna frdmft igen taganbeS tfyetta 
tunna Brdmojnb dmnet til fluidem etr toatn åt npa torra fafyer; fom 
plågar ttågorlnnba ftoppa ftaban; 11) meb Brdntojnb Brdnneriet dr få Be= 
ffaffat, at Bdbe qvale od) qvantum följaö åt; jag menar gobt od) mpcfet; 
äftoen litet od) elatt. Sår man 2: fanor gobt Brdmojn; af { tunna gob 
@äb; få Ijar man intet at flaga ; faft dn I)toete od) fRåg brdgttgare dro 
än torn od) Ijafre ; gob än flö=fdb.

§: 3. Jptoab *Hn= od? Tlombävo .Brdnvcjn attgår, fom Brdnneb 
eller Brpggeb af Bara Båren, od) dr mpcfet gobt; @å måfte tl)et få giörab, 
at Båren förft ftötab, od) feban flår matt Ijett toatn tfyer på, fom alt todl 
omröreb; ndr affobet dr lagomt jtoafylt Idggeb jdft tfjer uti eller öl)l= 
Bdrnta, brdgg ; Dd) ndr fljet ftått f)aftoer at fprab, 2 el. 3 bagar, Brdnneb 
tf)et i panan på famma fått, fom fy är oftoanföre Berättat dr. SDZan tan 
od) tå Befomma CSnBarSoIja om Bdren dro mpden, od) toib rinnanbct 
gob acfytfamfyet Brufab at tljen afflpta.

Cap: 8: Utvdcfntttg på äotendmbe Slvbeten: §: 1:
1. @na Sqtoattqroarn, fom raebelmåttig ftor är, fatt mala ren 

räb [o: fdb] om bpgnet 2 el. 3: tunor; men flö=fäb ocfy agnar fyälften 
tninbre.

2. sPa ena ^ßnbgvoarn mala 2: perfotter om bagen 2: Sunor DJialt; 
men ränfabe goba grpner tuna.
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3: s])å ena ii- et. 25åc£e--qmarn rnalcé om btignet 6: tunin' malt; 
men grüner mål rånfabe 1: Suna.

4. @t Ijion fållav om bagen 3: Sunor DJlibjj l ; Cagetfidptar 2: 
Sunnor; odj dlot=ftdptar 1: Suna.

5. Cmene l>ion bafa bröb om bagen, nåml. groft ftött bröb af 
1 A: Sunor; Sjnare od) ftütt af 1 Suna; Sunt ojåfit af 2: Smtor.

6. ipå et bpgn Iunna 2 perfoner brygga btidla af 3 S:" DOlalt.
7. 23rånmjn fan af en mcbclmåttig pana bränaé om bpgnet 4: 

fanor et. A: Suna.
fpmilfa bagåmärcfen når tlje låggab til ftelfma materialerne, jämte 

meben fom upbråneb ; etc. Så år fnart at aftaga f)uru mpcfet 1: Suna 
DOUbl; DOialt; ©rpner, etc. fofta; åfmeu 1: SOrbb ; 1: fana brtcfa,
båtre el. fåmre; 1: fana brånmjn. etc.

§: 2: »£mab ftelfma WarFtygen fomma at fofta år mercnbelS 
t Ijctta fbljattbe:

Amt. Amt. Amt.

2). •/. 2). •/. 2). •/.
@na mebelmåttiga 1: ft: Ijroftbunf . . 1: IG 1: ft: groft grpnfåll — 16

Sqmaltqmarn . . 1: ft: Så.......... 1. — 1: ft: dt grannare . — 24.
Uufet . . 2): 24.— 1: ft: åntbare . . . — 12 1: ft: miöplfålt. . . 1 — 28.
©tenante 5): 24.— 1: ft: Sfopa af fop= 1: ft: Sagclfidjt . . 1: 16
3årnrebffapett od) par................... 5. — 1: ft: jflorfidjt . . . 2 8.
inanbbmet 5). 20. G8 — 1: ft: Dito af trä — 18 1: ft: 2)ranf=fagge . 2 —
Apanbqmarn . . . . IG — 1 : ft: pumteforg. . i. 16 1: ft: SOråumjuö=
SOrånmjnépana meb 1: 2)ricfe8tuna. . . 7. — fagge........... ..  . 2 8.

tjjcë bet) ör. . . . 36 — 1: ft: dito minbre 5. — 1: ft. dito minbre. 1. 16
åört) g g ef åri U e 1: ft: Slufare . . . 3. —
1: ft: öjjlfar . . . . 9 — 1: ft: Snnfjl. . . . — 24.
1: D1; DOijnbre . . . 6 —
1: ft: fmoftfar . . . 5 —
1: ft: SBdr........... 4 —
1: ft. Dt minbre. . 3 —

Cap: 9. (Dm ILjnets tilmåvcFning, meb Spinnerier ; etc.
§: 1: Uti L Dlffmnbl. 3: Cap: od) 8: §: ftabnabe man om Ijnets 

tilmårfanbe meb SFåcFanbet; följer altfå mera pinaube ocf) Ijanbteranbe 
meb Iljenna märten; nåml.

A: Klyftanbet, Ijmilfet jfer meb braganbet genom et infiniment, 
fom fatlaå 'Klyfta, giort af 4 atnarS lång ftbr, Ijmareft ftorånben år för=

9Glysisvallur III.
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[ebbet cd) ff'cbber meb et tunt järn, fäftab mib fanten a[ en lång ökning 
in uti [tören, [om [matar emot lö[a tungan, IjmiIfen går in uti [amma 
öpnittg, ï)afmanbeê äfmett et tunt järn, [om mib famantnäppanbet fmarar 
in på tfyet anbra, når Sjn=I)äfjlan ff)er emellan brageé, eller flpftan ut= 
före Sjnl)åfjlan; tp tlpftan Ijalleê i månftra Ijanbena, od) Ijäfelan i ffjen 
flögra; [om ofta mänbaé od) utbrebaé måfte, på tljet agnarne, [om efter 
ffäcfanbet qmarlemnabeé, må utbragaé.

B. i^åcflanbet, [ïer pa od) igenom ^åcfel; [om är et märcftpg af 
limafja många järntinnar uti et trä fäftab ; pmilfet Plinius tallar: pecti 
ferreis hamis; förft igenom en (Srofre fjåcElo, pmareft töet gröfre Zo, 
eller 2Måer; lat: Tomentum; THaggarns--ILo ; [om tljet l)är i lanbet 
fallaê ; afbrageé; Ddj [eban genom ena (Brannare fjåcElo; [om ftiljcr än 
mera Sjnct ifrån tljc THaer eller ILo, [ont Ij är ttämneö PTobtngs=ILo; 
tTobingar; ju tätare f)äcfel, ju finare marber Ijnct, allenaft tljet gobt 
[lag od) gran=tågat Ijn år. COcart plägar od) borfta Ijnet meb en Ijår- 
Borfte, når tljet ffal tilmärcfaé tljen albrafinafte.

§: 2: Slf fåbant gröfre eller grannare to, eller THå; [amt bätre 
eller] järnte IjacEtat Ijn ; fortjätteé [ebermera fielfma Sptnnanbet, anten 
på fijngrocf, eller *5tu[--råcE; [om od) fallaê ILpfLracE; för GO, åren 
ttlbafa, l)är i lanbet främanbe, men nu öfmer alt brufelig, od) mpefet 
beqmäm at fort fara meb fpinanbet; i fpnerljet tf»et [om fjnt od) grant 
mara [fal, [e Cap: 3: §: 8. Part: 1. — jpmilfet Spinnanbe ffer gröfre 
et. grannare, alt [om =Loct cd) Sjnet fan mebgifma; od) [om mäfmen fïal 
mara, gröfre eller granare, anten til roarp eller upvånings (Barn [om 
på Gr: fallaê CrrjlUiov. Lat: Stamen; Ital: Stame. Belg: Scheergarn; 
Angl: Warp. Germ: Warft; eller til 3n--jlag, 3nvoåfntng; lat: Sub- 
tegmen; trama; Gall: la trame. Angl: Woof. Belg: Weep inslach; 
Germ: »Hientrag; Wafel. Slier til annat garn; [åfom til aHeljanba 
flagg fiffetpg, 5ftot, nät, Siötar, -Dîpfjicr, COciärbar, jpäfmor, etc. qpmar 
mib t gemen tljet är at ntärcfa, puru [om alle giffegarn äro mpefet bätre 
[om [pinnaé Baffram eder [nöeé affoleé, än rätfoleé ; Samt ju finare, ju 
bätre; Ijmar om mibare Ijanbïaê t tljen VI: 2lfl): Vjär til fomer od) 
SEogarn, at Sfo=[öm för Sfomafare; kin sgarn, til mefar at Siufcn ; 
etc. etc. förutan alt ILannnat (Barn; til ätffillig flagg trå; Sfaftgarn; 
Segelgarn; etc. etc.

[förutan alt tpetta, [om fpinneé anten på långråcE, eller ^iulråcf, 
arbeteé od) j)är tf>et 3:Ët flagê [pineri meb tl)e få fallabc ILom=Slanber; 
|: et inftrument eller märeftpg, [om gement od) ringa är :| fallaê od) Ijanb= 
flånber ; meb IjmiIfa man [noer tljet [om groft bör [pinnaé, fafont åtffillig 
flagê rep= od) tog=märcfe; tömer; tätnar; tiuber, etc. etc. £I)ctta [ifta
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fïaget föråttas î)ctr i Ianbet måft af manfclfen; men tt)e tu förta af 
qminSperfoner ; ef)unttt)âl jag met nagte farlar cd) guBBar funna !"pinna 
ntt)cfet finare garn på f)tulråcfen, ån qmtttfolf, el)uru cd) iblanb tfyefje 
fettare en gattffa ftcr oljfBet mara månbe, til at fptrtna få mål fort, fem 
grant, åfmett jåmt Bwar uti ftörfta fenften ftår.

§: 3. fpuru nu febermera meb ttjetta fpunbna garnet fortfareö, få= 
font at t£>et Intvfxvas på Barftrån, Jparfmornc FoFas i lut odj bpFas; 
febermera bleFas; mera eller mtnbre, alt font tf)c ffela BrufaS tit; tl)ct 
är öfmer alt Befant. SDocf är tf)et at f)är mtb märefa, at faft få mål 
bpFanbet font bleFanbet ide meb få rnpdet ftåö od) arBete ppntaS, font 
tl)et ffer i pollattb od) Brabant, på flje Harlemiffa Blefcrier, Ijmareft 
tf>et ifrån Slefien cd) flera orter fputtbna Ijnet rnpdet Bmitt gtöreS ; ©å 
arBctaS Ijfmåt nog Bär i lanbct på fåbant ; förft meb ftaref lut af biovF= 
affa, font f)år är tljen Bäfta; tt) Pottmffa finnes ^är intet; til Bpfanbet, 
font fan mara gebt nog; Bwar til tjfmäl fielfma xvatnet tnpdet mera 
uträttar, än mången fatt t B)aft förftå; tp utan met tf>ct at Ijär i lanbet, 
på några ftäOen finîtes fåban matn rtnanbe, Bwilfa gicra få Bwit Ijne= 
tpger, font more tf)e Bpfab i lut od) fåpo. ©åfom od) febermera meb 
23leFan&e, Bmilfct Bår måft ffer om måljren i Mart= od) Apribmåna= 
ber, nteban fntö od) ifen ligga qmare, od) foleneS ftrålar tiånligait marma 
gifma; tf)erföre fallar Plinius od) ftere latiner tf)etta Blefanbét, eller at 
Blefa : infolare; ocf> grattfofeit: blanchir la toile au foleil. Sfmt mårf= 
ftälleS jämrnål Btla fomaren öfmer, bod meb mittbre froma od) mera 
arBete af matnaube, månbanbe od) tpljft ppnt; Bwitfet eljuru t^ct Bögel. 
BerömeS, åfmen af förflagS mafare påprfeS at cdj l)är t ©mertge måtte 
fåbaita ftora IBleferter upråttaS, font i pollattb; få mifar fielfma mårdet 
tl)em font ide BItnbe od) minbögbc åro, at fåbant för rnpdet Bpfanbe, 
flappanbe, tmåttanbe ocB Blefanbe, mera ffabar ån gagnar, ocf> år font 
SubarnaS fpttålffa t Ijnflåberne.

§: 4. ©eban Hjtt- od) Xo= el. 3Må--d5«vnet fålebeS tilrebt år, font= 
mer tBet famnta at VPåfwas; Bwilfet arBete latinerne falla: Texere ; 
Sranfoferne: Tiftre; Xpffarne: VPeben ; påftåenbeS Scaliger in Arid: 
FIift: Nat: at texere år et meb tegere; invicem tegimus tramam et 
ftramen, unde et texere, tBet år: SBarpen eller upräningen od) inflaget 
Betåda Bwar attbra, faftån attbre, annat Beråtta; SDod åt minftone år 
fl)et enligit meb ©refernaö ra&q, at all tvåf, Angl: Woof; Gall: tiffure, 
lat: textum bör mara jåtttner od) uti loader orbning. Dd) faft ån fBentta 
min Slota Baba ingalunba må gifma fig ut för någon fonfttga SBåf= 
merffa, Bålft til fåbant arBete ntpdett fonft od) förfarenBet årfcrbraS; t 
fpnerBet til öfmerfina od) BwarjeBanba flags !Dräller, 8. 16. 32 etc.
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©faftS mäfmar, cd) tplift mera; ©å lårer bed ingen meb ffäljl !muta 
Iafta tljet Ijar meb några erb allcitaft beråtteS tt)e algemenafte SBäfmar, 
fem Ijar i Ianbet måfmaS, enbaft af qminfolfen; fåfom P. Confentius 
i fina bagar berättar ed) f!e månbe uti Italien; at inga farlar fåbant 
arbete ibfabc; eljurumäl a anbra orter, åfmeit i ftinlanb ed) anerftäbeS, 
SKanfolfen öfwer alt teåfiua; tf)et mpdet råbeligit fpneS mara för tt>et 
ftpfma arbetets ffuH; faft än mången qminSperfon(er) fy är uttnan, fan cn 
farl öfmergå få mäl i frafter fem fnällfyeter.

§; 5. ^>är berbe mäl infëraê fättet at giêra fåbana märdtpg, font 
albeleS nöbige äre til äBäfmcrier, emeban på tfyem är fter åtffilnab til 
gebieten ed) beqmämligfyetett ed) nu i fettare tjber fünften Ijär utinan 
ganfïa mpdet tiltagit ätt fem tilförenbe; Ijfa fem em ©pittrådar är be= 
rättat; §: 2. SKen fem tfyctta alt är gattffa miblöftigt, få nämtteS tl)ctta 
allenaft fortet, näml.

A: VLy fl-foten, på fymitfen ,jparfmau läggeS at nyftas ; fan giöraS 
af trä på åtffitligt fått at ftå rätt up; men ©Hifvuorne i forfjmjS fatta, 
böra löpa omfring utan fyinber på en pinna, maranbe meb mifja fyåfyl få 
genombårabe, fymar uti sJipft=ftidorne fättaS, at tfyen åligganbe fyarfman 
fan mer eller minbre utfträcfaS mib npftanbct; f)milfet arbete at npfta ; 
lat: glomerare. AngL to tvinde up in clues; Belg, in Kloiven ioin- 
den; ffer anten på rmtba npfLpiunav; i fpnerfyet tå när garnet ffal 
tminnaS, ed) i ftället för tu npftan fan brufaS et, när tfyen ene änben 
löper inanefter, ed) tfyen anbre utan på; eller emfring runba npftfpånar; 
epterfaba ed) i ring fatta fegelftrupar eller tplicft; fem icfe tungt är, i 
fpnerfyet när fåbant npftat garn femmer at utmägaS i mäfmarenS Räuber, 
eller återmägaS ifrån tfyen fem garnet upnpftat; blifmanbeö fåban npftan 
ftörre eller minbre, alt fem garnet fan mara grant tit, ed) fyarfman fter, 
af 1. 2. cl. 3: rullar, ©åbant npftan fallaS på lat: glomus ex filo; 
på Dan: nögle. på Spf!: ein Hlungel faöen. Gall: peloton de fil. Ital: 
glomo de filo; Angl: a clue, a Ctraine of game. Belg: een Klou- 
wen, een Ctrenge garens. <lpar marit öfmer alt i bruf, til år 1700. 
men nu febermera är fåbant fent od) tungt npftanbe femmit at änbraS 
i Txullanbe ; marber altfa

B. Txullar nebigt märftpg til mäfmerier, på Ltuilfa meb mpefet 
minbre befmär garnet fan rullaS, än npftaS i npftan; ed) meb fåban I)aft, 
at 3 el. 4 Ijarfmcr fnarare rullaS af et l)ien, än fern ena fyarfma npftaS; 
maranbeö cn fåban Kull Ijfa gierb, fem cn Kutl på fpinråcfen; Gal: 
poulie; beef bubbeit ftörre. S forna tjber Ijar Ijär i lanbet marit brufc= 
tigit, fern tfyet ed) än fyoö tfye gemenare gängfe år, i fpnerl)et tljet gröfre 
Sjngarnet, at TxuIla; men på t)elt annat inftrument, näftan fem XvilIa
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på miölqloarn til JEuggljiuIet, raeb en Ijattb fioef at braga tljenna Suiten 
omfring; jom tljetta märftljget fallaS; odj tberföre bulta gantet är intet 
annat t)är mib; unbantaganbeS bulta eller bångia Hjnlqavfwan tit miuft 
inflag; än at rulla garnet, 5. 6. 8. 10. tråar i jänber, omfring tljenna 
Suiten, när 5. 6. 8. 10. ft: af förenämba ntqftfotter tit: A. äro ftätta 
jom en femicivcel til tljet loärcftpget meb tljeraS omlöpattbe Ijårftoor.

C. Kan-bålar, eller ©långe-bålar, är iljet toärftljg af trä, Ijioar 
omtring fielfma toäftoené upräntting ftälles eller flängeS; anten fqrfatttige, 
eller 6 à 8 fantige — jom ,fjollänbartte brula; minbre eller ftörre, alt 
efter beljag, odj rmnet fan mebgifioa, Ijioareft tljetta arbetet ffal gå for 
ftg; 6. 8. 10. 12. alnar t circumferencen; altfortîjenfïul bör man noga 
märcfa odj öfjioejrflå meb garnet ljum mäng Ijtoarf upränittgen attläggeS 
på tljefa Diäntteljäljlar, od) loäitba igen meban tjber är, at SBäfioen må 
itå båbe långben od) brebben, Ijioilfen brebb räcfnaS efter Pafnnan-- 
talet, itätnl. . . .

Ijioar af är lät at aftaga at ju flera tråar man i jänber ränner meb, 
ju jnarare ffer upräningen; men intet tljerföre bätre, utan jnarare loärre 
odj binbigare. ptoarföre brufaS od) tjär mib tljen jå itämba Kånfpån 
jom är et tunt bräbe, meb jmå flät Ijåljl rabtalS genombårabe, igenom 
fnotlfa upräningé tråarne Iefa när tlje rullaé fring Diänneljätarna, äfioen 
i mifja grep afbelaö när tlje fomtna til tlje jå fallabe ©Fel= ell SHtljo- 
tvåen, fjioilfa et mib Ijioartfjera änban af Dtänfjälarne fäftabe fållas.

D. "Kanne Håban är tljet inftrument af trä, Ijtoar uti anten tljet 
tiijftabe garnet läggeS uti fina Voifja jmå afbelabe rum; eller Diullarne 
fättaS, när upräningen går för ftg; 3 forna tjber loifte man Ijär intet 
af jåbant beqioämt märcftpg, utan man måfte i ftätlet brufa åt Ijtoarje 
nijftan, loppar, ffålar ocfj annor jmå färitl, rabetalé fring om arbetaren 
ftälte.

Seban upränningen jålebeS gått för fig på Diäntjälarne, ombeioaraé 
nteb famanfnljtanbe roäl ©feUtjcforne, odj beta ftrången, jom od) b)är 
fallas wåf.-nnnpa ; fittiaS eller länfetalS tageS neber, jamt i fönoar IjålleS 
til tljeS tljen fommer at IaggaS på SÖäfftolarna.

E. WaLftolav finitaS icäl fjär åtffillige, jomlige ftörre, jomlige 
jmärre; 5>orf intet jå bigre jom i fpollanb, Ijfiuät näftan Ijfe giorbe i 
mång ftpcfe, förutan tlje albrajämfte IjoS tlje fattiga, äfioen tlje älfta fjär 
i lanbet, Ijioilfe Ijafioa loarit af ringa märbe, v. g. utan Suit, etc. 
aIleuaft et litet trä i ftätlet, toib Ijioilfet SBåfrumpan efter Ijanben fäfta= 
beS, utan at IjeIa fträngen omfring Suiten ioefla od) loinba; etc. etc. 
Slljefa Söäfftolar böra mara til alla fina belar, af längben, ljögben odj 
brebben ntpcfet mäl proportionerade odj jamanjatta; Ejioilfa belar; fåfom
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fielfwa 4 fotterna, ftörve od) ntinbre flåarne, meb ffjeraé fjtar, Uiefträet, 
bröftträet, button odj Ijané wänbare, Äamben, trifjau etc. etc. at t)är efter 
wifjatt mäteftocf beffrifwa, nog loibtöftigt wore; waranbeê ingont ofunigt 
tljet fomttge wäfftotar äro tete aKenaft mietet tattare at wäfwa uti, utan 
od) giöra t)ctt tätare oct) bätre wäfwar; ©omtige ttjer emot l)elt möbo= 
fame od) förtretetige; fljerföre finuaß iefe alle ©niefare gobe wäfftolß= 
matare; Ijta font om fptogmäftare tilförenbe fagt är; II: Cap: 2. §: 1: 
sDieb tl)e SMfftotar, font brutaß tit ©rällßwäfwerier, är ännu mera fonft, 
oct) mättg flera ting, i fpnerljet af trifjor, famt långben oct) tjogben, fom 
tit ttjem t)öra; waranbeê meb alta wäfftotar få beffaffat, at fljär til pra 
tt)c få fallaba Cråber etter Crampor, 2. 4. 6. 8. 16. 32. etc. alt fom 
wäfwen bor wara, Ijwilta fäftaé anten framåt etter bafefter, uti fljeraß 
wifja rum, mit unber wäfwen.

F. VDaf--Spole är od) et wärftt)g oumgängetL fom fatlaö på Ital: 
Spole; Belg: Spoelen; Galt: Efpaulee. Angl: weavers [pole, utar= 
betat af trä på fåbant fätt, at iete altenaft, uti tljeé bpning, tljet fpotabe 
garnet, fom od) Spot taltaê; lättel. ruttar af fpotftictan genom et trint 
t)ot)l när ©polen genom fielet framfîinteë; utan od) glibar fnart fram, 
intet finbraê af garnetß utffetanbe, ide feller af ftelfwa inftromentets 
ojämna ubbar; tferföre måfte fåbant infiniment wara wäl giort ; tp od) 
på ffjem rbneë en ganffa ftor otjffet; ©n mebetmåttig böjning på bägge 
änbar, giör tf et mäfta od) bäfta, äfwen wäl en proportionerad ffoning.

G. VDaf=SFeb måfte od) äntet. wara meb tit wäfwanbet, fwilten 
måfte alt jämfaé efter tljet flag fom wäfwaé ftat, brebare eller f matare, 
efter fPafjmatalen räfnabt, fåfom od) grannare eller gröfre; waranbe få= 
tebeé SBäfftebarne af mpefen ftor otjffet, tfe må wara famanfatta af tfe 
gemenafte biörFwebsttnnar; fåfom fär wib början atgement brufabeé; 
eller af iJior, fom febermera tom tjär i brut fjoß tfe ritare; etter od) 
fom nu mpefet blifwit gängfe på t fefa tjber, af titling; Ijwilfa om 
tfe rätt jämna oct) fläta äro, gagna mpefet få wäl för ftarcfleten fom 
waraeftigfeten ftull, faft än emot tljem af trä, bprare töpaß.

H. .vjär må od) nämttaé SFafL VDafrearedîaft; Liciatorium 
telæ, at fïtïjaê ifrån ypjïaft. Belg: de fteel van een bijl: Ang: 
handle, or haft of a bill, od) anbra fïaft lat: manubria; icte få en= 
lauert, at befïrifwa tt)eraê Ceenar; St'aft=tenar nämbe, af trä; lat: 
tendieulee lignece; icte Ijeller tlje Sålfwor etter tpefior af @taft=trå, 
fom emellan fåbaite Sienar fatte äro; att efter sPafmataIen; af Ijwilfa 
©åtfwor äro 2 flag; ttjet ena od) fämre, fom t)afwa inga mctlanlpcfa 
utan garnet träbeß emellan tljen öfre od) nebre ftor tpeforna, fom i forjj= 
wjß äro fatte; SIjet anbra bättre od) nu brufeligare, i tp emellan ttje
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tmänc flora lpcfior, är on mpdet Ijton ; igenom I)mitten träerna Iopn ; 
Utan faft mera för tljen orfaton at berätta Ijuru fåban SFaft fnptaê nu 
mera pä et fFaftbråbe, til fina mifja upfatta pinnar odj afbolningar; tå 
för ut en Ijmar fåfmel etter @faft=tråänba afffäreé; än efter forna ma= 
xterot binbaé ocf) fnptaé fring om tljen få tatlabe Sfaft=ftoden mob tljer 
tit Ijöranbe ffaftnåten, font öfmer att bntfabes för 40 år feban.

I. 34)e flera märftpg, fom forbraö til mäfmerier; v. g. SrebFam ; 
Ktifter=bovfiar; ILtmpel; Sap; SpoI--Far et. SpolråcF; Spobrörer, 
etc. går man t)är förbj, för miblöftigljetcn ffull.

§: 6: Stt t) är införa ttje mäfmerier fom nu i brut äro af Sinne= 
garn; tljett är omöjoligit, för tt>eö åtffittig flag ftul; t fpnerljet af IDtnIl= 
Ier; tpoitfe forbra ide atlenaft färbeteé mäfbonor, utan od) befpuertig för= 
farenfjet, fom ide allom funnig är, få mät til t&ovnbråUar, etter fmå 
rofer; fåfom tit tlje ftörre ; maranbe t)är om många affatta böder od) ut= 
ritningar, Ijmtlfa utmifa t)uru botnen ffat antäggaé; furu mång ftaft, 
trifmr od) t)ixtl forbra»; t)uru tråbarne etter tramporne ffola fnptaé mib 
ffaften; furu tråarne böra itträfnaé ifålfmorna; furu ocf) uti Ijmab orb= 
ning man ffat trampa neber träbarna, fram od) tilbafa, etc. etc. etc. 
fmilfet fär at framföra, tfen må giöra, fom i tfenna fünften genom 
öfmab är, cd) Ijmareft fåbant mäfmanbe mpdet ibfaé; tp får i Sanbet 
Ij o § gemena Ijopen brufaé ft) et rätt fällan; tfcrföre mit man atlenaft 
nämna tfen mäft bruteliga Stne=Fabriqven I)är i Sanbet, nämt.

A. Slagant; fom tärer åga namnet af 2Måer etter T,o, odj garn, 
emeban tfet famanmäfmeé af fåbant Slaugam; anten brebare eller fma= 
lare, finare etter gröfre; fom garnet fan mara tit, Sieben mebgifmer, 
odj arbetaren ftjten uti fopftåenbet upmifar. Upräningett fler merenbeté 
meb 4. etter od) 10. tråar; 11 el. 12 fPafjmar brebt; fom mäftabeté giöra 
mäfmen 1| aln breban; fmar tit brufaé 4 ft: trampor etter tråber, par 
od) par i fänber.

B. »En=SFäft--tvaf, är odj groft flag, famanmäfmen af Ijn=garn 
til upräningen etter mäften; od) af 3io etter 23lå inftaget. Upränningen 
meb 10 tråar, 15. 16. 18. 20. 24. 30. fPafjmar brebt, att fom brebben 
mil mara; 6. 7. 8. 9. qvarter, alt fom garnet grant är. |jär tit brufaé 
anten 2: Sfaft, etter od) 4; men atlenaft 2 tråber; tp när 4: ffaft brufaé, 
binbaé 2 ©faft tit 1 ft: tråba, Ijmilfa tråber entrera i fänber trampaé, 
fmar om anan.

C. Sulbatt, af 2 flag t)är i Sanbet, 1: Smal= od) 2 25teb. 33ägge 
fingen forbrar Singarn tit mäft, men 33Iå tit injlag. Upräningen fler 
belS meb 4. tråar, beté meb 10. Srebben tit tljen frnata bitlban, 12 
fPafmar ; od) tit tfen breba 18 pafjmar, fom giöra 11 aln; £råberna,
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ernten fïaften åro 4: [t: eller 2:5£, brufaë merenbelê 2; Ijfa fom til före= 
nåmba (ÿttftaft. B.

D. Hårft, S.åtet, på Spfta £einwa[n]t>; §tanf: toile, linge. Ang: 
linen=cloth, linen ftuffe, Iinen=Ware; lat: pannus linteus; är odj Ijar 
få åtftiUtgt, fom annorftäbeé få mål til fjntmten, font brebben; alt fom 
Ijngarnet få mål til upråningen fom inflaget mebgifmer; Uprånningen 
fîer merenbelê meb 4. 8. el. IO tråar; brebben fter efter fPafjmanétalen 
od) garneté fjtffyet; 18. 20. 30. 40, etc. tp til exempel, når 40 pafjmar 
giöra 2 alnaré brebt lårft, få år fnart at utråcfna, ljuru mpefet minbre 
20 el. 30 pafjmar gtfma, odj Ijuru mpefet mera 50. 60 el. 70 pafjntar 
utbreba; faft ån l)år mib ftor åtftilnab är förmebelft flera tråaré infaft= 
ning uti måffteben tinarna emellan; Sråbarne eller tramporne brulaë 
anten 2 eller 4. ft: åfmen odj ©faften; boet Ijålbre 4 ån 2; enteban 
fïaften minbre tå nötaé åfmen upråningégarnet, od) fteljlet ridjtigare öpttaé.

E. 2>olfter=Wåf, åger od) famma beftaffenljeter fom t|e förenåmba 
lårfter od) bulbaner; boet meb tl)en åtftilnab at fom -JMnberna böra 
mara, brebare eller fmalare, altfå tråarne meb uprånningen noga ad)taé 
til fårgen; odj at pafjmamtalen öfaé til brebben, 15, emot 12, etc. 
tp merenbelê tomma 3 tråar at intaftaê emellan fymarje tinna, at måf= 
men ffyefto tätare Blifma må; Ijmar til odj forbraé Ijngarn fram od) åter, 
Ijfa fom til lårfter; faft ån för menagie ftull Sogarn oftaft infmpgeé. 
JUleb Sråberne år famma fom om Sårfter år berättat; lit: D.

F. 23omfajen måfmeS od) l)år; men font tl)cr uti år båbe Ullgarn 
od) Ijmgarn ; @å tömmer fåbant om Ull=Fabriqven at nåmttaS.

NB. SÖib tljefja förenåmba måfmerier böra iblanb alt annat nöbigt, 
åfmenmål tljetta följanbe i ad)t tagaé:

1. Slt Söåfftolarne åro råtte od) jämt ftal(f)te, famt fafte ftånbanbe, 
utan at luta, eller ffricfa af od) an, I))oar til tl)e öpollånfta ©cgclbuf= 
ftolar mönfter åro.

2. Slt Uprånningen fom låggeé fring om Suiten, mål igenom 
©rebfamett utbrebas, jämt, od) tl)et l)årbafte font fîe tan anlåggeé, alt 
fmalare ju l)ögre; od) tljår ftrången eller måfrumpan långer år, få at 
man fruktar för någon flafljet mib ånbarne, tunna breba od) jämna 
fpiålor eller fpiålfer låggaé emellan Ijmarfmen långft efter bulten.

3. Slt @tel=fpiål!erne maetert od) mål infåttaé.
4. Sråarne orbentel. tråbaé igenom ©ålfmorne på ©taften, od; at 

bud;tig ©taft tagaê; famt fnptaê före efter Ijanben.
5. 8jfalcb[e]S når t^e tråbaé uti SBåffteban, Ijmilfet fter meb en 

©fe=trof, anten af trä eller måfjing; t|et förra år båttre od) lättare; 
jpmar mib noga ad)taë en förutgiorber utråfiting od) jåmuförelfe emellan
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pafjmarna på wåfwen od) pafjmarna på fîebnrt, od) Isuru månge tråar 
lomma at infaftaê ; etc. at ide arbetet meb uprifning må giöraé fåfängt.

6. 2lt »äfmen warber jämngober, tåter etc. förutan några flag= 
brifter, enlöpare, ftora fnutar, långa dnbar, ftpgga lanter, oct) annat tp= 
lift; Ijwilfet år fnart fagt, men ide få fnart lårbt, Ijårflptanbeé wåfware= 
Eonften mera utaf öfningen, ån utaf föreffrifter, Ijwilfa bocf mpcfet gagna, 
feban en fått låra tl)e förnåmfte Ijanbgrepen, od) begpnna af tt)et låttarc 
fan gå för ftg ; ©åfom tljet tilgår t all ting.

7. XUifler fofrfbra od) % fina wäfwar; l)wilfet fofa§ på åtflitligt 
fått; tl)et brufeligafta t)år i lanbet år af rent watn, råg=:niöl od) litet 
feto, anten ifter, talg eller fmör, famanfofat, ide för tiocft, icfe !jeder för 
tunt. ©ontlige brufa od) ofofab miölf; @ete= el. fåre=miölf båtre åit fo= 
miölf. 2:1)e adcuratare taga I)Wetemiöt, meb blanbat blpI)Wit, bomoljo 
od) öljt; btifmanbeö alt fåbant flifter, meb flifterborftarne, öfwer od) unber 
wåften iufåft, efter I)anbena, emellan Suiten od) ©faften, od) titbörlig 
intorfning fått, för ån inflaget tilfomer.

§: 7. 2lf Singarn wåfweé od) l)år fi4n=banb, fmalare od) brebare, 
på tt)e få fallabe SanbftoIarne ;åf wen wål Slånbbanb af trå flpngeö 
meb 4. 6. 8. el. flera flånbar. Étfïitlig flags Snore, Stranger, Ttef-- 
voev, Streb; ©åfom od) tl)et gröfre år, fåfom Cålnar, 7\ep, od) tplift 
mera; b>wil£et fnoenbe; lat: torculmn, tormentum, torqves, af torqvere, 
fom någre taga af Gr: toqvoç; förråttaS anten meb Sångflånbor, eller 
töm=flånbor eller anbra fno=bragber ftörre eller minbre, alt fom förenåmbe 
faler bel)öfwa, od) en Ijmar fan finna ftg uti font t)warden råb eller til= 
få lie l)år åger at löpa fåbant Ijoå Sepflagare.

Cap: 10. Utråbning på förenåmbe Tlrbeten ; o ci) l^roab fåban 
roårcbtpg bomma at båfla.

§: 1. (ït flitigt arbetéljion, fom l)år i lanbet år qwinfolf, 
XUpftar om bagen 1: Sä: Sjn.
^åblar groft 11 Sä:------ grant D? 1: Sä.
Spinner

till
Snflag

2 el. 3. MiullarSogarn 
Slaggarn
Sulbanw...........3 Sullar
Solfterwåfé ... 2: Sutlar
SdrftS= Sr^t • • 2: 3îut(aï 

grannare 1. SulIa
fj ut ... I Snlla 

Spbet, affar, felar od) flappar 40. 50. etc. .parfmor. 
Llpflar -----  6 ft. fparfwor; alt efter fin|eten.

2: Sullar giöra 1: fparfma, 
od) efter fjnljeten wåga 
,parfworna 1. H. 2: marder.
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Ttullav -----  12 [t. D'! el. flere [cm erfnaben är.
Uprannev 200 alnar Sfiäf; mera el. minbre alt efter btebbett. 

Slagarn — 15: alnar cm bagen.
©nftäft — [enare än gprffäft, 12. 13. 14. alt.

Wafmev Sulban 15. 16. 18. alnar. 
Sclfterwar 10. alt.

J graft...................8. alr. |
Sarfter j grannare............. 4. alt ] alt efter roäfwenö

j fjnt..................... 2. alt J gobfyet.
Står bantv 8. 10. 16. 20. 30. alnar, alt efter brebben cd) fjnlfeten. 
§: 2. Upfate t?wa£> WavFtpgen tunna fåfta:

Ämt. Ämt.

1: ft: Älpfta................ 24. 1- ft- Ptulla 6.
1: ft: Jpädla................ 2. 16 T ft- SMffeole 1.
1: ft: Sångråd meb flänbe 16. 1: ft: Ptäulåba............. 1: 16.
1: ft: ^inlråd, meb rullar 7. — 1: [Par Ptänljälar .... 4. —

1: ft: £öm=flänba .... — 6. 1: ft: ©poïdar............. 2. 8.
1: ft: .parfträ................ 1. — 1: ft: SMfffeb af trä efter
1: ft: SRpftfct................ — 20. sPafmantaIet à 4. 6.
1: [Par SBäfftoIar meb alt 8. öre efter fjnijet: 2: 8

tilbeljör........... 18. — 1: ft: D'.’ af Stör, alt efter
1: ft: D0 2)räl§ ftolar meb pafmant: od) fjnljeten 15. —

alla betar .... 30. — 1: ft: D0 af PRäfing, alt
1: [Par Älifterberftar . . 3. — efter pafmantalet cd)
1: ft: ©faft, alt efter paf= fjnljeten à 5: rnfarf] 18. —

man................

§: 3. CSrtar man nu efterrälnar fjuru mietet Ijnet eller ftelfwa 
materien femmer at fåfta; Ijuru mpdet Iju forbraö til wåfwen, cd) alt 
tftet arbete fem måfte anwänbaé för än famtna mäfftpde färbtgt bltfwer; 
@å är lät at finna l)Wab alnen af fåbant wäfwit Ijntpg bitr betalaö 
meb; Ijwilfet bed cwift är, i fpnerfjet af Ijnets gebiet cd) bprljet; bod 
til et prof tageé l)är et medium v. g. af tljen fmala SuIban til 100 
alnar, f)War til tfietta femmer at uptagaö, utan at mpdet afräfna på 
wärdtpgen;

näml. 3: S$: Sjn à 6: ®: faft än Snflaget fällan förflår 5). 18: —
Älpftanbet i 3 bagar à 1: 16 7.......................  ©. 4: 16
epädlanbet — Dï — D.0................................ 2). 4: 16

Transport £). 27: —
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©pinnanbet til wäft oef SnfIag i 32 bagar . . 5). 48: —
SBdfwanbet i 6 bagar à 1: SD: 16.............  2). 9: —
©faft=nötanbet...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2). 2: —

Summa 86: 2): —
Äomrner altfå 1: all fmal=23ulban pär at !ofta, efter tpemta uträf= 

ning fom t minfta måtton uptagen dr; 271 •/. tint; faft dn tfen gäller 
intet Iwgre an 10 öre.

Cap: 11. Om tegel.
§: 1: Segel Imr warit i många långa tiber tilbafa få wdl fob tfet 

ena fom tfet anbra fottet, wdl befanter ©ten, fom på latin ttdmncs 
båbe later, fåfom oef tegula; fwar om tferas ©talber mpcfet qrnäba; 
boet meb tfen åtfltlnaben, at later dr en tegetften i wdggene, anten af 
lata forma, efter Ifidori mening; eller af ©reîernaê /«§, fom Marti- 
nius wil pafwat; ÏTCur-tegel, font fåbane tegelftenar fallab fob of; Ocf 
tegula; få Wiba ff et tom af teger e, Sv: Låcba, dr LaLtegel. 2>oef 
pafwa fåbana Segelftenar i forna tiber warit litet eller alfjintet i brut 
pär i Ianbet, font tfet dr i Sdmtlanb oef |)ärjeåbalen; dfwen uti Siorige ; 
utan man far betidnt fig af bara utwalba gråftenar få wdl tit t fe ftbrre 
fom minbre ftenmurar, emebait af bneftiga gråftenar far otrolig mpefen= 
fet fittttab. SJien nit i tpefsa fettare bagar brufab fdr tegel få wdl til 
fpifar oef fforftenar, fom flera fwalf oef förnöbenpeter; 2)oc! ingalunba 
meb fåbant wdfenbe fom uti Rom fwareft tferas afgttb Lateranus bpr= 
tabeé fom tfen öfwerfte tTtimnå(faren af fåbant Segelwdrtf, eller oef 
fdrbigafte Legeteflagven; tfen Spffarne falla Siegel-flreicfter; oef fpolän= 
bare, Steen-bacher.

Om nu wår ©wettffe Backmanffon fan meb tjben winna fåbant 
pribbref fom Lateranus fob tfe Siomare, tfet fatt man för wifjo intet 
gifta ; SEJien tfet dr wift at fan uti fin Arean: Oeconom: fol. 259 = 
= 270. iefe aHenaft gifwer eftertdnfeligit förflag til Legehlagert fdr i 
©werige, fåfom på Spffa S3otn i Luyck, dfwen i Iwflanb oef i Stng= 
Ianb ; utan oef tfet mera glimar, at all wår pub, oef alle giärbbgårbar, 
fwilfe at minftone til 100000 millioner famnar allenaft far i lanbet, 
rdfttab; meb mpefen ftörre fôrbeïaeftigfet ffulle ftängab meb Segel, dn 
meb gdrbfel; etc. SJien tttitt Lateranus el. Steen=bakare! faben 3 intet 
warit föbber oef upwäpter fdr i Siorben, oef wib ©iöfanten, oef febt få 
otaliga fumpiga mpror, fdrr oef morafter, fwareft fagar oef ftdngfel 
fåflab til många 100 000 famnarb gärbbgårbar; etc. få far fåbait för= 
flag funnat falla i fiärnwärfwet oef febatt uti ena frittga penno; SJien 
tut meten 3 ftelfwer furu tfe miufta murar af Segel, jag nämner alle=
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«aft fforfteitar, måfte fnart fagt årlig(g)a förbättras, t fpnerfet fmareft 
t)af, fiöar od) matn när åro; få at tmärt emot ©bra father, trä durerar 
längre än Segelftenar, i tp man måfte ombemara fina fï'orftenar meb 
bräber, f milfe mara 20 el. 30 refor längre än Segel; efurumät tfe 
bud)tigafte tageé til förenämba murar, filera Segelmurar går man 
fär förbi, od) faller i ufrbiupet af ©tengärbégårbarne, fom giöraS ffulle 
öfmer dfjota, mprlänta od) fumpiga ängen; fom mäftabels) finnes l)är i 
lanbct; tp ffulle tfe upmuraê på fåbana ftarbotnar od) ufrbiupe flott= 
tnofjar, funbe ena blinba färing fänna meb en täpp, at fåbana SegeIftenb= 
murar fnttbe alletraft ftå meban ifen ligga månbe om mintern, od) fna= 
paft äntå om öftan= el. fiömäber blåfte, än fiber om fomaren; odj faft 
ätt en Backmanffon meb alla fina utlänffo föreffrefna Segelflagare, 
Ijmilfa fan Ijfnar mib måra ©alfarlar, ffulle milja pela efter biupet af 
måra Ipelftngiffa tnpror od) måtängen, od) finna omfiber faftare gritttb, 
febatt tnpr= ocf jörfsan gått långt öfmer näfon; få ffulle utan all tmifmel 
äntå tegelmuren fnarare omfullfalla neber uti fåbana main, od) fulramla, 
ån tfenne ©tenbafaren finte fin Seermärd på förmätna od) föga SBac= 
far milja uprefa.

§: 2. @furu tfet tå mara månbe meb ni) förflagen at flå ocf 
bränna tegel, utan at taga någon fanb ttteb Seret; äfmen utan Brdnb= 
ugnar; ©å far man fär i lanbet icfe än fomit i ärfarenfet om tfet 
förra ; tp man mängtar f är något fanb meb leret uti rudematerien til 
teglet; alt fom leran fan mara til. 9)ien på få orter äro fär bpgbe 
Segelugnar; på inge ftällen torcflabor, utan torcfanbet ffer på bara fältet 
ocf uitber baran fimel; od) förtfenfful ftor fara unberfaftat af ffabeltgit 
måtmäber; emeban fa!m=mattor fom i Énglanb od) epollanb Brufaé far 
intet. jDloareft inga Segelugnar finnas), famanfättes) tfe torra tegel uti 
en pipog famanfätning inauuti od) tätare utåt, meb fåbana ftora öp= 
xtingar in uitber, at tiänlig långmeb fan tfer uti läggaö at brinna til 
tfeé teglet mät brunnit är; ocf febermera tfer utan om refeé gob torr= 
od) långmeb at giöra tfe pterfta ftenarne genommäl bränbne ['?], alt efter 
Segetfopen ftor är; fmilfet arbete få mäl til SeretS berebanbe, uti Ser= 
farené in= ocf ut=flåenbe, bortbäranbe, torcfanbe, mänbanbe, infättanbe, 
bränanbe od) uttaganbe, ingen färbeleS fonft forbraS, utan faft mera 
fringfet od) ibogfet; ©å fittneS bod ofta nog mifdpda fär mib, båbe 
på tfet ena fättet, fom tfet anbra; blifmanbeê en bel för litet bränbt, 
en bel frofot, en bel famanrunit, ocf få mibare ; fmilfet nu i tfeffa åren 
är morbet få mp det mera obferverat, fom på mång ftalle Segel nu flaS 
tit fallt, enär ttlförenbe eubaft til ItuSbefof, en fmar, fnart fagt, fåbaiit 
arbete ibfat; fmilfet är för ftörre belen et arbetétmång, feban annat
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förbeladftigt arbete meb Swebtanbet cd} ©åganbet förbubit år, cd) ingen 
utwåg år at åga tit nöbiga föban cd) många brpga utgifter; fåfont fet= 
janbe utråfningen wifar.

§: 3: UtraFning på "teget.
Scrutait wårftpgen fent f)år tit brufaS måfte, fåfom åpåft; Äärra; 

©fpffel; 2'tmbar; Seerlafwa ; Tegebformar ; etc. etc., uptageS alleitaft 
följaitbe, nåmt.
2: tartar meb 1 Båft nptager Serct cd) förer til lafwan om bagen
. . . Saff cd) faitb . . . Saft, à............................................. 2). . . .
Sielfwa berebningen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2). . . .
,v)wat ©ten i Tegelflageriet, i aln! lång, Breb; 5 tied.

Tcrtanbet cd) iBcpfättanbet i ugnen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2). . . .
SSrånanbet 
SBeben t^år tit

,lQWar af år tåt at aftaga tt)et 100: ft: tegelftenar tåfta . . . wib ugnen,
förutan uttaganbet cd) utförflen; faft ån uti ©taben, feban tullen år af= 
tagb . . . BetalaS allenaft . . .

Cap: 12: om Tiara.
§: 1. Om erbet Tiara, femmer af wart tråftag fem fattas Tior, 

Tiur ; TallFior, etc. fåfom lat: Pix af träet Pinus /'. Picea; t)Wilfet 
utti)beS cd) t)cö off Tall; Bcs Ttyffarnc : vSid)tenbaum, etc. tf>et fan wara 
gifjat efter min mening; 2>od få wift fem IBet år, at ©wånffa erbet 
cd) befanta namnet Tiara, år tBet famma fern af Theophraftus. Pli- 
nius etc: fallas Pix liqvida, af Axtius, Koemig etc. Pix Navalis; 
©å blifwcr cd) tBer wib, Bwab bemålte sJiaturfnni(n)gc berätta, at eBuru= 
mål fåbant Pix liqvida fan brifwaö utaf åt(i)ffillig flat tråen, v. g. 
Abies, Cedrus, Laryx, Cupreffus, etc. @å år bed et flag, fem i 
UfnerBet cfwerftcbanbc år af fåban faft, nåmt. Teda f. Tœda; Plinius 
tallar tBet et Tr å, men tBe nifare Botanici, Saften af träet; Tceda; 
fem år mlfdet Ijft wår Tiara; waranbeë ingcm ofunigt tBet tiåran brif= 
wc§ af Tallar; fåfom tBe fetafte tråen Bår i orten; faft ån cd) fåban 
faft fan brifwas af @nweb, granar cd) ttylif fåbadftig tråen. OcB font 
tBet år at(i)ffilnab B1-1?' Iatinerne alt efter fem tffetta ttferaS Pix Banb= 
BafwcS ; ferft fatlaS tBet Pix liqvida; fern fwarar emot Sv: Tiåra, lat: 
Tceda; ©ebermera fcfaS tlfenua faft tiedare fem fallas Pix coda; på 
©Wenffc, EoFab tiåra, eller Eect ; Eict ; fem gier et meb många flera 
tungomål i Europa, anten af lat: Pix, eller af Gr: ntaaa. 2ltt faftare 
til Pix Sutoria, Sveog: SFomaFare Eect; f. pix coagulata fem 
Plinius ffrifroer ; Bwilfen cd) wtbare nämner flera fcfningar af famma
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[lag, [om [trara emot tear Secfolja, od) tillit mera. ©å dr tl)et od) 
åtffilnab ittt rudimaterien eder fielfma Tæda; ttdr tf)et fôr trâ tageS; 
ide allenaft t få måtto at fomltge Sallar af fig fielfmom toarba tiänlige 
til Siärubrifmanbet, Imilfe få mål til rötterne fom til Sorlen, dftoett 
til tullett eller fïatan marba fete od) !åbadjtige; utan od) fålebeS, at ttteb 
Bardanbet fielftocr rå= od) går=tallen giöreS til tiäruBränanbet buktig. 
Shet förra f!er t)är i lanbet, men tl)et fenare uti DfterBotn od) många 
flera orter, Ifmareft örnnigt tidra tilmärdeS, men t)dr ide få, fnapt til 
huSbelmf, ehuru nyttig od) ttöbtg tl)en mara [måttbe] i all f)uêl)âll til 
et fom annat.

§: 2. ©ättet at brifma Sidran dr fålebeé f)är i orten, nanti, 
a: Sorra od) fåbefutla Sallträ=ftuBbar, dtötter, S3ol)lar, Stillar, qmi= 

ftar, ffatar, upföfaS od) framföras til en tid[n]lig ort; Ifmareft Ciambaten 
fan anläggas, fom måfte mara en flutning för ftörre Beqmdmljet ffntl; 
flere eller tninbre Safj, alt fom lägenheten, tilfallet od) tjben fan mebgifma.

b. Shennc Sidrtt torr=meben flpfmeS ratt find och 3 flI- långer, 
om måren uti April el. Maji månaber, at mdl tordaö.

c: iJiumet BerebeS eller Ciambalen fålebeé, at en få ftor grop i 
jorbett upfaftaS, fmal neber od) mibare up åt, fom en tratt; bod få at 
på then etta fibatt fan mara fri öptting od) utfall för ©fåljlcn och rätt= 
nan fom ftåtleé neberft mib foten, Iwcm utur tidran femmer at rinna; 
hmarföre dr förendmba flutning eller Bade tiänlig. Dmfring hela gropen, 
mib alla Brdbbar, måfte tåter ©ranBard eller Soop IdggaS, od) få för= 
fid)tigt ftällaS at hela flutningen ftabttar neber uti St'aten, utur Imulfen 
dr et håhl fram åt rännan neberft mib Botn, meb ett tapp i Bemdlte Ijdfd- 

d: Dtebcr uti thenna gropen eller tidrubalen ftdlleS å ättba then 
tilBerebba mebett, flogtalS och fmarftalS, od) meb ett fluBBo rätt genom= 
mdl tilpadaS, tfjet tdtafte fom ffe fatt, 3.4.5. 6. Ijmarfmen upföre.

e. Ättllen öfmer alt äfmen ftborne BetddaS od) ontBemaraS meb 
jorbtorfmor och ftpBBe.

f. Olben runbt omfring mib fanterne itdnbeS thenna torra meben, 
od) fogel[igit] utfldppeS at Brinna, intet för mpdet, od) intet för litet; 
fåfom tilförenbe Berättat dr om Äohlmjlor; Imilfet fatt rdttaS anten meb 
flera öpningar, eller i mibrtg hänbelfe meb ftpBBetS påldggattbe.

g. Shenne hetc brifmer febermera, efter 2. 3. 4. cl. 5 tjmarS för= 
lop, alt fom mebenS mpdenhet dr, förft et matn, Cidruwatn fallat, neber 
uti förendmba ©fåljl, tBjerföre måfte tappen utbragaS, at [amma matn 
må utflpta genom rdnitait uti mibftåenbe dmBar eller fdrille; men åter 
infdttaé igett. Dnt tljetta matnet, meb mera, ffrifmcr äfmen Plinius lib: 
XVI: Cap: XI.
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h. Sher efter flyter Siäran alt fmåningom neber uti SfaIenr fom 
tapt'aê efter tjanben ut, få länge Ifeta tiärubalen är utbrunnen ; 2)od 
måfte efter angelägenheten tf>et ofwantigganbe ftpbbet famanftötaé, at 
warmen ma ineljåKaé, üd) ide weben upbrtnna, waranbeê tt)c öfwer= 
blefwne fohlen fä gob fom utaf anbra Äot) Imjlor ; odj en tiärubal ofta 
refor brufaë atlenaft then til Ijttmrje gång npfaftas och omïagaë.

§: 3. Slf fåban förenämban web brämteé och hår tiärn på annat 
fätt; näml. meb Slåcbtan&et; hwnlfet ffet när litet förråb är af torweb, 
od) haft°n forbrar; Waranbeê hår wib ingen ftörre åtffilnab, än at en 
eller flere perfoner omfrtng then antänba tiärubalen meb breba fiölar 
eller ftora fpabor af trä, fläeftar, weftar od) brifwer wäbret at meb force 
trpda jämte elben tiärufaften utur weben; therfere fallag fåbana Siäru= 
balar Slåcftbalav.

§: 4. Sbrutan then SBeben fom fielfwer Siaturen bereber at blifwa 
tiänlig til tiärubräncriet ; är od) et annat flag, fom fonften tilwärcfar; 
hwilfen Web ju få gober är, om ide bätre, emebait tiäran fom hår af brif= 
weé mpdet fjnare och böjeligare är, än then af rötter od) ffatar; Ijwilfet 
bod rätt fällan ffer hår i lanbet; men på anbra orter äfwen wäl i Öfter= 
botn od) ginlanb öfwer alt. Sättet beffrifmer Axtius de Arb: Conifer: 
Cap: 12: p: 82, etc: fom i forthet är fålebeé: Dm wären i Maji månab, 
uti Stebanet, fläfer man meb en banbfnif barden af trä, tallen fom ftår 
wäyanbeé, ifrån öfwerft fom ffe fan meb långt ffaf i bemäfte fnif, neber 
åt roten, 3 ftngerê brebb, lemnanbeê en fntal raub behållen emellan 
hwarje afbragning alt runbt omfring; Spffen fallar tljetta arbetet: (Be= 
lagett. 2 el. 3 åren ther efter, febait fåban ömntgt fatt fig ättba utföre 
alla theffa afbragita ränber, fomma arbetéfarlar »Jarrcfcbeerer, fom äro 
égaré til famnta fläfta träen, od) meb Ijnmfja och îtolota fnifwar, til 
långt ffaft, fpelfa af alt thetta fåbefulla ämnet, hteiltet bltfwer ju ganffa 
tiänligit til al brifwa tiära utur, anten på fåbant fätt fom tilförenbe 
berättat är §: 2. etter något anortunba, uti wiffa fprfantiga ugnar, meb 
theraé wiffa canaler eller öpningar wib botn; bod alt meb elb; få wäl 
at brifwa fram thet tnnefta, font fallag pix liqvida, then the laga i 
fina Pecf=StaDfe; fåfom och famanfofat något tiodare, Ijwar til Utrifctg 
foIfet blanba litet ättifa; at thet warber Pix coda, Ijoå ©referna 
nahpaviaaa \?o:nahpmaaa~]\ Ijttmr utaf man och tager flos Ï. 
oleum, then wi fada SSedoIja ; Sörutan then oljan fom uti biftiler 
pamtor tilwärdaé af fina fåban, od) fallag Serpentine olja.
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§: 5: UtvacEning (Jwat) Xiara Hommev l>åv at fåfta, når naturen
t>ar berebt weben.

©. •/.

. . . Safe ttäru= torrmeb, 
frantförb til tiärubalen à 

Sßebeitb fônberfeugganbe . 
Snpacfanbe i gropen. . . 
SiärubalenS tilrebanbe i 

minfta måtton, emcbatt 
tfeen fan brufaS meb 
rninbre omfoftnab flcre
gånger.......................

Stelfma bränningen . . . 
ÄäriH en el!

Timan en feel bör efter 
Jiongl. T'örorb: 1G99 
feåUa 48: fannor.

5Rär tiäru=bränanbet mäl

5).

IpcfaS fan man af före= 
itämb

.. Safe, utbefomma

.. Siärumatn...............

.. Siära.......................
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III: 2Ifl)anMtngcn.

(Dm 2k>t¥ap eilet- $å.

Cap: 1: ont Söofföps St'otfel t gemen.

§: 1- ©cm i todrlbeneê Ijber Soffapê ffötflen warit brufeltg; 
lL'ë Ebreerna, Ipoareft jdmiodl i|c förnämfte moro ^erbar =^sn, |eS 
©refonte f)lrmrcft niait fallabc [torn £01ritt bcl§ noÀvaçvaç, beïê noXvgrjÂHç, 
beï8 noh’ßmag- |oê latinerne |toareft t|c dlbfta od) fötnämfta Familier 
ndtnbeê af .fwrbar, fdfcm Porcii, Ovinii, Caprilii, Tauri, Eqvitii etc. 
Sdtntodl |oê todrn Sfwerboer, Ipotlfe cd) fört|cnpful fallat all t|eraê 
bdfta egenbom Sà, fa todl loft font faft, dftoett lodl Iptftrun t |ufet; ocf) 
Soojïap tfjer af at fabait freatur dre ountgdngeltg t 23oet; |toarfôre odj 
Latinerne falla fa eller Söoffapen, greges, armenta /’. aramenta: 
Pccus; Itoilfet orb Varro fdger fomma af Pede, en foot, grunb, etc. 
emeban |ela |ufet Beftar af 3?offap, utom |totlfa intet bo fan beftd. <3d 
Iafioa od) ganffa mange ffrifioit cm Sd cd) SBoffapv fd todl t forna font 
i fenare bagar, |d todl pd t|et ena fem pd t|et aitbra tungomålet ; c|uru= 
todl ganffa fd loarit t|er af fd Ipcfelige, at t|e fdtt font Ariftoteles fd 
màitbe af Alexander |itt ftorfe] ; migra |unbrabe tufenbe 9ib. for ar= 
Betet ; Ipoarf öre fpneê t|et nmra albeleê enebigt at naget mera |dr om 
ffrtfioa, |dlft cd) mange iUîdttê ioacfra ffrifter, jd[m]todl pd ©toenffo, 
uti allas |dnber, |dr cm dre at tilgd, cd) jag tilförenbe uti L glotf[e]n 
af Ilift: Nat: Helf: el. @nb§ SIijjfa Satebur i .jpelfittgelattb, cmftdnbeligen 
alla |dr befinteliga freatur, af Sd eller boffap beffriftoit. 5)ocf fom t|et 
Idr i orten rätt fanaft inftdmer |ioab Xenophon pd fin ort, cd) |ioab 
Dicæarchus pd fin tjb fäja mänbe, at Sdffötfet |örer til Éferbrufet, cd) 
dr et Fundament, utan |wilfet ingen dfer fan blifioa fruc|tbdranbe ; 
fäfom tilförenbe berättat dr. S>d toil man ferteligen |är införa t|e 
freatur font |är t Ianbet egentel. |öra til SBcet, ccf> febait |uru t|e |dr 
ffötaS, emot rätta fdttet, i mäng ftpefen, |toar af ftörre oldgen|et tjmar, 
au t|en finna fan, fom blinbioift följer fd galna fem gamla pldgefeben.

§: 2: kreaturen fom |är uti t|e fleftaë 33c|ag fimiaS, dre följanbe, 
efter A, b, c, ltätttb, itdml. Sdr, ©eter, £>uubar, jöäftar, £öné, Äor, 
£>rar, Stojn ; ItoiIfa |dbandt |ioar för ftg femma at fcrtel. beffrifwaë ; 
®ccf font all boffap äger fin fefter, cd) pd upfoftringen länger t|era§ 
gob|et, Sd böra följanbe unberrdttelfer i gemen toäl i ad)t tagaS, fd 
franit afioeln ffal til= men intet aftaga,

Glysisvallui' III. to
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1: Kt Babe ^an= cd) Cpon, eKer görälbrarna, äre af gob art.
2. 3ntet [er Uttgar cd) intet för gamle, när tlfe famanfläppas at 

afta ffjerab afföba.
3. sIIt [amangången f!er i rätta tjber.
4. IIt |)0=biuret rätt attfaë meban tt>et Bär uti fig feftret.
5. Kt geb [efter utmäljab til lt[§ cd) ftamar.
6. Kt foftren rätt upföbab cd) t)anbl)afmab.
7. Kt Ifmarfen [or mäng oller [er [ä freatur Ifätlab uti 33oI)agct, 

mare lfmab [lag tt)et mara mä.
8. Kt Ifmart cd) et [tag I)ar fit rätta nun i gärbeit.
9. !Jtiuter tilBörligit uppehälle ed)

10: Slageb af baga i rättan tjb.
^milfet alt, fern t|et intet inftämer Ijta meb all Soffap, utan Ifmart 

ed) et flag forbrar naget for fig Befpnerll, fä mäl uti tlfct ena fern tl)et 
anbre; @ä mit man något närmare, efter ferenämba anmärfniugar, Ifär 
em tjanbla i följanbe Capitler.

Cap: 2: (Dm 5<*r.
§: 1. Kt meb erbet Sår förftåb alla tt)c fmå 000er, fern äre af 

famma flag, men beef Ifafma annor namn, fäfem lamb, Sagge, Sägga, 
Safje, Stufe, (Bumer, (Bumfe, Wäbur, Satfa, (Lalla, Stola, Safe, 
Safa, Sicïe.-tafa, etc. tlfet är ßf[me]r alt betaut for tlfem font Bruta 
©menfta tungomålet; £)d) Ijuru treffe namn utförab cd) temma efmer enfe 
meb Ebr: "U'N . ~pn ^-is . nb-j no . ist . -o . Vk . bm . airs ujud. 
meb Græc: agvoç mqviov . aQvi7TQoßatov. etc. meb Lat: Agnus ; Aries. 
Ovis. Vervex. etc. SOteb SlpftarneP Hamb, Gambiern; 0ct)af; VDtber, 
garnet; »Jobenrotber, ijailroiber; etc. Olteb flera Europifta tungomål; 
tlfet är utfört i min Hilt: Nat: Helf: L glocf: 1: bei em Slama ©iur. 
etc. maranbe l)är i Sanbet gären tjmarcten fä fter eller fä ullrjf, iefe Ifeller 
meb fä länga ©tiärtar fem i Arabien ed) mänga flera länber, Ifwareft tlfe 
fläpa längt neber pä jerbette, Ipoiltet flag af ©referme tallab gaxgoxeQxos; 
Sect af ' ätftillig färg, äfmen Ifär fern anorftäbeb, näml. belb t>el bwjt, 
belb Ifcl froart, belb Ifcl grå; ©cmlige fprallot; men fällan rob; fäfem 
tlfet ftrifmeb em fären mib Xanthus, enbaft pä förfta mänaberna IamBen 
utgå, tä Ifär unberftunbem nägen mörfreb färga mifar fig, fern febermera 
aftager. ©törfte belen äre Ifär utan born, i fpnerlfet Saolorna; Ipoilta 
em tlfe nägra Bära, [eit fmä äre ; SOten Säggarne, Srufar ed) (Bttmfar 
äre Ifär dornige til [terre beten, Ipoilfe etmrumäl if)e intet föbab meb 
^orn ; fäfem Homerus od) flera fiunga em ©umfarne i Africa; fä 
funna be beet fännab pä mangent i nactan, 3 el. 4: meter feban t£>e föbbe
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åro; fjtoilfe efter Ijanbcn ftor ed) frofot mäpa, gemenliga 2nt; bod på 
några få 4. 6. 7. ft; Ijorn ; Ijtoilfet jag aflenaft t)år t lanbet t min tjb 
febt tjafmer, en. Ijtojter SBrufe meb 7: ft. t)orn el) fpjror ftora fram t 
panait tjo§ min Saber, uti Välftad, od) eu febermera meb 5: ft: t)år i 
©taben IjoS SRåbman Qvafter, äfwen af ftörfta flaget; l)toar af ©tat= 
berne od) ftere ©triftoare fyaftoa tagit anblebiting at tlje gamtaë Storni= 
botfat od) mutbvåtfor åro nämbe meb famma namn, Arietes; Cata
pulta; Arietaria machina, Gr: xqioôôxrj ; tt) at fåbatte «jporngumfar, 
SBaggar, od) SBrufar åro måcfita ftarcfe, Ije^ige od) ifrige at ftåttga od) 
ftöta meb fin Jporn, tfjet fåg jag oftaft Ijcma t)o§ min faber, när före= 
nåmbe 7:t)ornige brufe, åftoen SR. Qvafters ftötte up portar od) börar, 
åftoen omfufl ftard'afta tartar, fom ut för ttjem råtabe.

§: 2: Qtt od) tljetta fmå ©öbeftaget ide tomer tit fåban fultom= 
ligget f)år å orten, fåjoni anorftåbeS, tljer tit tan orfaten mara bets ftelfma 
Climatet, fom ingen mentffa åitbra fan, bel§ od) vnårbotofbetena at 
tljet rått fyaubtjafwa od) anfa, ifrå ftelfwa början, fom öftoer att loifar 
fig IjoS enfinta t)open af gemena fottet; tp i ftåttet, man borbe noga i 
ad)t taga tlje i Cap: 1: attförba nöbtoånbigtieter, v. g. uttoålja bud)tiga 
SBrufar oct) Sacfor; tjberna tit famangång; taga til tifê gob tamb; etc. 
etc. etc. @å fåtteé att å fjbo; nåml.

1: Qtnten fnappbrufen år friffer etter intet; åftoen Sadan.
2. Dm t tie åro för unge I år, el. fielt; fållan 2. gamta fiititaS tjår 

intet öfmer 3 cl. 4 åren.
3. Sjben ad)taS få mpcfet minbre fom IjeIa tjiorben, fomar od) 

minier öftoer, åro flår alt ftabigt tilfaman ; få at attib titfålte gifweé för 
allom tit famanlöpanbe.

4. Sugen mera omioårbnab giöreé om tlje lambbtgra ån om tt)e anbra.
5. Stie fofter etter Samb fom gitta Iefma ; tt)e få tefwa, mare fiuru 

tt)c mara må; oct) tt)e fom bö, tfje bö.
6. Samben anfaé intet niera ån ttje gamta fåren, Ijtoarden war, 

fomar, fiöft eller winter.
7. QRan tåter mera bero på årégifnaben oct) Ipcfone, om fler eller 

minbre Samb ffota tåggaö tit lif§.
8. ^eIa fåratjtorben inftångeé uti en titta, etter uti ett ljufe.
9. gör Ijcla t)open fafta§ Ijfa fober af t)ö od) SBete.

10. Sjben ad)ta8 föga ringa til et fom annat, få uti UtlenS afflip= 
paitbet fom flad)tanbet.

Stierföre at fåbant företaga; fom bod fitapt ffer; mit man tt)et för= 
nåmfta, af anförbe nöbtoånbigtjeter, od) mera fom gårctt angår, fortet. 
t)år påminna i följanbe §. §.
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§: 1: @ ebb eterna af går, Beftår ide få uti färgen, faft än 11) en
bmita Berömeé ed) E)är mera än tf)en fmarta, fåfont anorftäbcé, ed) tljen 
enatianba Bdtre än ttjen Brofota; utan rnäft tf)er utinan, at tf)e äro 
dagbent; dångbalfab; Bära Båbc mt)cfeit ed) miufan ull, äfleett unber 
Buten; Apicæ fatlaê tbe ffalleta af Plinio ed) Gefnero. £>d) emeban 
beta äpiorben artar fig efter ©umfen eller ÅttapBrufett, få Bör I)nn l)afma 
tieda ed) ftabiga lemar öfroer alt; Brebt anfid)te, fter ögen, fter ecB tretet 
t)ern, "tunge, lång ull, f)ög od) ftabig Been, bigra pungar, etc.
£>d) om giörligit är af tt>en SOIeber fem b ut IamBat tmillingar; ti) för= 
farenbeten gifmer tlfem mitëorb, fem Berätta tfjet tacferna fem utaf få= 
bana Befprungna marba, IamBa ed) merenbelë tmilltngar; Ijfa fem Biumfar 
meb î>ït>jtan tunge, alftra b'fjt lamb, tIfe meb fmarta eller fpräfleta, tplifa 
alfter; ja, utaf ffalleta ed) Elppta Saggar, äro ed) föbb [fallet SamB. 
.jpmab Sacferna angår, Böra ed) t£>e mara af fa mm a ull, fem erbfpråfet 
Ip b er; goba, [tarda, t)U-'ita gemar od) tänber, bögröb ögen, big[e]rt biur 
meb ftora tifjar; etc. ©fulle fåban får intet finttaê, funna tf)e förffaffas 
ifrån anbra orter, fåfem Spanien ifrån Olnglanb giöra måttbe; Bmar em 
Serenius ffrifmer; ©merige ifrån Spfflanb ; ed) tfetta leårt SRiorbébcm 
ifrå ©ettlanb ; bed meb tB>ext marfama förfidjtigbet, att få mpdet möje= 
Iigit är, inga får föraé ifrån Bätre til fämre beteémarfer.

§: 2. Sngen @umfe Berbe löpa ed) fpringa på tadan ide f)eUer
nå g or Sida eller Salla taga ©urnfe, för ätt tfie bitit anbra gvåfet, tl)et 
är, fplt 2 åren; Del) feban tl)e fplt 8 åren, äro % cbuglig; maranbeé 
neg af 1: ft: tåter ©umfe åt 20: ft: går; OIt 50: ft: fåfem Colerus ed) 
flere räfna; fpncé mara för brpgt; efjuru mäl Brünften fan öfaé af tiäfn]= 
lig mebel, l)milfa mång äre, i fpncrBjet af örter ed) Blemfter; SERen fem 
få f)är finttaê fem fänna fåbatta, tp nämner jag tt>ct Befantafta, fem ed) 
är iBlanb tljet Bäfta, näml. Qaltrvatn ; läggcS bafre tF>er til, eller ed) 
Brob, är tbet ju Bätre.

§: 3. Sjben på året til famanlöpanbet är fålebeö, at emeban etta 
Sada Bär fit fofter i 21: mefa elr 5 månaber, @å IamBar l)on i Februarii 
månab, fem Iupnt babe i Sept: ed) få mibare; Ijwarf öre fan ed) ena 
Sidetäfa IamBa 2 gånger em året; faft än fåbaitt intet färbeleé är npt= 
tigt [;] tp fåban IamB marba tien ed) manflådjtig; ed) SERöbrarne, för än 
tjber är, utmärgaba. SMtrc är, at tbe IamBa 2 på en gång; äfmett 
Bätre få IamB em måren, än em böften.

§: 4. SamBbigra Sader mafte mäl anfaé, få mäl meb afftänganbe 
från tbe anbra af biorbett; fåfem ed) meb febon. SSarm bu§ ocb tittar 
em mintern äre bätre än fall; äfmett torre ocb bügc Beteéplatfer em
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fomaren, än mate od) fumpige; gifwa tfjent tort [alt blanbat meb malt; 
SteFe fallat; tl)et är gobt; äfwert [alt matn [tunbom at briefä; Sof a[ 
Slfp od) SJiörf äro od) gob; äfmen [mått Bö a[ blomfterängar.

§: 5. Samben [om föbaé böra tttäl anfaé, ocB tBe enba[t til lifé 
läggaé, [om äro friff, od) föbb af friffa SCRöbrar o cl) gnmrar; Bwilfa blifma 
Bo§ fttta möbrar at bia, [å länge tBe warba 2: månaber gamla; Colerus 
unnar tl)em 4: månaber; men l)är å orten bja tBe [å länge någon miölf 
är til fuganbeé af mobrens tifjar; emeban fåren Bär fällan miölfaö; mäft 
för tl)en orfafen [full, at ullen Hfefto mera wäpa må; faft än Salander 
menar tifet ullen Ijfafult tuärer, om tlje än tre gånger om bagen miölfaé 
ffulle, [åforn tt>et ffer i Spffa orterne; DJien JpeIemtgIanb är intet Spff= 
lanb. går lambet om wåtjren od) [omaren, när wad'ert wäber är, följa 
mobren åt ute på mardene, trifweé ttiet bätre, än at ftängaö inne, od) 
få aflenaft bja om aftonen od) nattene när mobren inftänges ; [åforn 
ttågre föreffrifnmt; ti) af fåbant frånftänganbe, fan lättel. t£>et ffe, at en 
Bwar ide igenfänner fit, od) [ålebeé tt)e älbre IamBen taga bort Bwab 
tlje t)ttgre niuta borbe. Räuber od) ofta at Sadan eller SMggan intet 
fänneö toib fit Samb ; tt) är ide oråbeligit; tBet od) Colerus od) flere 
påmina; at [åbatt Sada ftängeä uti et rum, Bwareft [må grifar eller 
Bwalpar meb Benne äro; Bwilfe när tBe begt)mta röra od) omafa Benne, 
eller od) Sambet, tänbeö tBen naturliga färlefen up til Sambet. SBet 
Bänber od) ide fällan, at tBen ena SMggan tager til fig tBen anbraé 
fofter.

§: 6. SJrufe= eller @um[e=Sambett, [om ide brufaö ffola til alfter; 
funna fnöpaé, ruttaö eller utffäraé [tenante, Bwilfet ffer utt HZebanet meb 
en Bwafj fnif; tå pungen febermera igenfömaé oef) [faben [mörjeé meb 
[mor od) brämojn; när IBe äro 3. el. 4 wefor gamle; faft än nägre [om 
Bär om ffrifma, braga ut tiben til 5:*f månaben, Bwilfet intet gobt är. 
Sl)e§e gällingå brufar få ml)den od) gob ull, ocB bätre fött än tBe anbra 
fåren, faft ffinnet fient ma[r]ber.

§: 7. Slt månge, [om Bafwa ffrifwit om går, i fpnerBet tBe gamle, 
tl)et föregifwa, at om gåraBiorbeit [fal tuät trifwaé od) tiltaga bot- an- 
talet wava ubba; Bwilfet än. månge Båda fig toib, [å meb fBetta [om 
annat fäflag; Orfafen fan man i Baft ide mål meta; om ide blotta in= 
bilningen od) tl)e gamlas [tarda efterfölgb. DJien tBet är [äfert, at ingen 
förftånbig Bu^Bdllare lägger mera SJoffap od) fler går til lifg, än åré= 
wägen gifwer til fober; tBerföre är bätre föba wät några; ätt [wälta 
låta många, odj få laga at tBe gamla få tBet [om tBern tiänar, od) tBe 
pngre, grannare fober, tBet må wara Bö, Söf eller SJete; Bctlm brufaå 
Bär intet; Jpafre ide Beder. Od) faft än f()e äro mpdet bräfanbe efter watn,
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få dr bocf ganffa ffabeligit, gifwa tbern bricfa få mpcfet Uje erfa; nog 
atfenaft en gång om bpgnet, om ttjet od) wore minbre; i fpnedjet om 
wintern cdj når U)e Intvr betet.

§: 8. ^ram for all annor Sreatur I)dr å orten fyar man af Såren 
Ujen mietet nyttiga Ullen, I)Wtlfen bocf ingalunba fan räfnaS, ^warden 
til gobbetena eller mt)cfenl)etena, emot Ujen fom fitttteS É)är i tKifet, fåfom 
i ©fåttö, SBlefingen, ©cttlanb, Dlanb, etc. ån minbre utom Iianbt', fåfom 
i sIlngIanb, etc. faft än äfweit bår t epelSittgalaub finneS på IUl ftor åt= 
ffilnab Ijfa fom annorftdbeS, båbe til mpcf enbetena, fom Ieen= et fjnbetena; 
tl) fåfom uti StngeIffe Provincierne Herefordfchire Wib Shropfhire, 
etc. flpppeS mpefet finare UlI af fåren, ån fom i Warwickfhire, Buc= 
kinghamfhire, etc. Jjwareft Ijfwdl Ujen rifafte famlaS, bocf tnpefet ftrdf 
od) grof; £f>etl Wellfka dr fl)en fdmfta; tbet od) Serenius mebgifwer; 
SjfalebeS dr tljet meb tfie ©wenffa. Sdten om fåban Brift l)ärfh)ter enbaft 
af wårbSlöfTjet oef) oförftånb at rdtt anfa Såren; fåfom någre påftå af 
wåra UUjemtffe; eller oc£> af Climatet; tljet Salander ogillar; tbet Iem= 
naS tl)er f)ån; bwar od) en wil giårna förfwara fin mening. SDocf ware 
burn tbet Wara må; SOtan tager ullen fom man fan få benne wib af= 
flpppanbet, ffunbom mera, ftunbom minbre, belS lenare, belS fträfware. 
Sdten wib SUfflippanbet font l)år fler ; 2\p|ïtanbet font Plinius ffrif[we]r 
om, brufaS bår intet; dr itöbigt at tbett[a] i ad)t tageS, ndml.

1: Stt tbet fler i Sftebanet, od) ndr warmt wdber dr; tt) fölben dr 
fåren mt)cfet ffabelig.

2. Jîlippanbet fler bår i Ianbet 2m gånger; ndml. om wåbren tå 
ullen nog lurfwig dr; i fpueUjet på Ujem fom warit inftdngb uti trånga 
od) orena fittar; Sd) om böften, ndft för dtt Uje infdttaS i fåral)ufet; 
eller od) något förr; i ft)nerf)et tbe fom flacbtaS ffola, at fïinnet måtte 
ftômmas, tbet dr: ullen ige[n]wdpa något Ijtet, od) tidnligit blifwa til 
fållar eller fårffinSpdlfar eller annat foberwäref.

Uti attbra Idnber flippaS fåren atlenaft en gång ont året, mdft för 
Ujen orfafen, at ju mera fåt-en fxvettas t fin ull, ju båtre voarbev 
bon. Stanffe Sfribenten Chomel fdger at råtta tjben dr i Maji måna= 
bett, men attbre båtlat bdtre i SdcibfomarStjben. SDocf ffe tbet ndr U)e[t] 
tttå måfte

3. Såren twdttaS uti rent watn 3 el. 4 bagar för dtt tl)e flippaS.
4. ©å på torra od) rena SeteSmarcfer 2 el. 3 bagar, at ullett torcfaS, 

för dn faren fomnter.
5. 9lt faren intet ffabar ffimtet ; o<b ont få ffe funbe måfte fåret 

od) ffråman twdttaS meb brdnwjtt l)W>ar uti Sfter dr fmdltat; eller od) 
meb faltlafa.
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6. (Sfter flippaitbet är tt>et gebt cmteit meb en träffrapa tl)em flå 
od) [tubba, od) än bätre tioätta tf)em meb toatn I)ioar uti Slbrobb år 
Eotaber ; eller meb Iutf), od) fmörja fljem meb ifter; h) fljer af mäter 
od) ullen.

§: 9. $1)e sJlaturEuntge, af tt>e få font jag läfa fatt, förmäla ttict 
gären iblattb alla anbra (Sreatur, äro tt)e mäfta fittfbcmar unberfaftab; 
btoarföre Ijaftoa tlje od) framfört mange goba JIiebel od) Säfebomar, at 
bota aHaljanba felaktigheter od) fräntpor ; t)tüttfa fiufbomar fä mättge 
äro at tt)e et) ftä til at I)är upräfttaö, ätt minbre alle läfebomar fram= 
föraö, forn Ariftoteles, Plinius, Cornelius Agripa, Gefnerus, Mathio- 
lus, Colerus, Serenius, Salander etc. etc. Ijaftoa mafert föreffrifloit. 
SDocf font alt fäbänt t) ar unberftunbom pulpit ; ftunbom intet; tt) f)åller 
jag före mara räbeligare, at I)älbre giöra ftg unberrättab, om fäbatt ting 
font funna förefoma ftufbomar, ätt font t£)e äfomne toilja afbrifma; Ijmar 
til od) mänge af mättgom föreffrifmaö. Slf allom font jag fe fätt, är 
intet bätre än altjb f)afma uti färafjufet ett eller flera pålar af tallträen; 
pä f)>oilfa är ftrufit en beg giorb af blälera, faltlafa ok litet tiära; fjar 
man ftött brännften ok lagerbär tt)er til, tl)et är od) mpefet npttigt. 
Sthetta fäftar minft. JIien ännu h^Ucr jag bätre mara, at anftäHa mif) 
prof, h'OtlEa fär friff od) hoïtoéi^b äro, fä at the fmaga eller til fittf= 
bomar tuianba, mätte i tjb tagaö af baga, för än the befmitta anbra 
od) toarba obugelig til fladjtning. Shefta prof funna gifmaö nog mäng; 
bocf framföreb l)åt allenaft nägra, v. g.

Dm höften när the infättaå, gifma them brida matn htoar uti är 
fofat, anten malört; eller Slfpelof; el: Slhl=Iof. etc. etc. när tf)e fäban 
gag brida, ntan ttägon mad)tlööfmt ; thet är gobt tecfn. Slnntt bätre, när 
uti theraö ögon fpnaé ftnä röba od) qmicfa äbrar ; men blefa ok talg= 
aktiga, buga intet. Slfmen är od) tl)et gobt betpbanbeö, när ullen fitter 
faft i rpggen ; od) intet lofjnar, när matt nappar thär uti od) Ipfter 
up färet.

§: 10. görutan tf)e gär font ofriff finnaê mara, mäfte od) the cm= 
fiber flad)taS font gamla äro: tp en 7 el. 8 ära gamal Änappbtufe eller 
gumfe är obuglig til alfter ; od) ena 6 el. 7 ära gamul Sacfa, föber inga 
goba Samb. Silbern fan märefaé af theraö tänber; tp när the bära 2 
breba tänber fram i munen, äro tl)e 2 ären gamla; 4: fpra ären; 6: 
Ser ären; 8, ätta; men febermera börja tänberna utfalla.

,puru ullen, iSfinuet, talgen, föttet, etc. attfaö böra, följer ther om 
unberrättelfe i näftföljattbe SlfIjanbI.
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Cap: 3: om (Bietter.

§: 1. SOleb ©tetter förftåé ed) tt)e Sober, od) [må Greatur, eller 
@iet=fraf, [om i artfeenbet til albern od) fottet fallas äfmett KiUingar, 
getter, IKiftbttar, UocSar, etc. ide attorluttba ätt på annor Spraf, få 
n.)dt 1)00 £)fterlänbingarne, [om t)os ©referma od) Latinerne; f)toar ont 
på et annat [tätte utförligare än [a: är] berättat, faftän tpe latiniffe 
orben l)oS tl)em främanb äro; tpe må mara Gaper od) Capra; [ont 
af [omligom nämna S belö Carper od) Carpa betS Crepi od) Crepce; 
tpet förra af Carpere, [om fommer öfmerett[e meb Sv: G: Knapra; 
11) e t [enare af Crepere, et meb Sloenffatt, KnarcSav Fneppa; etc. 
Hircus, [om od) Hirqvus, Hirtus, Hirsutus etc. nämtteé; albramäft 
tageë för en iKonboeS, [åfottt Caper för (SiålUngobocb; Hcedus etter 
Fædus [om mäft tageë för Killing, anten UocS-- etter (Piet=Sitling; men 
fomer närmaft Sv: Got: «Jena. Sipe Ebr: od) Orefiffa orb, går matt 
tut t)är förbi för wiblöftigpeten ffutl ocp [äger altenaft tt>et, at orbet UocS 
el. StteS; [om på ÎDanfïa, HLyita, Jraneofta, QtngetfEa etc. näftan Ijfa 
Ipbanbe är; fäjeé rättel. af UoeSa, UttcSa; fafta ontfull, ftöta neber, etc. 
Sjfa [om CBiett af (Sitta, Jörmå ; pmar ntaf alle jättar, ,'liefar od) 
Slagé fätttpar bära namnet; StormbocSar od) (BiettaboeSdr fallaé; 
Såfom ocp Alexander pin Store ttâmneë; etc. t)mar om utfört, är 
anmärft uti mitt Glyfisv: L Jtod Tit: VII [d:VIII] om .pelftttgel. SSap= 
net, [om är en UocS; maranbeë än i bag SBodfar od) ©ietter öfmer alt 
mpefet bntfelige i alla Socfnar Spar od) gårbar, t)är i lanbet, betë för 
upttan ffull af ntiölfen od) fï'innen, betë at funna tpem t)ät föba meb 
minbre omfoftnab, än att annor Greatur; tp faft än tl)e pär icfe fåbatte 
fittnaê [om på anbra [tälten, v. g. äro få [tore [om qmigor; [åfottt Leo 
Africanus berättar om tl)e Africaniffe ; Sära tittet få lång öron at tl)e 
flänga A aln neber åt jorbetta; [åfottt ttjet ffrifmes om tpe Indiffa, Syriffa 
od) Mambriffa ; QIga inga biur eller Siiftar mitt på Sufen ; Snga [å 
lång par öf[me]r pela froppen, fåfem tpe Damatiffa ; Jnga [å långa Sttnt= 
por at tl)e fläpa neber på jorbetta; [åfottt tpet ffrifmeé om tf)e Mauri- 
taniffa; Jcfe äro [å [tarde at man meb öf[we]rlagban Sabel od) bepel 
fan riba mång milar wägé tl)er på; [åfottt Ælianus förmäler om tt)e 
Damiatiffa ; ttteb mpefet mera [om åtffitlige LIiftorier anföra. Så äro 
IjftodI wäre dpelftnge Sodar od) ©ietter i gattffa mång ftpde Ijfe tl)em 
anbrom utom tanbö, v. g. Jürgen wifar fig pel pwtter, [å[om tpe bäfta, 
Ijfa [om tpe Cafpiffe ; pelt UlacSer ; pelt fvoarter; etter oep SpråSlotev, 
anten öf[we]r pela froppen, efter åt minftone fram i panait, (Brinnote 
faUabe; Qtlte äro tpe Cornuti, etter ^ovnabe, meb [amma åtffihtab, [om
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anorftäbeg ncttnï. icfe font tfe Indiffa at Renten [ttacfa fig Erotot neber 
dt öronen, fåfom pä Srufar, utan näftait änba up, fram t pattatt, mpefet 
fmdrre pd Oietterne äfwen pä Gällittgg Bccfarne, fwilfeg font äro Ijfa 
font Giettaforn ; men SicnBocfartteg font äro rätt Breb od) ftor, fela 3A 
al ja fulla alnen lang. Soggen eller Ifdren äro få lång, at tfe fltppaê 
tunna, oef meb frueft Brufag til »antar od) ftrumpor, emot fiölben; 
Sdfom Nymphodorus Berättar l)0§ Gefnerum ffe i anbra länber. 3ag 
lägger l)är til tt>et Befanta, at tf>e bäfta Peruqver nu giöraö af Socfa 
får; od) tfet t ^elfingelanb Betaut är Slt Giett ffittsfällar äro rnpefet 
bud)tige, gobe, od) Brnfelige ; öpmar om mera i näftföljanbe affattblittgen. 
Slt Oietterne äfwen IioS of filla 1. 2. el. 3. fifliitgar ; gifwa mpefen gob 
miölt ; funna fuart fagt öf[»e]r fela året taga föban ute på ntarefene, 
älffa föga Badar, Sdrg od) Stenar; fwar af ffe Sten=CBietter od) Sten 
UocBar fallag; Slltjb fålla fig emot mäbret; od) fålunba attbag Båbe 
genom näfbårerna oef öronen; fom Ariftoteles od) Plinius Berätta; 
»ifanbe or[b]fpraîet faut ftå, näml. Som (Biettan emot (fronten; Som 
(Biettan emot xvåöret; Slt tfe od) äro otålige rägmoäber; oef tå fålla 
fig in mtber ffuggcrtfa trän; eller löpa fem i fufena; Slt tfe od) äro 
fiätt[i]efulla om f öften od) illa ftinfaube ; Slt oef gamle StallbocBar, fom 
för ålbern fïutl od) ftorlefen ftillag Blanb fäftarne på ftallet äro ganffa 
ftarcfe at ftångaé, oef funna meb Sabel od) Befel Bcribag af gofjar oef unge 
bränger, tfet »et jag oef många flere, af egen förfarenfet, Berätta. SItcb 
mpefet mera fom alt ftämer in meb tferag ffrifter font wiblöftigt faftoa 
om tfcfja Greatnr mpefet ffrifmit.

§: 2. Siben til tferag famanlöpanbe är får tfen rättafte »ib flutet 
af Julii SDtdnab ; men intet uti Novemb: oef Deccmb; fdfom Plinius 
Berättar; f »arföre ftlla tfe »ib Början af Februarii SDtdnab; tt) tfe 
fåfom fåren Bära fin fofter t 5 mduaber; faftän oftaft fan fättba tfet 
många filla intet för ätt långt i[n] på fotnaren, eller in emot föften, 
tfet intet gobt är; tt) föftfillingar buga intet. Öm tferag famangäng, 
oef när tfe afla; »il jag fär intet nämna; fäger allenaft tfet, at emebatt 
tferag Brunft fäftig är, få fan en Socf Betiäna 12. el. 15. gietter; men 
febait fan 4 el. 5 åren gantai är, buger fatt intet.

Gna fetta eller unga Giet fiflar »ät när fott är 1: år gamut; men 
tfen förfte fillingen md irfe läggag til Iifg ; tcfe feller när fon åger 10 
cl. 12 dren ; »araubeg nöbigt, tfet inga S o ef=f ill i n ga r löpa meb Gietterna 
för än tfe äro 2 dr; äfwen at Gietterua när tfe fpringa icfe öfwerfopag 
af alt för mänga Soefar.

§: 3. dpär i lanbet filla Gietterna mäftabelg Gn filling i fänber; 
ftunbom 2.1!, men fällan 3. el. 4. ft. fdfom bocf ffer på anbra orter; Wa=
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rcrnbeê en batte an tmå, i fpnerfjet nâr mobren une; od) fivaej ät; fymilfe 
Jitïingar bja ftna sJJtobrat i 10. et. 12 mefor; ta tlfe febermera afftângaê 
ifrån möbtarna, citer od) feplae, tlfet ät, raeb en Ijten pinna, eller ting 
af lena qmiftar, fatter i munen od) fåftab meb et fttöre öfmer öronen ; 
förlfinbraé at bja patten, Ifmarföre måfte tt)e gifmaé tiänlig maat, fåfom 
löf od) fmått f)ö, åfmen Seteêbuffar, alt meban tlfe t ©iettalfufet in= 
ftångaé; men när löfmet fprider ut om måren, år tt)et tf)eraé förnåmfta 
föba, Ijfa font ©ietternaê i gemen, tjmilfa åta Ifålbre tall= od) @n=tjé, 
bard, löf, fråfn, od) tplift, ån t)ö od) IfaIm ; ja! åro mp det begiårliga 
på fiffar, i fpnerlfet torfabe tl)et jåntmål Ariftot: berättar om tl)e 
Coythiffa ©ietterna. 3ag Ifar febt od) b>aft ftora Sodar font l)afma ätit 
1. el. 2 alnar =Sobaf i fättber, brudit ett famta £>l)l; tå tlfe febatt t) af ma 
blifmit l)elt tnobige; Slfet tunna bröbet äta tt>e mpdet giårna, åfmen 
Äå^lblab od) annat tplift; tlferföre är tljet intet råbeligit at fatta Sodar 
til Äålgårbsmadtare, ide geller låta ©ietter gnaga Sarfen af frucl)t= 
bäranbe tråen, tp tt)e ffåntaé tå bort.

§: 4. Slfe Sod îiïlingar font ide ffola brttfaö til afmel; fan man 
låta utffära, fnöpa eller gälla når tlfe åro 2 måttaber gamle, od) tl)et 
uti Jiebanet; Ifmilfe ©ålntngöbodar febermera mpdet tiltaga uti fetman 
od) goblfetena; faft ätt Ifmarden måpten, ide f)e(ler Ifåren, få tilt[a]ga, 
font på Jiöttbodartte ; formen mä.ra fmå od) raf Ijfa font ©etalfornen, 
albeleé frånffilbe ifrån ttie ftora, frobiga od) lång=frofota på Jiönbcdarne, 
uti ïfmilfaê öfmerfta ånba, tttatt oftaft plägar båra Ifolfl, od) tlfer uti 
fäfta battbmippor, biälror eller fmå flådor för jirab ffttll på tl)e gamla 
od) ftora ftaHbodarna, I)milfe od) båra et långt ffägg; meb mera fom 
tf)e Jiaturfunige berätta.

§: 5. (Jietta=I)ufet eller Jiumet Ifmareft tl)e ineflutaS böra ont min= 
tern, åfmen om fomarnåtterna, bör mara Ifögt bpgt od) på tort rum, 
famt mpdet npttigt om tf)et more ftenlagt gålf; tp på ftenar trifmaö 
tlfe albrabäft; åfmen mål rent Ifållit; maranbeö mig ån ofunigt om % 
på fep månaber ligga på tl)eit ena fjbotta, odf 6 måttaber på tlfen anbro ; 
fåfom Columella od) flera föregifma; JJieu ttiet år fåfert, at tlfe följaö 
giårna åt, få mål til= fom uti od) ifrån ffogett, efter fin förelöperffo 
©fällgetan; Ifålla fig altjb emot mäbret; miftaö på bårg od) badar; åre 
mpdet miga at gå öfmer fmala ftänger od) fäppar, meb fina tmeflöfmaba 
fötter; tp f)är i Sanbct fiititaS inga fom IfeIa t) of mar tjafma; Ijfa fom 
tt)e Illyriffa ©ietter, ont Ifmilfa Alexander Myndius få ffrif[me]r; äta 
albralfälft löf, bard, bar, od) fmått grâë; funna taga fitta föbo ute på 
mardene, äfmett mät om mintern, atlenaft ide ul)rmåber od) flaff påftår; 
tp all tteberbörb. faller tl)em fmår, mett ftarde blåfter beljagelig; fymarföre
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faller minfta Befntdret at fåbatt Greatur [är föba t ffogémardene, men 
ftörfta tnöbatt är at t[em madia; at t£>e ingen ffaba giöra på t£)et fem 
mara bör, fåfom 3iåg=tcfmar, [umbelminbor, plantor, träen, torr ft ff, od) 
mera fäbant.

§: 6. epmab t[eras fiufbomar angå, få må man intet mera berätta 
t[er om, än Ifmab tilförenbe om går, i näftföregåenbe 2: Cap: 9. §. om= 
ftänbel. är infört; lägganbeö enbaft fljetta til, at när få fïer, at GHetterna 
oförmobel. intet rniölfa, fä är bäfta råbet at fäpigan brager äntå tifa 
fult tifjarne, få fomttter miölfen fnart nog at fit)ta igen.

§: 7. £[e gamlafte Soctar od) ©ietter, äfmen minft miölfanba, 
tan man fladjta efter [anbena; boet äntel. få laganbeë at t[et fïer för 
än tt)e börja löpa i tfjeraë brunft; tp tå marba t()e obugeliga til flacft. 
JtiIlingar fïadjtaê od) meb nptto, i fpner[et när tfe för månge marba, 
eller föbaS i obeqmäm tjb, fåfom om fjöften ; etc. Ppurtt meb [tinnen 
tilga bör, anten tl)e fïola berebaê til ©ätttff, eller Setaê til fållar eller 
fobermäret; tfter om fintteë unberrättelfe i näftföljanbe afl)anbl.

Cap: 4: om ^unPatv
§: 1. Ult af [unbar äro gattffa måttg flag, t[et lärer ingom olunigt 

mara; få mäl i anfeenbe til ftelfma arten oe.1t> flaget font til märten, färgan, 
od) annat mera; [mar om tl)e natnrfunige nipcfet ff'rifma. Sag nämner 
allettaft en iblanb alla, nämt. Con: Gefnerus font in folio 42 blab i 
bagêliufet [är om framgifmtt; [milfa flag bod' ineflutaé tutber tt)et ena 
Ebr: . äfmen Græc. xvmv. odj latinernas Canis ; e[urumäl oet)
fler Uiantn få mäl [o§ t[et ena folîfïaget, font t[et attbra, gängfe äro, 
Ijfa font [o§ oft, Ijmareft »JunP, »Jwalp, el. »^rootp, font är
nära meb Saracenernas, Kolph; Kofroan; HjF; SfacFa, oet) tplit namn 
öfmer alt Brufelig äro; fomlige ftörre, fomlige ntiubre; fomlige argare, 
fomlige fpafare; belê [cl [mite, belu [clt röbe; belö [ett fmarte; belS 
brune, grå, ffäcfote, etc. etc. få at inge fprfota biur äro få åtffiHig [är 
å orten, font t[etta [itnbaflaget; gattffa fällan t[en ene i all ftpde Ijf 
t[en attbra; faft än [är i gemen, font anorftäbeé, i fpnerfjet ft)ra[attba 
flag fittttaS, näml. SJanPlmnbatv JätumPav, DagtbunPaiv od) Cnpttige 
S3 an Fe-- SJorP,-- Sänge: HTuffe-- etc. fmttPar; Cnt t[et fifta flaget, må 
jag [är intet nämna; ide [eller ont DagtbunPavna, faft än od) någre 
fåbane funna [är mara; intet af t[e ftora od) rare; fåfom t[e UIngelffe 
od) ©fottiffe Dogger, SJloPbunPaiv ScBlutb-' elt ScblattbunPar, etc. 
eller fåbane font [öge ,fperrar [pfa; utan allettaft gemena fogel= [are= 
Gdonte= ot[ ftö=[unbar; [milfe ttpfttofa milbiuren, meb ffällanbet t[em 
uppenbara, meb jagattbet i[iälbita, od) [embära, eller od) efter t[e ffiutna
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på Watnet Iiggaitbe fimba oc| til IanbS föra, utan at treffe höbe (Sreatur 
itpäta; 2)ocf om Sant)= oct) Sdtmnbav wit jag et eller amtat framföra, 
emebati fabatte |ät öfwer alt på Iaubet brulelige are.

A: om Sanb=Imnbar.
§: 2. 23anb|unben dr mpcfct npttig i gårbett, ett trogen SBäcftare, font 

|oê ©retente falïaê OIxhqoç. odj OIxoôhqoç, I)DS latinerne Villaticus 
f. Cu/’tos; od) bör utwdljaë af gob art, font mera giör dit gob up- 
foftring; e|uruwdl t|ettna fenare fan oct) mpcfet giöra til fatetta. ,pwab 
tttten wtbfcmer; få dr tortel t|etta at raärcfa, ttdittl.

a. DIt få wdl Sabrett font ntobrett dro af gobt flag, od) tontita 
ifrån tf>e orter I)wareft fåbatte ftnttaê; i tp orf) orten txtr voib mycfet 
utråttttr ; ty man wet at t then gärben gobe Sanblmnbav dro, trogne 
Sdtmnbav ; arge fmnbör; iom)fe tmnbar, etc. tl?ev dro tbe mtttt 
efter man, t tdngtt ttber; Srfalertte ttjer til dro wiblöftige at |är fram= 
föra; boet dr fåbattt fattbart à pofteriori.

b. 2(t t|e dro aftabe i råttan tjb oct) råttan alber; tp i getttett 
om |uttbar oct) Ipnbor är fffet at ntdrela, at ingen l)mtb dr tidnlig at 
löpa meb |pnban, för dtt |an fatt Ipfta up fit been ttär ï)att pifsar; 
t)wütet Plinius fïrifmer ffe itdr t|e dro A år gamle; Ariftoteles nämner 
Idttgre tjb; od) Blondus 180 bagar. £)d) Ipttbatt Ijfa font fittianba dr 
ndr |on tttiger; faft dtt fomliga, i fpnerf)et t|e uttga, dfwett font |unben 
pldga uplpfta bettet. ILjben «ngaenbe dr tf)ett bd(te om rodren i Fe
bruarii mdnab; tp faft du meb f|efja ©reatitr dr fnart fagt ingen wifj 
tjb, utan font t|eraê föba dr åtflillig Ijfa font SOÎettiffattS, få följer t|er 
af ocf> t|etta tjmanbe.

c. Dlt t|e tjbig, men intet otjbig alfter dro; tp fomlige |pnbar 
föba fina |walpar förr, fomlige fenare; Didtte tjben dr 64 bagar, el! 2: 
månaber; febatt t|e Input |abe, ocf> fplt 1: |elt år; |wilfet Plinius tallar, 
Catulire; |dr brageé tjben Idngre ut.

d. Dlt t|e bdfte Iwalpar utwdljaö af alla; tp merenbelê pttgar 
Sjfen flera dn ett; ftunbom 3. 4. el. 5. ft: ftunbom od) 6. 7. el. 8. Ijfa= 
font Äattor fina ungar, od) Suggor grifa fina grifar ; |dr i Ianbet wet 
jag intet at någon Sjf |walpat på en gång 12 ft: dn minbre 16 el. 19 ft: 
Iwalpar; fåfotn Albertus berättar om Maftiniffa Diacforne ; 3u minbre, 
ju båttre; Sörfta füllen boger intet. S|ett font förft ögon open får |ålleé 
gement. |är t|en bdfte |walpett ; dfwett t|en font SOiobren förft bdr i 
munen til bpfjian tgen, ndr t|e alle tagaé t|er ifrån; t|et jdmwdl Pli- 
nius, If. E. Stenbyenfis od) flere berätta; warattbeé ofwer alt fuuigt, 
t|et Iwalpar föbaS bltttbe, Ufa font Äattuugar od) flere ftobiur, ocf> få
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öp na ögon mäftabelö när tlje 11. 12 el. 14 bagar gamle åro; faft än 
månge fäja, tîjet antalet af nngarne Ijär tutb àtfïiïnab giöra, nämt. ju 
ftere, ju fenare ögon.

§: 3: £>»ab upfoftrittgen angår, jom od) uträttar mpdet tit Emn= 
barnaö gobljet, jå är tljetta följattbc fortet, at påminna, nämt.

a: Stt om ftere Ijmatpar fïota upalftras ; än SLjfen fan föba meb 
egen rniölf; tp naturfenö Jperre Ijar jå lagat, at jå mät Ijpnban, jom mång 
annor ©reatur, åga tijjarne rabetals fram unber bitten, jå månge jom 
nngarne äro; @å måfte tf)e mib början unbertiiälpas meb annan maat; 
bocf ide meb att för goban; tp tljer af marba tljc lag=grane; utan meb 
tljet jom fan föremiffa; fpoarden för mpdet, ide geller för litet; emeban 
tljet förra föber af fig jömit, lathet od) ftatpet ; tljet jenare jnålfiet.

b. Stt tlje mät uptudtaö i et jom annat, få at tlje roeta tjut, 
jom orbjpråfet tpber; tljet är, maranbe lpbige at rätta fig efter t)u§= 
bonbcné orb od) befalning, ja! tjotanbe meb näfman eller ftampanbe meb 
foten; tp tljet är jent at lära gamal Ijunb fitta;

c: Stt en Ipoar får fit Stamn at mättjaé mib ; Ijmilfa Stamn äfmen 
mät f)är i lanbet, jom ttjet ffrifmeö ffe i (Srefelanb od) flercftäbeé ; Ijmar 
om Xenophon, Oppianus, Ovidius etc. fumta täjaö ; äro fort, od) mäft 
tmåftafmig v. g. 2öorg; Storm; SFytt ; WåcFter; TIamfe; 'Eurve; 
»Jåcttov ; etc. etc.

d: ©omtige ptäga od) Ijär jom anorftäbes, afftpmpa öronen od) 
jmanjjen et. ftiärten på fmnbarna; men eljuru någre jåbant beröma, jå 
är bod fajt bättre tljet intet giöra, tp tljer af är mera ffaba än froma, 
jå framt ©reaturet af gob art od) titbörlig ffapnab beftår.

§: 4: Jpmab ätieft i jpnerljet en gob SSanbIjunb angår, jå bör %it 
mara tjälbre jmart od) ntörf tit färgen, än jom Ijmjter, at tiufmen Ijonotn 
intet je må ; ©tor od) ftarder til troppen, od) af et t)ögt, groft od) 
giäOanbe Siub; jmart od) guf)l ögon; mät böranbeö; mpdet mafanbeS; 
ftåenbeö giärna i banb, i jpnerljet om bagarne; tp om nätterne är intet 
oråbeligit fläppa Ijunben töjer; ©fäller när Ijan [fälla bör; men intet 
in uti ftugan, än minbre tt)er, eller i bören, rujar på någon främanbe 
jom infomer, ätt fiber är lömffer; ligger Ijälbre in uti fina Äoja od) 
tiger när Ijan tiga bör, ätt jom jitter ute, rpder på banbet, gttiftlar meb 
tänberna, frafjar meb fötterne, miffar meb rumpan; od) mera jåbaut.

B: om ^å-himbav.
§: 5. [jääjuttbar; canes pecuarii; af Columella jå nämnba; pa- 

ftorales af Gefncro; jom af bäfta [taget äro, ftå intet at ffattaê för 
ringa märbe; i jpnerljet på ttje beteémarder od) fäbobffogar Ijmareft
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biörnar od) [lera ffabebtur finnaö; enteban t[e äro båtre ån många 
wall[ion od) fäfullor; tp man met t[et, od) jag af min gabcrë fä[unbar 
fåg ofta, ai t[e icfe allenaft jagabe biörn långt ifrån boffapen, utan od) 
[tälto [enom få inffränftaxt at [an icfe [lapp utur rumet, utan måfte 
fitta på rutnpan öd) flå omfri[n]g meb framfötterne, eller od) Ilifwa up i 
ftera traen od) tf)er [alla fig; faft ån intet foil närwaranbeö war, utan 
bara [mtbarne jämte boffapen. Dm t[efja [unbar dr at ntdrcfa i gemen 
[wab tilförenbe framfört dr, §: 2: a. b. c. d; od) §: 3: a. b. c. d. i 
fpner[et Iiwab arten angår, äfwen wdl til en bel upfoftvtngen ; Dorf i 
få måtto böra Såbunöar [anb[afwaê od) ntwdljaö fram för SBanb= 
[mtbarne, ndml.

a: 'ät fdrgen dr [witer, od) minbre får=rife; waraube [pttber ju få 
goba, om icfe bdtre dn [unbar.

b. Äroppeit ftor od) ftaref, men lång od) fmärter.
c: ©pnen [waft ; liubet [årbt od) argt; greft od) rent.
d. SHprfet fpafe, od) Ijfa font obuglige til battb[unbar, ffdHanbe 

fallait eller albrtg på folf; icfe geller ofta på Cgfornar od) foglar; tp fd= 
[ttnbett font mdft [fäller, buger minft.

e. fsölja boffapen wdl od) altjb åt; intet in uti [opettom, utan
altjb för ut, od) omfrtng fiborne; Dil [wilfet at uträtta t[e af ung=
bomen måfte wdnjaé, ndml. fålebeé, at tf)e [åtlaä i fäfitfen, i fpner[et
cm wintern; albrtg Ientnas [ema, när boffapen dr ute på marefette, få 
fin mat af fäf)uj=pigan, intet för rnpefet od) intet för litet; Dd) efuru= 
wdl Melch: Zebitius berättar tl)et uti t[e Dpffa orter brufaS iblattb 
anbra fonfter tfet, at fdpigatt eller SBallljtonet fputtar oftaft i fdtmnbené 
numb od) gifwer [onom bröbftprfen, fom genom warmb äro tutber jeunes 
armar eller t barmen; etc. @å fan fåbant icfe ogillaö; borf' wet man 
at rätte fdljunbar icfe få enfanerl. följa fdpigona, gå, ftå, fitta od) ligga 
t[er [on få gtör, utan faft mera fpringa Wtba omfrittg, od) följa [älbre 
boffapen, faft dn walI[ionet intet tilftdbeö wore; gifwanbe tilfdnna ont
någon fara å färbe dr; ja! meb tiänligit jaganbe brifwa t[e lata od)
eftertrantanbe Sreaturen ; IDrefnot fallabe; belé at följa [open, eller od) 
t[e albeleS affönbrabe [em til fd[ufet; [warföre [ar jag funnit bättre 
wara upwarnta od) befud)ta fåbana bröbftprfen t tidnlig ftdllen på Srea= 
turen t[e följa böra. sJlljeft dr t[ct edj mprfet gobt, at [walpar af gob 
art, få följa gamla od) goba fä[unbar t ffogett, [älft ttdr någon fara 
dr å färbe.

§: ß- ©om jdmwdl [oé annat folf, t anbra Idnber, långt tilbafa 
[ar warit brufeligit, at bewara fitta [unbar meb befpnerliga [wafja od) 
taggaba batobemö; ©å [ar od) [dr i orten warit, od) ntångffdbes dn



[II: III: 4. Hundar.] 159

år; SDIett ttu mljcfet Bortlåggeé, emebatt fåbatt IjalgBanb mera ffaba att 
gagtta; !»mar om något at ffriftoa, miblöftigt more.

§: 7. ©Ije [om om ^unbar ffriftoa, få mål ©refer fom Latiner, 
åfmen SHffar od) flere, gifma äfmett tf>et mib I)anbena, f)uru man af 
tmnbarnaé åtffitliga Hub, fan finna något BeHnerligtt; Ifmilfet ån i bag 
t>år i orten gångfe år; itfe aflenaft i få måtto; at en miff oH fåfer åt= 
ffihtab år emellan fmnbaré ffållanBe ; glaffanBe, gntfjlan&e, fot'anBe, 
tiutanBe; etc. utan od) ^mab fåbant f)ar at itteBåra; v. g. når Ifunben 
Håller i ffogett, år foglar od) ©fornar å fårbe; fôt'er ^an, år 33törn 
etc. i någbett; tinter f)an, finnab margar frame; od) få mibare. SDIen 
förutan Hetta mifja tiutanbe, år od) et annat mårcfe, eller råttare fagt, 
en giffning af några oIt)cfä=l)ånbelfer fom tå ffola föreftå, i Hnerftet af 
t>ot>sfaU ; Ijmilfet ån i bag mer ån mång exempel Hneg BefHrfa f)år 
å Hefm orter; åfmen meb Hen anmifning, at fmart ut ett fåban tiu= 
tanbe ^unb månber ttåfan, Her ttmar böböfallet. Samalebeg ffal ocl) 
fåbant Boba elbbmåbar, od) mera fåbant; fymar [om] more miblöftigt at 
ffriftoa; åt minftoite funbe man frantbraga mer ån mång exempel l)år 
å orten, at öfa Hera8 ffrifter fom nog mt)cfet om fåbant i bagöliufet 
framgifma Bedagat.

§: 8. SDIan fan od) mib Hetta tilfållet intet unberlåta at nåmna 
WilBtmnBar eller (Salna l>unBar; Canes rabioCi f. rabidi, af latin: 
nåntbe; emebatt fåbatte åfmett Ifår i lanbet, bocf mt)cfet fållan, finttae 
racfa; orfaferne til fåbana I)unbafiufa Beråtta tt)beligen alla He månge 
naturfunige fom B)är om ffriftoa; Ifmilfa l)år införa onöbigt ft)ne§ mara, 
H förfarcnfeten lårer Het, at fåbant raferi fjärörer, anten af för ftarcf 
fiölb, eller af för mtjcfen l)eta; eller af anbra milb^unbaré Bitanbe ; ©ocf 
at futttta taga fig til mara för fåbana ffabeliga ^uttbar, fom fnarare 
låter fig giöra, ån meb Såfebomar föfa Bota fåbana ^unbaBet, få mil 
fag nåmna Ijå* några Ioijja tecfn til at igenfånna ett milb^nnb, nåtnl. 
Sftår Ijatt intet mil åta eller bricfa ; Sfum eller Slj rinner utur munen ; 
åfmett genom nåSBorerna; ögonen fHgga od) mulna; oren od) Ijfa fom 
mutliger öfmer frozen; l)åren ref a fig up; fmanfcen IjåUeé emellan Benen; 
racfar od) far efter at Bita alt Ijmab förefomer; etc. Sj! tå menar jag 
mara Båtre, at taga en fåbatt af baga, meb et Bt)fjeffott, ån Brufa He 
curer, fom Ijftoål alle månge, fom Ij är om ffrifma, ^opetalé Beljagat 
föreffriftoa ; emeban förfte ffabatt år Båft; få frantt ^unben år icfe alt 
för rar od) omiftelig, tå matt må föfa til at Bota Ijonom, meb qtoino= 
tniölf, at förtåra; fiafta falt od) falt main öf[me]r HlttomI ffåra Httom 
unber tungan; etc. etc.
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§: 9. .tpunbarS ålber met matt toava mpcfet Eorter; tp ttär tfe ärc 
8: eï. 9: årett gamle, Bltfma bägge fönen obugeltge at ffaffa fram goba 
fmalpar. jf)å 12 ocf 1514 året tager fpnen ocf förf len af; tänberna 
bliftoa ocf tå Bruna, ftubbota ocf flöa; perfore lårer ingen futtb mara 
nyttig at föba font fplt fina 16. cl. 18. år IimtHa efter funba=årené 
rätning fålla bnbbelt emot anbra Oreaturb ålber. 5)ocf är intet nyttigt 
braga f on ont ftinnet af, om måren, eller tneban fan Icfar fåren ; font 
årl. fter etta refo; utan ont f often, när f årfaf len är ftarcfaft; få fraint 
ftinnet Brutao od) BerebaS ftat til fobermärct; l)mar om mibarc i näfta 
affanbl. = .

Cap: 5: om i^åfiar.
§: 1: Om f äftar fafma få många od) få mietet ftrifmit, fälft tl)e 

fållaS före mara tfe albraBäfte af all fprfota biuren, od) funna trifmaS 
på all rum å fela jorben; få at fåfängt är något mera milja t)är om 
framföra; förftåenbeS t)är unber få mäl t>afl«r font fobiur, fmilfa får 
ttämnaS <5orfj, 111«t', SFtut, Stob, cDF; etc. äfmen tferaS Solat ; fo§ 
Ebr: är algement orb: OiO; på Græc: l'nno;; på lat: Eqvus, äfmen 
Cabnllus; font ftämmer in meb Ital: Cavallo; Span: ocf Franc: Cheval. 
Spftar tallar fäften Hof;; ttäftan Ijft meb Angl: Horfe; fPolad: nämna 
Konij ; förutan tfe namn font bclS af ålbertt, belS af gobfetena, belS 
af tönet, belS af färgen, etc. f ärflpta ; tp äfmen foS of fter tf et famma ; 
maranbeS äfmen mäl fär font anorftäbeS åtftillig flagS fäftar, i anfeenbe 
jämmäl til färgan, fomlige af enabanba flagS färgo; fåfom ©mart, Diöb, 
Srutt, Jpmjjt, 05rå, etc. etc. fomlige af åtftilliga, fåfom Srofot, Slefog, 
■fipfitog, etc. etc. få mäl til fela troppen, font til fropfenS belar, fufmubet, 
bDcattett, fotterna, etc. SRen fmilfentfera färgett Bäft är, tfet fatt ingen 
för mifm Berätta; SlHe tfe månge font ffrifma om fäftar; jag får allenaft 
nämna Con: Gefnerus font in Folio öf[me]r 70 Blab f är ont mpcfet 
framförer; inftämma mäl tfär uti, at €naf>anba färg är tf en Bäfta; 
i fpnerfet tf en f mita ; SRen få Blifmer tfet faft font algement fäjeS, «t 
Inujte Ijäftar Fåfta fåll« p« (lall; od) äntttt fannare: Sruårt är «t 
fåll« fåflen på (Tall, fom intet tual Fan tviftuas; maranbeS ingont 
ofunigt tfet på mifta ftällen trifmaS mäl f äftar af mifta färger; od) at tf er 
emot ftriba är näftait fåfängt, i fpnerfet för tfem, font tfenna fnfmub= 
orfaten ide fig få mäl Betaut åga; fmar om mpdet är ftrifmit od) än 
mera ffrifmaS tunbe; SRen mib tfetta tilfälle BrntaS all möjelig fortfet.

§: 2. Sit goba fäftar giör tfet rnäfta förft arten eller ITatnren 
ocf febermera Upfoflringen eller tämjanbet; fmarföre är i tortfet tfetta 
at anmärefa, itäml.
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A: ^afta-arten ; Ijwcir til Iwrcr få wdt 1: Sto-fmftens, [om II: 
Sto-- el. IHdtmns egertffaper ; Ijwab

I: Sto--Ijdften angår, anmårleS efterfötjanbe:
a: sKt I)ait år af en gob art, od) wåtffapabe lemar; Iiel od) tjålleit 

tit alla bclar; ware Ijwab tljet wara må.
b. af tiånligan ålber, emellan 4: od) 12 åren.
c. SBål fobraber meb f)afta od) [alt watn.
d. ©tåppeS tit Stoet t rattan tjb, nämt. om wåren, od) uti 

Dii)et etter 1: qvarteret; od) når SRorbanwåber blåfer.
e. SruEaS intet mera ån tit 4. et. 5: Sporfwr, alt för SORibfomarS 

tjben.
f. SlfftångeS [cbermera ifrån SDRårorna.
II: Sto-- etter ^årforne böra [å attfaS, nåmt.
a: 5tt flje intet fläppaS unber bjäften för äit tlje fi)tt fina 3 cl. 

4 år; icfc IjelIer når tt)e åro 12 et. 15 åra gamut.
b. SimtaS wara af gcnomgob art, utan wand od) ti)te, ware l)Wab 

tljet wara må.
c. SBåt fobraS meb I)ö od) Ijafreljalnt, [å wåt för ån tljc befyrin= 

gaS, i Febr: od) Martii månaber, [om i [ietfwa tjmebagarne i April 
od) Majo; åfwen [ebermera, at miötfen ölaS; ©att watn at brida, år 
od) tljcm gobt.

d. Sljen förenåmbe tjben, od) blåfanbe norbanwåbret bör od) i ad)t 
tagaS, när tl)e bejpringaS.

e. Sör alt för tungt arbete böra % od) giörligen förfEonaS.
NB. Sljetta meb t)wab mera, borbe noga i acbjt tagaS; SORen

[om Ij år af, litet etter altjintet, wårdftålleS l)år i tanbet, utan att går 
t)utt om butt; ti) tager od) tt)etta [taget af gårbSafweteu mera af än 
tit, [å at för [tore, [tarde od) bud)tige Ijåftar, får man nu bara [å tit= 
[åjanbeS, Eatfwar; faft ått tljet bör od) för efterEomanbom beråttaS, at 
för åit 1704, brufabeS Ijår i jpelfiitgelaitb ingen ©to, cli @to=gång, 
utan i b et IjwrenfEa Ijåftar, IjwtIEe EöpteS ifrån anbra lånber, v. g. 3åmt= 
taub, SDRebelpab, ©atarne, etc. eljuruwål itu i ttjefea tjber öf[we]r alt 
@toer od) DEor brttfaS, od) befalningett utgåt om Ijåftarncö utfEåranbe 
eder SBaltanEanbe [d: SBaltacEanbe].

§: 3- Sjben tljen råtte til ©toenS fot)lattbe, [eban tt)e bcfprungna 
åro; IjwilEet ©reEerne Ealla tnnofxavslv, od) latin: Eqvire; tå [å wåt 
©to=t)åften [om ©Eintet måft gnåggiar od) förfar; tljet od) Plinius in= 
förer; år på it) ett 12“ månaben, fa[t ått någre berätta tljet [omliga 
Stoer fota fcitarc eller od) förre, att [om tjben od) wåbret wara fan, 
når tlje åre bcfprungna ; ©åfont od) om tt;et år jpåft= eller @to=got, etc.

Glysisvallur III. J J
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etc. Ipwilfa Solar, [om fallait föfctté mera ån @n, |warje gång, Böra 
od) wäl anfas, [å wål at [e efter fielfwa arten, Iwilfen Bör wara gob
od) wål ffapab; Ù) tl)c font åro U)tte od) wanffapclige Böra ftrajr för=
faftaS; men tlje qwicfe od) wålffapabe upalftraS, |war til åtffiHig mår den 
gifwaS funna; tt) faft ån l)år i lanbet intet ftttnaS eller föbaS fa=
batte flagê Ijåftar, v. g. tf)e Æthiàpifte, om Ijwitfa Varro ffrifwer; 
tlje Arcadiftc, om Ijwilfa Strabo; tlje få fatlabe Mazaces, om Ijwilfa 
Oppianus qwåbar; t|e Mauritanfte \ Maffilifte ; ©panjïe; Pol- 
nijïe; ilorffe, Stnfïe, etc. om Iwilfa mange mi)det ffrifwa, Beröm= 
anbe t|em för )ïône gångare, fnålle löpare, (latrcPe bragave; unge; 
låttFövbe; Ipåluge, fpaFe; rvåltanbe etc. etc. ©a funna folar od)
Ijåftar gobe nog ftnnaS på fit fått åfwcn wål Ij år i lanbet, når tl)e 
råttet, tagbe, utwalbe od) anfabe warba; war'anbe font fagt år tlpc^a 
tedn til goba folar, nåml. tf>et od) Virgilius ffatbar:

a: Slt t|e åro wål proportionerade til troppen, af wadert Ipuf= 
wub, fnåU öron meb ett liten frof öfwerft på tintpen; qwtd ögon, glob= 
ögbe åro od) gobe; ftora nåöBorar; frofot |al§; Brebt Bröft; ftard ntattfa; 
[male od) fmårte tit Büfett; trinner gump; lång rumptånge; långa lår 
od) Been; tniufa fotleber; ftora | of war ; Ijår=rife meb fmå fttorlor på 
Ralfen; etc. etc.

b: SBifa fig wib Början qwide, fpringa, ffuntpa, flå ut meb Benen; 
gnåggia rent; fpringa förut; råbbeö Ijwarden gropar, bifctt, wattupufjar, 
eller Broar; fnart råbbe når matt t) af ar efter tljem, men fnart ftåenbe, 
når man lådar tljem; åta fringt; nappa Ijöet ifrån % nårftåenbe ; låta 
wål Ianbtera fig; |åtla fig rene; åro flåte; gå od) fpringa Brebt; in 
fumma: unfa fig font fpåflav målabe på roåggar; fåfom |år algcmettt 
fâjeê om ffötta tsåftar. Ipwilfet fettare, mpdet Ijårfomer af gob öfnittg 
eller Xåmjanbet, font t|et förra mtber lit : a, af ftelfwa arten ; Sljer= 
före år tnårdaitbeS

B: qpåftarnaS elr. götarnas Upfobnng faint Xamjanbet ;
§ 4. Slt en gob upfofmng mpdet gobt utråttar, tpet fan ingen 

ttefa; fljerföre Bör tljen fålebeS aitftållaS, nåml.
a: at felet bjar fina SOtober få långe font möjcligit år, åt minftone 

t 6 el. 7 månaber.
b. wånjeS at åta grås, faint förtåra |afre=ffråb eller bplift upBlöt 

i watit font fatt år, men intet warmt.
c. |ålleS wål ren, od) wåitjeS at ftå Bttnben t fpittan.
d. ©ifrneS litet feber i fåttbcr, faint brida på mifja tiber.
e: ^ålleS wib tiånliga aga alt efter Ijanbena ; fatnt uti lagom 

warma, Betådter meb tiåntigit tåde når fölben påftår.
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f. Älippeé fa fmåningom odj efter Ifanbetta ©wantjen cd) DDianen, 
tå fife tper af ntcb tjben mera wära.

§ 5: -fpwab ILamjanbet angår, få år tpet måepta angelågit cd) 
ena fpfjla fern år fteår att giöra, ocp mpdei wiblöftig at föreflrifwa, 
emebatt pär teib en gattffa ftor åtflilnab rötteS, tt) fomlige felar åro 
mpdet låttdambe, fomltge pelt ftuåre, fomltge albeteé oböjelige, pafmattbe 
fåbatt fel, fem Inapt ftå at afwänjaé eller råttaé, tämja puru ett tämja 
ttta. ©cd at tpet förnåmfta framb[r]aga, fatt tpetta tiåna, nanti.

a. at tåmjanbet fler i råttan tjb, når ålbern år 2 år; tpe flefte 
font om päftar flrifwa, fåttian anorlunba; cd) om wintern, tt) uttber 
©abel om fomaren år tpet farligare, ån om winter för flåban.

b. Dlf ftarda manöperfoner ; men intet af qwinor eller Barn.
c. Scär lagom fniö år.
d. SOteb tiänlig åletpg af lättan flåba; ftarda tömor, etc. etc.
e. sJtär felan pwarden för mätter, eller cd) för hungriger år.
f. Dlt wägen ättba fratn påOeé, cd) ingen gåttg eller afwifning 

fler åt labor, pttê, gårbar, portar, ja! ide en gång åt tperaé egtta.
g. Dlt tpe pwarfen för mpdet eller för litet pwarje gåttg töraö, 

utan fmåningcm på pwarje bag.
h. Dlt flutnen eller löbret ftrpfeé wäl af Ipem wib öfwerftånbet 

arbete.
i. Dlt tpe wänjaé utan fafa fprittga uti watn, på broar, etc.
k. ©tå, gå, fprittga, löpa, etc. när få wara bör.
Spetta meb pwab mera gifweé bättre at tära af wanatt än före= 

flriften ; waranbeé pär för wiblöftigt at wilja frambraga tpe öfnittgar 
font Stallmåflare ocp 23ertbare på mångpattba fätt wänja päftar til 
at tumbta, banfta, fwittga fig cmlring, poppa, etc. etc., förutan tpet 
algemenafte fem är at wara goba löpare, trafware, gångare, etc. etc. 
SMttre tiäna för fläba, än uttber fabel; äre ftarde Saftbragare, fpiog= 
fläpare, etc. båttre åler=päftar än Stpttare tampar; etc. etc.

§: 6. DOtan bör åfwen wäl införa något font angår Utffåranbet, 
fnopanbet eller WaUaefntngen; pwilfet par warit få wäl urgamalt, 
font gäugfe brul; tp ocp Cicero, Cato, Plautus cd) månge flere brûla 
erbet Canterium f. Cantherium, fern fåbant bemärder; Eqvi can- 
therii lalla§ af Vegetio, Spadones, Sv: Snoptitgar, tttett Wallacfev, 
Wallacfa cl. fttepa, feiger Conr: Gefnerus pafwa fit uprfpruug af 
SanbOerten Vallachiet el. Dacia, pwareft fåbant utfläranbe forft begpn= 
te8; SOlen fem fagt år §: 2. brulabeê pär i epelfingelanb litet eller altg= 
intet walladanbe för än 1704, men nu öfwer alt efter Sotcrbningen 
od) ftora upttan [full; tp tper af warba päftanta fpafe, intet perfja eller
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gnägga, font latin: falla hinnire\ gå ftilla; SRärgfulle; Sångwaradjtige; 
fete od) tianbterige, mcb flera förtnoner begåfroabe, fåfom Camerarius 
ffrtfmer jätnwäl om tlfe Sarmattffe SBaOacfernal fjwilfen fonft at för= 
rätta wtfte perfoner l)afwa fig antagit at giöra, wib början l)är i tanbet, 
fåfom något fnöptigit arbete, enbaft af böblar od) fliafarefnecftar, feber= 
mera af föreffrefna sJlerfoner ifrå ©alarna; SRen nu af dtffillige 33öit= 
ber Ijär od) 11) är i ©ocfnerna; bod ingalunba af allom; ti) od) f)är tit 
forbraé fonft, förfarenljet od) warfamljet, Ijfa font til alt annat. Dd) 
eljutuwäl jag intet må gifwa tfienna Slota Baba ut för någon VDab 
lacfevjïa, ti) förfarenljeten utwifar tt^et månge Ijåftar be!§ bortffämaé, 
bel8 bö I är af; @å må Ijfwäl attföraé 11) et gångbarafte fättet, od) tf)är 
jämte l)Wab jag f)ar lärbt tf)em font förfrågan giort ont il)etta utffä= 
raubet, nämt.

a: Slt ålber i act)t tageé; intet för än tl)c nått fi)Ua 3 åren; od) 
intet efter 12 el. 14Ü året.

b. SLjben tljen bäfte är om wären; Palladius nämner Mardi SRå= 
naben; men l)är i Storben är bätre i April.

c. Slt fjäften är wib gobt futll; ingalunba mager cl. fwulten.
d: Uti Stebanet, od) när Inngt od) waefert wäber är.
e. efter algemena fättet flår man wäl Ijäften omful, od) l) aller 

Ijoncm ligganbeé på rpggcn, meb fötternc up. i wäbret alt meban 
utffäranbet ffer ; SIten få Ijar jag funnit tljetta wara ide allenaft 
ml)det arbetfamt ocf) bråffamt båbe för folf od) l)äft, utan od) farligit ; 
tljerföre fan od) t^etta ffe utan at t)äften cmMftätpeé, allenaft t)an wäl 
bittbeé, od) ftåcitbeé få ftälleS font beqwämt wara fan.

f. ©ieltwa utffäranbet ffer meb ett Ijwafjan fnjf, tå pungen mit 
emellan fuappftcnarne upffäreé; ©tenant[e] tf)er utur frambragaé od) af= 
ffäraS fenorna tit bemälte fnappar; eller od) meb brättnanbe af etbglug= 
gat järn ; tljet od) fomlige gtöra feban att afffurit är, tit at få mpdet 
bättre od) fnarare ftilla blobflptanbet. SRen äntå bätre är, efter mit 
project Ijär meb få framfara; emebatt ftor åtffilitab wara månbe på 
f)äftarne8 gungar, fnappar od) fenor; ti) fomlige äro ftörre fomlige 
ntittbre ; fomlige Ijänga längre lieber, fomlige fitta långt up i lifwet; 
ja! på någront få ljögt, at tlje intet funna watladaé; Siäml. SRan 
binber et ftardt battb rätt wäl öfwer ont ftenarne od) flår tt>er om en 
ftard fnut, feban Ijäften är ribett lagom warm od) l)ar ftaHat; fntörjan= 
bc§ rumet wäl meb bränwjn od) faltlafa; lagaubeë få at när fuappfte= 
name bragaë neber, uttber banbet, tl)en omfringl)ängattbe l)ubeu eller 
ffinnet forcé ofwan banbet; tå febermera efter en tjinaS förlopp altfa= 
man font neban om banbet är, fan meb en rätt l)waf;au fitif, i t)aft,
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tUHitt affïàraë, cd) fï'abctt meb bråitiojtt, ctjjo el. talg ocp torr affo om= 
bemaraê; låtanbeé banbet tper faft fitta på en bag eller ticå, cct> fåret 
font oftaft twâttaë meb åttifo, eller bråntojn eller faltlala; ©pet od) 
ffe bör, når utffåranbet fïer, font mib början fabeë, ocp tpe flefte pår 
att brufa.

g. görutan H)ett förenåmbe fmörjelfen måfte »allacfett ftrar efter 
utffåranbet bagel. 1. el. 2. gånger om bpgnet förficpteligett ribaê et 
ftpde måg, jtt långre ju mera od) pårbarc ; Ifela 14 bagarne eller mera, 
til tf)eö fåret mål låcfter år, för all ting få taganbeë at tt)et ide att för 
rnpdet fulttar eller rutnar; p»ilfet at förefomma förenåmba gemenafte 
fmörjelfer utråtta; pwat til od) fornrna fan, om I)åften år af tpen arten, 
at l)an meb tungan fïefer fit får fåfont punbett. Ult tpe od) ttnber på= 
ftåenbe finfbom »ål fobraë od) förffonaä för tungt båranbe ocp braganbe, 
tpet fpneë wara onöbigt at påmiita.

§: 7. Slil at bibelfåtla goba påftar od) bragare »ib gobt Ijull, 
fobraë icfe atlenaft gobt fobev, utan od) flitigt Unfanbey tp puëbonbenë 
öga giör påften fetan; »aranbeé onöbigt at l)är beffrifwa fobretë gob= 
pet, emcban månge måfte tpet taga font jorbmånen od) àrëgàngen fåbant 
förunnar; bocf pår i lanbet forbraé påftar enbaft meb pö, ocp tpet båfta 
font på pemanet »åper, få framt ttöben år icfe alt för ftor, tå pacfelfe 
af palm meb »atn ocp ntiöl til forpe blanbab, brnfaë måfte; giöranbe 
få »åt flitigt anfanbe, fom gobt fober rnpdet til påftené trefnab, men 
ånnn år et fom noga ad)taé bör, ttårnl. Stallet eller Tlumet; p»ar om 
Varro, Cato, Vegetius etc. rnpdet ffrifwa. Äortaft år tpet, at når 
man finner påften i ftallet intet trifmaë, utan ftår fmettig, ftampar meb 
fotterna, bultar, ftåller fig orolig; går intet giårna tper in ; ligger fållan, 
påren refaë å ånba, brager fönber grimait, etc. etc. ©å år fet i ftallet, 
pwilfet at råtta många föfa båttrat meb pwarjepattba, v. g. ufwaré, 
pöfaté, Sliarfattorë infåttanbe; etc. etc. SUten fanerl. år tpet albrabåfta 
at förföfa meb påftené löégifwanbe p»art ut pan fig »ånba »il, ocp 
tper efter råtta trubban, farnt bpngeögat ocp fenftergluggen, fåfont tpet 
förnåmfta til et gobt ©tail, faint at rått ftålla frubban; pålbre åt öftern 
ån »åftern, få framt ©årg eller tplif pinber intet uti »ågen åro; eller 
od) fåban rum fom illa ftinfanb åro tp påften forbrar ren lucpt, ocp 
pålbre ftår i mebelmåttig fiölb, ån uti bttnfel »arma.

§: 8. Plt påftar åro imberfaftabe mer ått månge fråmpor, tit alla 
fitta lemar, iitmårteé ocp utmàrteë; tpet år öfwer alt futtigt. Plt od) 
gattffa många paf»a föreffrifmit ganffa ntåttga låfebomar emot alla 
tpepa olågenpeter, tpet år ocp futtigt; waranbeë för mig få rnpdet onö= 
bigare något pår om beråtta, fom jåmmål månge ©»enffe ©öder pår
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om finnaë näftcrn i allaé fänber, t fpnerfet Äongl. ©tallmäft: G. Hårds 
fäftaBof; Collerus af Mart: Böhm od) flcre Auctor: in emot 100 blab 
in 4.t£; Er: Salander nn nt)(. nti fin gårbéf[ougbe] Inftruction ; etc: 
npttige Sllebel uptäda, font af BemtL Auctorer tunna inhämtad; ©od 
fpneë nöbigt mara alienaft 2 ting fär införa, näml. om qpäftarneé 
©Foenbe od) 0Fåf>Iant>e ;

A. ©foenbet angår
Sager jag mig intet au ^offlagare SlmBetet, att flåggia goba Breba 

od) tidntiga f!or, efter fäftarneö fornöbenfet, ide fälbre fäfta tl)em mäl 
faft, utan at meb fömen nagelftida tfem, än minbre furu tferaë fofmar 
mål ffola upffaraë tit frät od) qtoidait etc. etc. utan mil fär meb 11) et 
Berätta at ganfte få, eller oef inge fäftar I)är i lanbet finnaê, font meb 
tl)e UngerfEe od) Polnefta funna Begå fig feta året öfmer, förutan ffor, 
på alla ft)ra föttren, utan måfte alle fäftar l)är, åt minftone på fram= 
föttren, ocf om mintern, mara mät ffobbe; SHen på Batfötterna intet 
få; tt) mäftabelé fela fotnaren öfmer, til tfe§ föft=flämet af rägnet 
tilrebeé, flaten fomer, Sfen oef mintern rtalfaé etc. gå fäftarne fär 
Barfota; bod tfe unbantaganbe font meb goba BatfEor måfte fiätpaé at 
tunna meb Bafutflåenbe fiälpa fig ifrån oftprtge fingftarö öfmerfatl od) 
ribanbe. SBib tfetta ©foeitbe är tfet at märda, näml.

a. Slt fofmen mäl upmärdeö; Bäft uti Slebanbel
b. Stt ©ton iitgaluuba för liten, utan ftörre giörcé, än fofmarne 

äro.
c. Slt tfen mät oef madert fäftaé, meb grann fönt.
d. Slt fäften intet illa fanbteraé när ffoenbet ffer; tt) fär mib 

är ganffa ftor åtffitnab af fäftar; fomlige ftå ftiOa fom en Silur; font= 
lige måfte man ftälla i ftall; fom nog gobt är; fomlige meb Capfon 
ftpra, fomlige anortebeé; fmilfen matte, fnart fagt, intet ftår at änbraé.

e. Slt tngentfera af ffotta fitta för länge unberflagne, i ft) nerf et 
på fotar od) unga fäftar, tp tfer af Iunna tfe fnart få foftrång.

f. Slt tfe gamla ffor meb fömen tagaë marfamt Bort.
g. Slär fäften marber fömftuden; fom oftaft ffer mib ffoenbet, i 

fpnerfet på tfe qmidföfba; måfte fåbane fötttar tagaë ftrar Bort; fmitte 
igenfânnaë anten meb Bara fanbett, eller oef miffare meb fatt mattt 
öfmer feta fofmen flaget, tå tf et ftället förft tordaë, f mareft ffabett är ; 
uti fmittet fåft, litet Bränmjn, etter frnätt talg, fan ingiutaé; förutan 
tfe många flere fmörjelfer fom Colerus framförer, p: m: 366.
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B: <swai> ©Få(<mt>et rutPFomer.
©å bör od) t^cn fi)fel«tt marfamligen förråttaS; tp [om StMft, 

lat: Scalliones Mlabe; åfmen Gallœ\ CampiCU, etc. tt)et man feer af 
Vegetii, Gefneri etc. ffrifter; åro mångljanba; anteit på tånberna, 
eller tanbföttet, unber gomen, på tungan, eller anorftåbeé märte ; ©å 
fcrbraö tit ttjefra måpteré bcrtffåranbe ide allcnaft MaM od) tiånliga 
mårtftpg, StMftjch-n tallab; få framt fåban ©fåt)t ide tunna afrifmaé 
od) borttagas meb rifmit falt, eller bitter faltlafa uti munen od) på 
tungan; utan jåmmål miga Räuber font fåban ©!åtjljärn föra tunna; 
l)toarföre åro t)år t orten få perfoner font mål ffålfta funna; boet ftere 
itu ån för 50 åren feban; tå od) alle l)åftar font ffå^labeS, måfte förft 
ontfulflåS, od) å rpggen ligga; Ijta font tilförenbe år berättat ont SBal= 
lacfningen; DIien nu i tMffa tjber ftål)laé MfMne måft ftåenbe, få 
framt fåban ©fåt)t tcfe alt för långt in måfte fittia, eller af fåban flag 
font Spffett tallar: Supffti« 7\ad)en.

3ag mele mål någorlunba beftrifma t>år förenåmbe ©fåblfårn, åfmen 
l)anbgrepett, tuen eljuru föreftrifter åro i all ftpete goba, få blifmer Ijf= 
mål l)år mib öfttingeit båtre, od) en aeftfamer af 4 el. 5 ft: l)åftaré bo= 
tanbe ifrån ©fåf)l, font en förfaren mårcfftåller, fan tt)är af mera låra, 
ån af et l)elt arcfS föreftrifningar.

§: 9. |)åftarne§ ålber igettfåttneS en tjb framåt, af tt)era8 tåttber ; 
tl)et ett l)mar l)ar ftg betaut; åfmen at förföfa t)itru Mg en fota måpa 
ffal, nåml. når matt mårder långben, eller rättare fagt, ^ögben ifrån 
t)offfägget til leben up unber buten; tp efter tu år måpa benen intet 
Mgre eli längre; Diår man feban tager [amma långb od) famma mårde 
od) för tl)et ttp öfmer ntanfatt, få får man fe MMnS Ms^» ''år Mn 
fpKer fina 6 år; tp feberntera måper til MMc" ingen Mft; tan ide t>ellcr 
durera öfmer 25 åren, et'. Msft 30I Ariftoteles utrådnar;
faft ån attbre fåfom Albertus, Niphus, etc. berätta fig Mfwa Ie^ 60 
od) 70 åra=Mftar; Dlien el)itrtt meb ålbern mara må, få år ofelbart, at 
ide allenaft fielfma orten giör mpdet til faten; tp fåfom Mftar långre 
lefma i Perf[i]en ån i Spanien; fåfom Yegetius berättar; ©å lefma 
od) Mr t lanbet MMme långre i ^ofmebal, Slrberåb, 33iuråfer etc. 
©odnar, ån i @narp, Dtiutånger, etc. utan od) fom tånberna funna 
mara ftarda od) goba tit; tp når tt)e åro utnötta eller utfalla, fan Mften 
intet åta, od) måfte omfiber bö af junger; tljet jag på mina Mftar för= 
numit, tjmilfe atbeleé tanb=löfe fmtnat någorlunba tit en tjb t)iålpa fig 
fram meb btabfåfft od) miöt brida; men bod omfiber fallit omfull, af
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märglöfa, utan at [tå på fotterna [;] tljerföre är npttigaft [täppa en 20 
åra l)äft ifrån fig, od) [örefe fig om pu g re bragare.

§: 10. SIt I)är framföra täfebomar emot tl)e främpor [om l)äffar 
mäft plågas) af, få[om dXtoarcFa; Star; Stät'ev; Sibel; St'abb; (Dritten; 
Seta-- od) Sabetbrått; £eret; KogfFott; SFtnH; Spatt; ^,oftrång; 
Kloref; »5ofk; Dm I)an intet Fan ftalla; Stallar blob; ©tär altjb 
fwettig i (lallet; etc. etc. förutan anbra flera många, [om icfe [a 
gångbara äro, v. g. Salknbe f{ufßn; Kaferi; Sômnfoten; tTïufen; ^år- 
fall; CfnFer eller SBäpter; puggne etrc StnFne Sår; Soot-Sagen; l^all= 
fyr; Kräftan; SO'ftSaden; Spvj; Kappen; (5aller(ïanF; tïkgref; (Stil- 
ftttFa; WattufiuFa; KaFtarmens utgång; pemliga lentens tttepånganbe; 
etc. etc. tf)et more för mibtöftigt; od) få miba onöbigt, [ont tcfe atlenaft 
©refer od) Latiner utan jämmåt Dp[far, ja! många ©menffe mera än 
mpcfet l)är om ffrifmit; Ijmilfe äro t tljeras Räuber [om I)äfteträmare 
mara milja, förutan anbra recepter Ijmitfa Arcana äro, bocf förunbran 
märbe, panacea; iblattb Ipoitfa jag l)är et atlenaft mil uptäcfa, näml. 
menflrua mulierum, Ijmilfaö bruf på et annat [täfle jag omftänbeligen 
Ijar beffrifmit, förutan ttågre Säfareö föreffrifter; bocf af förfarenljetena 
giltiga.

5)tcu itär inga Säfebomar l)iälpa, äfmett när albern t)ar förfmagat 
frafterne; Äatt od) l)ättba [oberlöfan få befaller; ©å får merenbeté 
Dragaren ti;eu lönen för alla tunga börbor od) [måra Daft, et 23ö[;e ffott 
i fiufmubet, [eban l)au är utom bpit lebber; tå od) [ebatt f)ubeit afbrageö, 
gemenligen ännu f)är i lanbet af mifja perfoner, eller od) Sapar, od) 
intet efter Äongt. görorbnittgen, af år . ..

Cap: 6: om ^öns:
§: 1. (ftneban ©äben l)är t Sanbet intet giärna förflår til föbo 

för füllet; fåfom tilförenbe bemifat är; tljerföre brufaå f)är l)o8 gemena 
f)open gaitffa ringa Cpotta at föbaö; maranbe tljeras» förflag t)är å orten 
ingalmtba tit froma, utan faft mera tit ffaba, [ont förcgifma fpön[e=af= 
mein mara mpcfet npttig, od) at man borbe uprätta mifja ,pönjdjus» meb 
åfafelugnar uti, etc. t|et od) Salander påftår; DJiett när man räcfnar 
efter t)mab en ljöna förtärer om året, od) l)uru mång ägg Ijon märper, 
eller od) fpcflingar framffaffar; @å forner [anerf. 1: ft: ägg at t)är fåfta 
16 •/. [öre] od) en fpcflinge 2. D:t förutan tljen möbo tfjcraë fptning 
Ijafma mil; eljurumäl et ägg föpes» för ^ öre, od) en ljöna för 12 öre 
foppmt; maranbeé l)är font anorftäbeö, ^ons ; Ijmar unber äfmeu mäl 
förftås» t§ane eller Dupp, Ebr. “11313. Græc: âÀéxrœç, lat: gallus, 
gallina, f)mat af Ital: gallo ; äfmen Hifpan: od) ffere Europ: ©pråf
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tngcn (ire; sIIIeit Gall: Cocq, Coq, etc. Angl: Coh Ilfyr: Kohof, femma 
närmare in til Sveo-Göt: ILupp; Scpp. Sajom SpffarneS ^an od) 
^nn, meb war *5«ne od) <c,ôna\ Sde få enïanerï. af åtffillig flag
bätre eller fämre; ftörre eller minbre; utan faft mera af åtffillige far=
ger; fomlige l)Wtte, fe ml. Brune; fenil, fwarte; ©rå; Spräflote; etc. 
etc. Iiwar em t Ije alle, fem t)är om ffrifwa, negfamt witna; ftämanbe 
nterenbelS tljer ntinan öfwerettfe, at faft än tlje fwite mera prpba; få 
are Ijtwal tt)e fwarte ed) Brune mpdet Bätre; Zcbitzius ogillar albeleS 
tl)e grå ed) l)Wite; bed ftå l)anS father ide albeleS fafte t)är i lanbet;
9JIeit at tt)e fmå ed) IagBente äro Bätre än tl)e ljögbente; tljet fannas
äfwett wäl l)är; Ijta fem tt)e fämBfleiga t)inter Böra albeleë ogillas, ti) 
merenbelë äre tl)e fin egen ägS frätare, matpa litet, ed) fläda inga ungar.

§: 2. Ratten eller Suppen, igenfättneS til fin gebitet af fwart, 
Bruu eller mörfröb färg; fter od) rob fatttB; qrnida ögen; tied od) !ert 
näBB; ftp f ma fpårar; ftegt ftpre; !lar ed) ftard reft; flitigt gaf)Ianbe; 
Itatt tan förnöja eller wiita, fem l)är fäjeS, 10 el. 12 ft. Btötter ; ttågre 
wilja atlenaft l)afwa 5: eller 6; Ülnbre töraé ftälla @tt Supp iBlattb 
18 el. 20 Rötter ; bed är måttan Bäft; faft ätt til äggettS mpdenljet ide 
få enfanerl. .patienS wjttanbe gier; emebatt Rötter ofta ed) tunna wärpa 
förutan Supp; tIterföre är t)är eu gantai fägn, at febatt Suppen Itar futit 
meb f)öttfett på Wagtten öfwer Sulnatten, warpa ftönfen Ijfa fult em 
.patten lefwer eller intet; bed af fåbatt ägg Blifwa ittga Äpdlingar. 
@tt .pane är bud)tig uti fin tiänft meb filta l)öuer ifrån 2 året til tljet 
5 eller 6; men febermera intet; bed at warn wädtare i Ijufet, ed) åt= 
fltlja, Bättre ätt något ttrwärd, mibnatten od) ettan, faint flera wifja 
ftmtber; få framt l)ait af rätta flaget är ed) intet ntffurett eller åtapu= 
nab; ti) l)wab tljet förra angår fittttaS eftaft Suppar fem gala i etjb, 
i ft)iterl)et fent eut qwällarne, tå Ijfwcil fjöttfett gemenl. Bäfta re npttia; 
^Wilfet galattbe öfwer alt ätt pär för elaft omen uptageS, emebatt man 
par af pofteriori fuuit faningen; tpet ed) jag fatt Bewitua, tp fem 
tienne Staben gattffa ofta warit ftraffab af wåbelbar; få Ijafwa ed) 
Supparne näft tilföreube warit rafanbe at em qwällarne pär ed) tper 
gala tpen etta öfwer tpett anbra ; ed) för än Dipfjeu pela Stabett afBränbe 
1721, war f)är i all rum fåbatt patterop em qwällarne, at måttge pif= 
ttabe tper af; bed IemnaS fåbatt omina i tljeraS wärbe; IjafwanbeS man 
af förfarenpetena tpet fåbant etjbigt galattbe fatt förefemaS tper meb 
at främfte fpipen af SuppenS tunge afflpppeS ; tpet jämwäl Zcbitius 
f öreffrif wer ; fomlige pläga boppa tpern i falt watn ; fomlige giöra annat; 
fjwar em were neg at ffrtfwa; äfwett em tperaS äfmetttpr fem fafta 
lefwanbe tuppar mit i wåbelben, tper meb at wilja elben förtaga; etc.
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,jpmab 'Eapmtev eller utffurne fattar angå, brutaé tp pr t Innbct fäi= 
lan eller albrtg ; epru mål fåbane få mål til mat, [om til at uttläcfa 
tpdlingar mietet gobe åro; åfmett tpraé Sfter til poarjepnba låfebomat; 
belé tprföre at fåbant utftäranbe icte få låt år at giöra; tp fåbant Äa= 
pttuaitbe bör ffe på följaube fått, ttåntl.

1. DJteban Uuppen ung år.
2. Qm pften i Bartholomæi tjb.
3. 3 fnllmånaben.
4. Sfban upfîàreê tpr ftenarne fittia, od) bågge !napparne uttageé.
5. .Iplet mapfaml. igenfps», at intet tarmarne röraé meb nåtpeit.
6. Såret fmötjeé meb fmör od) bråmojn.
7. åpllaé ineftångbe i 6 et. 8 bagar, til tpé fåret läteé ; tå od) 

intet mpcfet brida gifmeê tl)em.
§: 3. jpuatté gobpt beftår ide i ftorlefen ; tp fmå od) lågbenta 

pn8 wårpa mera ån tp ftora od) pgbenta; utan uti flfteu at loårpa, 
utan at bröja långt in på måren, od) ide gå länge fura; poilfen gobpt 
belé tomer af ilaget, belé af ftötcmPet. Slaget år gobt fom år alftrat 
af goba mårppnor, intet af unga; utan plbre af gamla Strodpnor; 
Ipar om mibare ftal pnblaé; intet af runba ågg, utan af långa; intet 
flått för mibfomaren, utan fent om pften; etc.

SfotanPet bör ad)taé grant få mål til fpifen, fom vumet; Spifen 
ftal mara rmtb od) ömntg uti Novemb: Decemb: od) Januarj måna= 
ber, af torn, grope, etc. DJien febau tp begpmta mårpa, bör fparfam= 
Ugare meb pnfematen tilgå; pfreu år tå båft, at ide tp marba feta, 
od) marpa fet=agg, Eåtågg, nnnPågg, el. ågg utan ftap; poar om 
Ariftoteles, Plinius od) ftere ftrifma. Eumet angåenbe bör tpt mara 
marint om mintern; tp tölben år tpm faft ftabelig; magnen eOer ftången 
på Ifmilten tp fitta, ren od) afftrapab all orenligpt; brida rent matn 
utur rena l)oar, etc. Diår tp flåppa fiåbren böra tp’ förtåra fmör, tlj, 
oft, od) tplitt; men Dtåg år albeleé intet npttig pnfen, mare når tpt 
mara må. Dd) emebait man föber pné för åggen ffull, få år båtre 
fïad)ta gaüpnê, ån tpm föba; men tp goba mårppner mål aufa; 
maranbeé mångpnba ting fom giöra pnfen mpdet mårpauba; Strup- 
pius od) flere beröma Dtåplfrö, marmt bröb, Älj, etc. Colerus råber til 
ftöttan baretråd blanbat i ftöpe meb flf oct) matn; epampefrö; DJtalt; 
etc. 3ag pr funit tpraé låra mara gob, fom föreftrifma Smör; blött 
torn; pmpefrö; fönberl)adabe Saf= od) ©äbbelefrar; etc. Sönberftötta 
frita blanbab i ftöpe af flf od) matn år rått gobt, tp tpr af marba 
od) ftor ågg; poitfa ågg pUaê före mara tl)e båfta fom åro friffa;
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fwjta od) långa; tfet od) Avicenna mebgifwer: bona ova funt Can
dida, longa, nova.

§: 4. (Sfuruwål alla fonor wårpa âgg; mera tfe unga, an tfe 
gamla; @å åro bod ide alla fpöner bugliga at !låda ungar, utan tfer. 
til måfte färbeleé utwåljaé 0t’roÆ-4>ôner eller Kpcblinged^onei' fallaba; 
£)m tfem böra tfe följanbe påminelfer t acft tagaé, nåml.

1. 9lt tb)e åro 3 el. 4. åren gamla; tp unga buga intet.
2. 9lt tfe åro feta od) bunrjfa.
3. Såggaé uti lungt ftifla, mörft od) warmt rum; t)ålft tt)år tfe 

fielfma fafwa wurpit, tp at tminga tfem anorftåbeö, tf)et gar fållan an; 
faft ån goba wärpföné fållan ligga wilja.

4. Slt mat od) brida ftå fåmt för tljem mib boet.
5. Sifben angåettbeé, bör tfen få acftaö, at tt>e läggaö i XXyetl 

feban tl)et år 4. 5. el. 6 bagar gamalt; Columella ffriftoer IO el. 11. 
ti) alla font tfer om ffriftoa påftå tfet ungarne böra utflådaé i 9h)et; 
f warf öre lan råfningen anftåtlaé, emebatt man met tfet 21 bag eller 3 
wefor fobraé til wårmanbet eller påligganbet. tnåtiabtalet angåeitbe, 
få föreffrtfweé åtfftlligt; bod t)är å orten far jag funnit, tfet tfe font 
låggaé för mibfomaren intet marba få goba wårpf öu§, fom tl)e l)witfa 
åro fiblagba eller föftefpdlingar; ja! ju förr l)öitfeit låggaö at warma, 
ju flera Suppar warba i !ullen, faft ån äggen giöra ocf mpdet til fafen.

6. Slggen fom mtber ©frodfönait låggaö, böra wara fårffe, ju 
fårffare ju båtre; .Salander ffrifwer, intet öfwer 12 bagar gamla; wårpta 
uti Ittpet, ide af ena unga utan gamut ljöna; ide af förfta elfter] fifta 
füllen, utan af tfen mebelfta. Sf)e långa äggen fållaö wara båtre än 
tfe runba; bod at af långa warba £>ane fpdlingar, men af tfe trinba 
föne=ungar efter Coleri gifjniitg; men Columella är twärt tfer emot; 
jag menar mit förra år wifjare. Slntalet af åggen år 8. 9. 10. 14. 15. 
etc. alt efter fönané gobfet, ocf tjben når tfen låggeé, tp ju tjbare om 
wären, mcban fölbeit är, ju minbre til antalet, at åggen all bättre må 
wårmaé. Sebitzius ffrifwer ttjet åggen böra wara ubba, fl)et od) 
månge ån får i ad)t taga. fftågre mena tfet pottan fraffar tlje ägg å 
fögra fibona, fom Suppefpdlingar warmaé utur, men tfe til wånfter 
gifwa ^önefpflingar. Salander od) månge för Ijonom råba tljet äggen 
fwar annan bag böra wånbaö unber f önan, at tlje all tillijfa må fram= 
ffaffa ungarna; SOten i fantng far jag funnit fåbant tjba wänbanbe 
wara ffabeligit; Ijfa fom tå äggen mpdet fanbtcraë od) ffafaö för än 
tfe läggaé unber fönait. 3)od at på tfen 18. 19 el. 20 bagen fe efter 
furu meb åggen tilftå månbe, nåml. om tfer åro wtfj tedn til ungar 
eller intet; tfet bör ffe, at ide fönan frucftlöft ligger på onpttig ägg;
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faft ån fållan flor, at ju icfe åt ntinftone et röttåg [r. rötågg] af !ullen 
mifar fig.

§: 5: ,puni Äpcflingett uti ågget unber Sfrocff öitatt bagel tiltager, 
tfet fafma åtffillige noga utmårft od) beffrifmit; 3ag går tl)enua mib= 
loftigfieten förbj od) Iemnar tl)em naturîuuigom tl)et at utranfafa, furu 
tl)et tilfomer, at fomlige åga h)cfan at få ft)cflingar nog, flera ån tl)o 
begiåra; foml. !unna tl)em intet få, brufa fmab fonft od) fönor tl)e 
uågonfin funna fïaffa; od) ffulle få fåttba, 11) et någon gång IpcfaS ffulle; 
få met man intet orbet af, för ån alle fpcflittgar åro omfomna; Så 
far tfet gått foS mig od) många flera. £>ocf at förnima om Äpcflingar 
tuåntaS ufr åggen, funna fåban förföf anftållaS, nåml.

1. (Sfter 14 bagarS frift funna åggen facfta ftållaö emot folen, 
finîtes tfer några fmå blobfårgabe åbrar, åro tfe gob; men f mar od) 
itfe, åro tfe obuglig.

2. sPå 18 btjgnet funna tl)e befeeS; åro äggen mörf, få år förfog 
ning om ft)cflingar; fmar od) icfe, flår metenbelS felt.

3. på 3 mefoneS fulborbatt, når uugarne utmåntaS, måfte man 
noga tilfe om ffaftet år pricfat eller fprucfet; tå år gobt fopp; men 
åljeft, intet, pipa nngarne i ågget år ån båtre ; Pien ffulle fmarcfeit 
fprpcfa eller åggen picfab fiititaS, få boppaS tl)e i matn, år tå Ijf i tfem, 
få röraö tfe; fmar od) intet, år ouöbigt lågga tfem mera unber I)önan.

§: 6. Äpcflhtgar böra få attfaS, nåml. at feban Iiggetiben år för= 
bigången, 3 mefor, od) tbet finîtes at ungen år IefmanbeS od) pipanbeS 
in unber ffaflet, fan tfet fad)ta bråcfiaS, ocf ungen frantf iålpaS ; men 
fomer fan utan fåbant brårfaitbe fram, få år tfet mpcfet båtre. Pår 
åtpcflittgar åro framfomne böra od) tfe mål ffötaS, nåml. fålebeS.

1: Slt tfe fållaS inne i 6 el. 8 bagar, utan at fomma ut ufr 
fufet;

2. SpifaS meb grpner, rifmit bröb ocf miölf, en tjb framåt.
3. Sebermera flåppaS tfe ut at utaf mobernS fraffanbc få åta 

fmå matffar od) tplift; men fpifaS bocf meb malt od) ftöpe af flj, itåfiel= 
frö od) tplift.

4. SlcftaS mål för fattor, fråfor, od) tplif ffabebiur. item för fa-- 
gell ocf rägnffurar.

5. îfe font åro Sttppar flacftaS, fåljaS ocf bortbptaS, förutan tfen 
fout ,fiait för .pönonte marba ffal ; od) inga flere föttS befåtleS öfmer 
mintern, ått årSmågen mebgtfmer.

§: 7. Piau borbe nu får framföra åtffilligt font fönfen angå, v. g. 
furu tfe ffola botaS font intet gitta ligga ocf mårma fin ågg; ©lier 
tmårt om; tfe font ftåbfe milja marma, åro fura, od) intet mårpa; etc.
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etc. etc. Dm ttieraå fiulbomar v. g. jpipett; etc. Dm ägg fom för= 
metteé Sttppar wårpa; etc. Dm ptter fom gal) la; etc. etc. DJien 
fom fåbattt är berättat af måttgom jämtoäl på ©toettffo ; får matt fljet 
får gå förbi; faft än ttog mpcfet, ffrifwit af mångont, ^ar ingalunba 
låter giöra fig. @t allenaft om t>oner fom gaftla, at faft än fåbant 
är fälfpnt, od) tl) tageS för intet gobt omen; @å Ijar tljet bod ingen 
fara meb ftg; tt) fåbant galanbe gtöra tl)e feta Ijbnfen; tl)e fom äro 
fulla meb ägg, men intet toärpa Iunna för fetman find; Ifnnlfet fan 
ättbraS tljer meb at tljem gifweë Irita od) ftöttan tegelften uti maten, 
äftoett Diåglli; famt fiäbrarna i)är od) tfjär utrpfjiabe; tl>ct od) Colerus 
berättar, Jpuru äggen floia förtoaras, fittneS ti)et t följanbe DlfbanbL

Cap. 7. (Dm Kattor.
§: 1. Dm Kattor, tfje befanta ©inrett, ^ar jag fuller intet febt 

ttågott ©mettfl ffrifwa; SDictt emebatt t^e i all Ifuéljåll l)är t lanbet 
brufaé, mäft för tl)en orfafen, at Diottor od) DJiöfj må belé förbärftoaS 
od) upätaS, betS förbriftoaS, i tp fåbatt flabebinr ^är ömnigare ftttnaS 
än på tt)e föbre orter; ^toar om jag uti min Historia Nat: Hels: od) 
ti)en I: glod: II. afbeltt. loiblöftel. ffrifwit; l)toarföre od) ittgett fan mara 
t)är behållen utan Jpärbärgett på ftolpar npfatte, od) meb SRuSfpllor tut= 
berbiälpte; faft än årSfltften, af mera eller mtttbre PHusfrat öfmer alt 
Iunnog äro; merenbelS tå mäft när l)aftig od) tiba winter l)är fommer, 
tå od) ffo[g]Smöf3en flptta in i Itufen; Dm tbe ifrå ftälleu fomanbe 
lem lar, må jag bår intet fïrtfwa, ide geller om åtffillig flags Diottor 
od) SOIöf) ; ide geller om åtflillig flags Kattor, tp font uttber Ebr: orbet: 
5iro. Græc: xdnzrjç Sarracen: Katt; Ital: Grata, gratto. Hifp: 
gato, gata. Gall. Chut. Germ: K043. Angl: Cat. lat: Catus; 
fom alt ftämer in meb Sveo Got: Katt, Katta, Ktfje, Helf: PTUfja, 
tHirra, etc. förftåS få wäi Catus fylveftris fom domefticus. Græc: 
acÀüQoç, lat. Catus odj Cattus, äfwen Feles, huhaftus, Fovinus, 
Meies; faft ätt tf)e Siaturfunige om fåbatt biur mpdet twiftige äro; 
fåforn af Gefnero lau iitf)ämta§; ©à wil man allenaft et eller annat 
om wåra Jpelfinge Jfattor införa, näml. tlfe Snliemiffa ; tp om Katt-lo, 
är uti min Hifb Nat: Helf: tpbel. anfört. Dm Zebet=Jfattor ttämneS 
bar intet.

§: 2. S attfeenbe få wäl til ffapnaben, färgen, font anbra alla 
egenffaper, fer jag ingen ftor åtffilnab wara, emellan fife Jtattor font få 
wäl i Africa, Afia od) Europa fittnaê Wara af ganffe måttge beffriftta; 
od) wåra .Cielfittge .Jtattor ; Ijwilla af mittfta barn igenlännaS od) för= 
tfenflitl onöbigt är at l)är framföra, ©od röba finttaö l)är intet; font
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Sipontinus nämner; Smarta äro tfje Bäfta; febatt grå; SSrofote odj 
limita ide få. S:^e äro mpdet f)itjige od) giälmattbe uti ttjeraé tjmanbe 
eller [amangång; ttjet od) Plinius Berättar; bocf mera [pon än [pan. 
Som tBe ffria od) tåta illa mib tBeraS tjmanbe, få äro tBe tpfte när 
t£)e afta eller föba [itta ungar, Bwilfet f!er på [lutet a[ anbra månaben 
el. 56 bagen efter [amangången; t)är mäftabelS meb 4. 5. 6. ungars 
pnganbe; fällan 6n; ttiet od) Ariftoteles berättar; l)milfa ungar pngaö 
på åtffilliga tjbcr; men tfic fom framfoma om måtjreit äro merettbelS 
Bätre än fomar=ungar; Dd) emeban alle Äattungar föbaS Bltnbe, få är 
Bäft at Behålla tl>ext fom ögon förft får, är en [pan eller Sras7 od) til 
färgen fmarter.

§: 3. SM man åga goba ätattor, är mäl Bätre at Bnfwa f)o=biur, 
ätt gräfar, tt) tt)e förra äro mt)dct fljtigare at taga JJiofj od) iJiottor, än 
gräfar; i fpnerBet när tfie ungar åga; SDccn emeban [åbana giera Be= 
fmär egarenom af oftaft tjmanbe, illa låtanbe om nätterna, tttiganbe, 
uttgarS fratnffaffaitbe, etc. få BrufaS f)är mäft [Jan=Biur eller gräfar, 
fom od) tttffurne eller fttöpte äro, Bmilfet Bör ffc på förfta året i sJiebanet, 
Bmar af tî>e Bltfma fpafe, fete, oef) i Bufet maranbe; Bwnt til od) mpdet 
fäjeS Biälpa när öronen afffäraS; tBet ocB Albertus Berättar. Stiärten 
pläga od) [ontlige afl)ttgga; faft än månge åfattor föbaS Bär meb fortan 
ftiärt; JJiett ingentBera Bnr jag funnit mara färbeleS npttigt at få änbra 
IBeraS ffapnab.

§: 4. ©Burumäl Äattor äro mp det tatuba, mänliga od) trifmaS 
Bäft Bema, få at äfmen Bär ffer fom anorftäbeS, Bwnr om Ariftoteles 
et Stagiriten ffrifmer; at faft än tBe uti fädar ffulle öfmertädta Bort= 
BäraS; Ijfmäl fitttta tflBafa Bew igen; fännanbe wäl fin Jiamtt, fom 
tBem gifmeS Bär fom i Spffa Drterue, men allgemen äro, v. g. 'Ktjie7 
Kitmns7 UTijia7 etc. Så fattnaS bod Plinii orb, at 6 åra gamla 
fattor äro intet npttiga; tp tBe marba ntörfögbe, late od) oröfne, fom 
Bär fäjeS; od) ju Bätre fattor, ju fttarare Blifma tBe obuglige; Bwarfote 
at funna formata tl)eraS fpn, Bör tBem gifmaS marin od) föter itttölf; 
marattbeS intet at Beröma, at faft ätt Äattor iitgalmtba Bär, fom i Egyp
ten, uti ftort märbe BåHaS, månge äro fåbane älffare af tBeffa Sreatur 
at tBe föba 8. 10. 12: ft: i t)ufen; faft ätt fomltge od) Bär äro fom 
ide en gång fan mara inne, Bwareft någon Äatt är; SOiåttan är Bäft; tp 
at möft od) råttor äfmen mäl flp Bwareft Äattor Bnfwa fit tilBåH, faft 
än tBe ide af tBem fångaS; tBet är ofelbart, [pär går tBet od) fom 
Gefnerus införer; at tBet algemenafte folfet braga ffinnet af tBem.
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Cap: 8. om Ko-Cveatuv, od) Ipcab mera [om Ijär «über förftåé.
§: I. förutan ffmt [om fortel I)ar framanföre nämbt är, Cap: 1. 

od) tl)et miblöftigare uti min Hifh Nat: Helf: L «I: [noareft är infört 
Ifuru unber erben $à, KofLxp, Sober, Creatur, etc. förftaé Iwarje= 
f)attba afmel uti Iyujet ; Ijmilfa orb [tämnta nära itt belé nteb Ebr:
Sv: Sober. etc. belé lat: Greatura, Sv: Freatur Writer, Kvetur, 
'Kryter etc. efter Ijmarje Sanbéorté målfnilbe; etc. Od) anta närmare 
til tf)etta, [om Ijär tomer at anmärdaé; näml. at [om unber annor tungo= 
mälé namn, v. g. Græc: ßöa, lat: Bos; el. efter tlje älbreé utfprdE: 
Bovis; etc. förftaé mångljanba flctgé boffay, ftörre od) minbre, af tlyc 
fy rf o ta; i jynerljet 4 flag, Kalfxvar, qxvigov el. ung=nöt, oyav od) Kor; 
@ä toil man od) f)är fortel. [amma belning följa, bod yå [åbant [ätt, 
at A: .pau=biureu, ILiuren od) (Dyen beffriftoeö; B: Kalfroarne; C. 
(D-xvigorne, od) D. Kona, Bliolt'.- od) SalI=For ; Inoanoib i gemen 
förft är at berätta tf)et Ijär i Sanbet, äftoett [om i anbra Icinber finnaé 
[äban Soffay, af åtffitlig flag belé til (torleFeu, til färgen, til fyovnen, 
til gobfyeten, od) anat mera; tt) [omltge äro tyär ftörre, fontlige minbre; 
Inoilfet fan lyärflyta, belé af ficlftua arten; belé af Sanbéorten od) beteé= 
marten, ti) [åfom Ariftoteles, od) flere IUaturfuuige berätta, at tlje 
Gigyytiffe äro ftörre än tt)e ©retiffe, od) äntå ttje uti (Sgyyten [om toi= 
ftaé toib Nil=ftrömen ftörre ätt tl)e [om beta anorftäbeé i Africa; Strabo 
giftoer toib fjanbena, at Soffayen [om toiftabeé totb Betulien, moro 
fiaxQoxeiXoreQoi etc. etc. @ä är Ijfalebeé Ijär i lanbet, uti .pofmebal, 
Siuébal, Siuråfer, .pafjela etc. ©odttar, fittneé ftörre Soffay än i tf)e 
©odttar [om mib ,paféfibon äro belägna; bod ittgalunba [å ftora for, 
at man mäfte brufa l)öga yallar odj [äten at ftiga yå, när tl)e miölfaé 
ffola, yå ffjet man må [nå] t[)craé [yettar; [å[om Ælianus ffriftoer om 
Phoeniciffa, od) Ariftoteles om Epirotiffa SUiolfefor ; Sde [teller fittneé 
[)är [å ftor Soffay, at någondera af tljem fatt t)åtla 2528 Libr: eller 
mfarfer] [åfom Ludovicus Guicciardinus ffriftoer om en .potlartbé 
Oye ; fymilfett ett ©reftoe af Hoochftad för et unber låtit aftagd ; Ood 
är ffet än algement i bruf at [äjaé [tär i Sanbet, när man får fe ftora for 
od) Oyar, : tlyen är fom en Hollands; toaranbeé äfmen mäl tljet [ä= 
fert, at tljen Soffay [om betaé yå Särg odj ljögber, blifmer [tär fetare 
od) ftörre, än tlyen [om går i mall yå myror ody måt=ängen; tfyet t|e 
Siaturfnnige om attbra Sanbéorter nogfamt ocf) intyga.

öpmab Sävgan angår är ocf) tf)en åtffitlig ; en bel är f)el lyxvitev ; 
bet IpeIt rober; Iyel Sxvavter; Ijålleé fy är för tljen bäfte; ©omlige fläc= 
fote, mera eller minbre; äfmen fom uti alt annor länber ffer; tymilfet
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î)ârftt)ter tcfe få enfanerl. af SanbSorten, fåfom t|et berattcé om Soffasen 
mib Nil=floben, ai t|en år Imiter; åfmett 11) en Euboeifïa; etc. Utan 
fanttare |ar jag funnit färgan mietet |ärfoVnma af OiurenS eller Jfo= 
SonbenS utfeenbe od) fägring; af |milfa färger Jfo=Greaturen od) mer= 
enbelS namnen taga, Ijmilfet t|e od) igentänna när fä=pigatt nämner, 
v. g. Hiöbfinba, ,pmjtroê, Hiöbftba, Drbrant, JDropla, ©tiärna, Slpla ; 
etc. etc. förutan t|e namn fom tagaS af bagarne i mefona, |milfa alle 
änbaS meb erbet: (Såe; fom |ät i «gtelfinglanb tageë för Smör ; Gr: 
el. Lat: butyrum v. g. tnångåe, ILiggåe, Obovgås; ätigg-' 2-ög= 
Sutt-gås.

<§ornen angåenbe, finnaS mara |är äfmen Ijt anbra orterS Greatur 
af t|etta flaget, näml. fomlige |afma inga, utan äro LIufrmtta ; lat: 
mutilee-, få mål Oyar fom Jfor; Jpmilfet, efter min mentng, mera fom= 
mer af fahren od) mobren, fom Hiufmute äro, än utaf SanbSorten, faft 
ätt någre påftå t|ct fenare, frambraganbe ffa|l af Greaturen i Myfia, 
Imareft alle |ornlöf äro; ©ornlige Bära rätt fmå ocb Fubbtg boni ; 
©omlige vått flor, belS frotot, belS minbre Bögb, anten meb ent|era 
eller bägge, änba upåt, elt framåt, elt Hieberåt, etc. etc. jj)å fatnma fått 
fom Gefnerus od) flerc t|e utlänffa Oyar od) for Beffrifma, |milfa äro 
Ijta mår -pelftngiffe, äfmen til |ornen fåfom t|e flagen utritaS, fom tal= 
laö |oS Latinerne Bubali, Bifones, Bonafi, etc. Hlien at |är i orten 
intet finnaé jåbana fom allenaft äga et bor»L fåfom Oppianus qmäber 
om t|c Aoniffa ; eller od) bära löfj od) rmtfanb |orn; fåfom t|et fler 
meb büfïapettê öron, od) någre Hiaturfunige ffrifma om Oyar od) Jfor i 
Phrygien; t|et fan ingen nefa, få framt fäbant icfe ffebt af ftånganbe; 
eller at t|e måfte affågaS, t|erföre at t|e äro anten för |ma§: Ijmar 
meb t|e funna ffaba anbrom; Ijmilfet plägar oc| förefomaS meb Fnop= 
panbe; eller mäya för frofot in åt ögon eller öron, t|et oftaft |är |än= 
ber; faft än icfe få mpefet framåt, at t|e t|erföre intet äta funna fram= 
utan baf=åt; fåfom Herodotus berättar om t|e Lybiffa Greaturen 
Imilfa |an t|erföre fallar Opifthonomos. SjfalebeS är od) |är fom 
flereftäbeS, at Oiurar bära fortare oef) rafare Jporn än fom ©älliugöoyar 
oef) Jfor; tmärt emot SocfarS od) Getters art; od) at man på |ornen 
od) t|eS ringar fänner igen ålbern; meb mera fom'funbe miblöftigt 
utföraS.

(So&beten beftår ntäft af |älfon od) trefnaben, famt af Jfo=Grca= 
turenS goba, muftiga od) mpcfla mtölf; |mar utinan en ganffa ftor åt= 
ffilnab är, belS af fielfma foflaget, belö af upfoftrtngen, af forbret, af 
mäberlefen, af orten, od) annat mera; |marföre är ftor fonft at få od)
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äga gob Sofïap; Ijwar om tilförenbe Cap: 1: od) III: Slf^nnbl. uti 10: 
ft: påmint är ; nu följer

A: om Xiurav orf> (Dpar.
§: 2. fpatt=biuret, eller Äo=58ottben ; latin: trux et maritus vac- 

carum; fallaS åfwen t)är fom öfwer nit Xiuv, Ijwilfet inftämer meb 
Ebr: niB, Chald: Tifi. Æthiop: tora. Arab: thfauron; Gr. twqoç. 
Lat: taurus; Gall: taureau. Hifp: toro; bör Wnrn fram för nit fri= 
ffer, [tarder, tiocfer i Ijalfen od) Innbernn, fmärter i bufeu, breber i pa= 
unit; water i nnäbororun, ftorpungab, etc. wnrfer i färgan; ti) merenbelé 
IjfnnS fnlfwnrun efter Ijonom ; fpatt bör wäl föbaS, i fi)tterl)et om wären 
när fmii mäftn nmxtS !rnften pä |>o=biureu wifn ffal; Samt ingnhmbn 
britfaS fy er til för ätt Ijatt är 2 nr, wnrnnbeé Stt Xiur bud)tig nt be= 
tiänn 15. 16. 18. 20, Äor til nfwel; fyet jätnwäl war Swenffe Lager
löf ntebgifwer. Dd) fnft ätt IifStiben fttttbe ftä til 20 åren, få är Ijan 
föga längre ifyttig od) q wider nt befpringa fottn; än i 2 el. 3 är; eljuru= 
Wäl Ijan fan ffyrfaS meb ätffitliga Stäub örter; fäfom Botanici' före= 
ffrifwn; Salt od) OLnIt, SlaFe fallat, är blnnb tljet förnämftn, item fnlt= 
wntn; etc. Sä wifnr förfaretfyeten nt fye gamle Xiurnr äro bäbe tröge 
od) fette, od) ide uträtta fä [tard od) ftt)f fyräng fom fye 3. 4. od) 5= 
ärige; qpwar nf är flnrt nt finna orfnfett til fmä od) ffröpliga Srentnr i 
lanbet, nt folfet giör fig intet befpmber Ijuru Xiuren warn mänbe; fom 
Ijfmäl Dioten är til fäbnnt nfwel; ja! man fttttbe od) meb färbeleS bnnb 
4>ä fans fuapftenar mt)det uträtta nt förffnffa fig efter beljag, nnten Dr= 
eller Äo=fnlfwar; Ijwar om tlje nnturfunige ffrifwn.

§: 3: (Dre; fom äger näftait Ijfn namn pä Dattffa, Slngelffn, öpäl= 
lättffa od) Xt)ffn; tngeS Ijär i lanbet fuller i gemen för alla qpntt Diur 
nf tljett ftörre SBoffnpen ; Dod t fynerljet nämitcö ttjen fom utffuren 
eller gälber är, Dre; (Bållingsope, Lat: Bos caftratus; f)Wnr af fye 
gamle, [tore odj öfwnbe fallas Xvag=Orar, Hor=Orar, af braga od) föra; 
Ijwar til fye od) nog brufnS; bod mt)det fällan t)är i lanbet, fnapt 1, 
iblanb 100 äfermän; äfwett Stall-opar, i fy fäbnnn föbaS mera i ftnllet 
ätt uti fätmfet. Säbntt Dre bör.äga [tarda letnnr, od) fttappartte utffärnS 
när t)att är 1: är gnmnl om wären, i April mänab, od) pä ÿtebanet, 
pä fyet fätt fom titförenbe Cap: 5; Dlfljnnbl: III. §: 6. ntförl. berättat 
är om ^äftnr. fpwilfet arbete förrättas t)är nf qwinfolf, fäfom WaInd= 
ningen nf DLanSperfotter. Dd) etmruwät fäbnnt utffärnnbe nlgement är, 
Ijwilfet Paulus Ægineta fallar fyet anbrn fättet ttäntl. xar' exTO/arjv, 
h: e: per exfeetionem ; Sä fan bod ide albeleS fyet förra ogillad, 
näml. -Mua H-XaGiv, fyet är nt fnappftenarne fä fmättiitgom efter Ijan=

12Glysisvallur JII.
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betta fonbevflåmae od) fönberf lappaé, at tber ifrått intet nyttigt frö til 
aftnel fan fratnfontma, utan at pungffinet upriftaS od) ftenarna uttagaé; 
öpuaar out Palladius, Columella ocf) flere mpdet ffriftna. 9tt fåbatta 
(Sålltttgsopav warba mpdet fpafe, få ftor fyorn, toarba fete od) bud)tige 
til goba ©ragare, når tt)e rått tantbe toarba, etc. tl)et år öftoer alt 
futtigt. SBib l)toilfet tåmja[n|be od) Foranöe, följattbe ting, blattb tttång 
annor, funna i ad)t tagaS, nåml.

a. 9lt icfe för unge, icfe fjeller för gamle Dpar tagaS, 4 el. 5= 
årige tbe båfte.

b. 3lt tbe fjtoarcfett åro för magre, etter för fete.
c. åtöreö mt)cfet fad)ta toib början, förutan ftarcfa flångiar od) 

tunga Iaft, föraS od) förefpämtaé.
d. ©påttttaö mtber Dfct tf)e unge jåmte en gantai toåltamban, fa 

at tb«t gamle fan låra tben unga.
e. JpaftoaS intet nt når rågntoåber eller f>alfa år; ti) toib tt)et 

förra gttagaS l)årett låttet. af tt)cm mtber ofet; od) toib tf)et fettare, 
funna t£>e fnarl. ffabaS når tlje gå på balfatt; tt) tbe toarba rått fållan 
meb ffor unberftöbbe.

f. Pliåttc tf)e inte briftoaë uti toatn, font råder up mtber bufett, 
i fpnerbet når tbe toarma åro.

g. Dm möjeligit år, låta tftcttt ide alt för långe ftå lebige, tp tber 
af glötneS tfyeraé tåmjanbe, cd) % bliftoa oftpriga.

h. Sågga fig mtber ofet, %t ffer ofta, i fp nerf) et når tf)e fete 
åro, tp fan fåbant fnaraft ånbraS, når tt)e litet fober få; etter od) ttåS= 
borerne igeitfjållaS en ftunb, tå tbe fnart rufa up igctt; åftoen at föt= 
terne fatnanbinbaS ; meb mera font Colerus od) flere bår ont toiblöf= 
tigt ffriftoa.

i. 3 12 el. 16 årett funna fåbatta bragopar durera, men intet 
låttgre; båtre år afforta tjbeit, på tf)et tl)era§ fött ide för gamalt od) 
fegt toarber; (Smeban matt af fåbatta bubbelt gagn åger emot b å ft ar, t 
tp tf)e funna giöra famma arbete, od) febermera flad)taö, föttet od) bio= 
bet til gagn.

B: ont iKalftoat-.
§: 4. (Sebatt ,flott bar tagit Dpe, od) burit uti fig i 10 måttaber 

foftret, föbeS fränt alftret font bår fallaS IKalf lifafottt i tnång mutor 
Europäiffa fpråf i Dpffatt, ©attffatt, Ingelffatt, fpåttåttffan; etc. mett 
uti Latin t)eter ett falf Vitulus fåfom Varro ffriftoer, od) Virgilius 
tber ont qtoåbar; Oetuettligen Qrtt falf på ett gång; bod unberftunbom 
2:™; fållan etter albrig 3; Dtn tf>c få fallabe tBånabsFalfroar, od) tp=
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Itfii otjbig fofter; tf)e må Ijeta ^avfv»en, etter Ijmab tljc fjeta må ; Ijmar 
ein Colerus ffrifmer ; mil matt intet nämna; more ocf) alt for miblöftigt 
at bår införa fymab be sJiaturfunige berätta om Äalfmar; Sod font tt)et 
angelägnafte fatt tljetta följanbe i ac£)t tagab, nåml.

a. 3It ittgett falf låggeb til Iifb utan efter ett friff, gob odj mad= 
ran IEiur eller 2\obonöe, fttoar efter falfmante måft flådjtab; Säfottt odj 
af ena goba Äo cl. sOiober ; intet förftlingen; utan tt)en 3. 4. 5. odj 6 
t orbningen, tttebatt Äon måttelig gantai år; tp febatt Ijon fplt 12 el. 
14 årett, åro Ijctttteb falfmar obugeliga; t Ij et od) S. Lagerlöf berättar.

b. Somarfalfmar odj t)öfte=falfmar marba oct) fållan goba OIIiolf= 
for; til Crar funna % tiåna; Clje font framfontma i 3ul)ia mäitabett, 
ocf) mib början af Januarj ocf) Febr: Oliåttabcr; bällab mara tlje båfta i 
attfeenbe til tjben; Ijutilfct fan bemifab båbe a priore et pofteriore.

c. Cecfen til goba falfmar åro mäng, v. g.
1. SOiåttga od) Ijmjta tåitber fram i munen, åt minftone 7 el. 8: ft. 

jn flera ju bätre, ju ftnojtare ju friffare.
2. Snålt bnfmttb nteb breb pautta od) qmicf ögon.
3. Stora näbboror, mäter ntuljlc, länga tunga, flar röft.
4. Sreb manfe, miba bogar, pga been; läng tumpa, fom ftålleb 

up, när man ftrpfer t|em utföre rpggcit, men Mipggett böjeb t^er emot 
tteber.

5. Slro maatgiriga od) ^älla fig flåte odj rene.
d. Äalfmar böra mål attfab, t fpnertjet mib början, få at tlje fä 

mål brida tfteraS OJioberbmtöIf; od) faft ån mången fnttbe metta fljet 
npttigare more, at låta tfmm fielfma bja OJiobrett, ån font ftånga tt)em 
tl)er ifrån; Så mifar bod förfaren^eten at t()et förra Onpttigt är; tp fä 
t()c manan ftra.r mib början, Sja tf)e febermera, l)cla 2 el. 3 åren bortåt, 
alla miölf=for tf)e funna ttalfab; egarena til ftor ffaba. Scban tlje 
fått ett tjb brida ntiölf od) maffia, är nöbigt at gifma ttjem målling 
Eofab af matn od) flj; (Snmebb=Iag, etc. Socf mättel. ti) tf>e äga intet 
ntagljof; pä min faberb gärb Välftad fåg jag ett ära=falf flnfa uti fig 
en ftor bptta fötmiölf, uti fåpiganb frånmaro, fä at Ijan tljer af omfiber 
remnabe föttber; .pär Ijob mig gaf ena oförftånbiga piga en falf få mpdett 
mailing, at l)an ont morgonen låg böber, finnattbeb man mib npffä= 
ranbet ljuru l)attb ittälfmor moro fönberfprnfna ; etc. Smått, grant od) 
gobt måplingb f)ö mäfte od) tl)cm gifmab mib början; JlIett febermera 
månja tfjem mib t^ct fåntre år, itfe allcnaft f)ö, utan od) nteb ffaf, bard, 
löf, agnar, granrjb; etc. ti) i mibrig l)ånbelfe bltfma tl)e nteb tjben ml)det 
laggranna. Cbe böra ide fäller för bittiba ont måren fläppab ut pä 
gröna gråfet, tneban tf)et fårfft är; tp tljer af fä tlje falffiuPan, font
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Bär fâjeê, t^et är, Blifma töSlifmabe. ©alt år tBem mäd)ta gebt at 
ftunbom fortära. Plumet tt)er tl)e ftä ineflutue, måfte mara rent, »armt 
om »intern, men »äberrjft om fomaren, bocf fritt ifrån flugor, Eranf, 
muggar, etc. font giora SofEapenom nog »änba. Äalfmar måfte od;, få 
mpefet möjeligit är, »änjaS at följa ttien ftora SofEapen i BeteSmarcfen, 
od> intet ineftängaS t EalfBagar; fåfont l)är i lanbet nterenbelS ffer; l)»ar= 
före ftuitaö od) mång ftor JDrefnöt, eller fåbatta, fom intet följa ©fiätl= 
Eon åt, utan gå affibeS.

§: 5. @f)uru»äl en förftånbig BuSpâllare od> BuSacBtiga StRatmober 
ide allenaft utmälja til UfS t£)e goba falfmar, utan od> lägga inga flera 
på fig at föba än fobret mebgifmer od) tilräefeligit »ara Ean ; tp utfmälter 
BofEap är til intet npttig, od) fängta efter fober åt BofEapen, tt>et är 
buBelt Befwär emot fpifning för folf. ©å plägar bocf ide fällan tfyen 
oIpcfau tima, at på fomliga år »ilja inga falfmar lefma, cl)uru gärna 
man ttjet t)af»a »il; ©tunbom »arba inga Äo=falf»ar föbbe, utan Bara 
Qpfalfmar; eller od) tmärt om. Qrfaferne til alt fåbant funna tt>e na= 
turflofe tit en bel utgruuba, f)»ar om mpefet more at berätta; SHfmen 
»äl at Bär införa ffye ffocfetalS recepter fom emot tlferaö åtffillig flagS 
fiufbom framgifna äro, jäm»äl af »åra ©menffa; SERen t^et Bwar ocE) 
en »et, är onöbigt Berätta; Srfe Eseller må någor tljet inbilla fig, at 
tf)e läfebomar fom funna f)tälpa en, tmå el. 3, på et ftälle, äro IjEa wäret= 
anbe för alla anbra på anbra ftällen; förutan tljet at ide alla orter 
bära fåbana gräs, örter, ftenar od) »ärter, fom främanbe föreffrifma 
goba »ara; v. g. epo är t^en fom ide föreffrifmer od) Berömer SiBe= 
ftiefan? men ttien örten finîtes på få rum t)är i Sanbet; od) få om 
oänbelL annat. Jag må oet) B)är intet nämna tl)et fiålleri od) ftgneri, 
månge än af enfallige fjopcit Brufa: v. g. fputta tt>eu fiufa Ealfmen i 
munen oet) fäja: fumlige falfmar l)»jte od) fumlige rö; tf)en fom intet 
»il lefma, Bbu må »äl bö. SDod at uptäefa tt)et jag ofta refor t)ar Bär 
å orten funnit t^et Bäfta »ara för fiufa falfmar, näml. SerpentinSoIja ; 
Biälper intet tî)en, få må tå fuifmen Iptälpa til böbS. SBet är od) 
märefmärbigt, at ju ftörre falfmen är när B'1» föbeS, ju fnarare bör Bau; 
SHr od) mpefet rart om twillingar Bägge »äpa til ftor=SRöt.

C: om iTUrigov od) ©tutar.
§: G. ©tut fallaö Bär en uttger Qpe, eller en Qpfalf om 1 et. 2 

år; od) dXwiga en 1. 2. el. 3:åra Äcfalf, för än tBen tager Qpe; famnta 
fom Latinernes Juvencus od) Juvenca; Buculus od) Biicula f. bu- 
cola. Qm tBefm ©tutar od) Qmigor, är intet annat at påminna än 
tBet fom ttlförenbe lit: B. om falfmar är infört, i anfeenbe til upfoft=
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ringen ref) utmäljanbet; äfmen lit. A. cm Dtnr ref) Diurar, nnten ©tu= 
ten ff'af fnöpaS, elfer ref) BrufaS til Äebonbe. SOÎen i anfeettbe til tjben 
år rm Dirigrr ttjet nrga at mårefa, at tt;e intet fläppaS unber Diuren 
för åit tfe fpQa 3 åren; ffer tfet förr, få irarba be fmå, firaga, ffena, 
ref) tferaS falftuar rbuglige; afirelen efter Rauben fïânteS brrt, at af 
grbt rd) ftrrt fäflag Blifira rmfiber Bara falfirar, fmå ref rbugfig Br= 
flap; fäfetn nu öftrer alt t)år i !anbet, ti) irårr! tilgånget år; epmilfet 
irai alla fe; men rm fufmuberfaferna giöra ff)e ftg intet Beniner; utan 
fttarare mena tfe ftrr frnma irara när qirigan tager Diuren, eller Blif= 
lrer tjbber elfer Sfalf på anbra året; åtunna rd) til ftörre ffaba lägga 
fåbaite falfmarS falfirar til IifS ; Bjirar af afireln BrrtffåmeS. Dirigrrna 
Böra rd) iråt frbaS at tlje ftrra rd) ftarcfa irarba; famt irål attfaS, ti) 
merenbelS frmma ftpgga, ftrra ref många mäpter unter Bufen at fänga, 
tfern til meen rd) ffaba; i fpnerfet når tfe rm frmaren BetaS i mr= 
rafter rd) trånga ffrgar. gäfuSpigatt Brr rd) tfern fågna, fiunga, qiråba, 
|: fåfa, fäjeS l)år i lanbet :| för Beffapen, flappa rd) ftrpfa tfern, åfireit 
nämna tferaS namn; f)irilfet en fmar falf fär får, anteu af bagen fan 
föbeS på; fåfrm tilförente Berättat är; eller af färgan, eller aitrrlebeS, 
efter t)irarje ©rcfttS plägefeb, v. g. Oienifa; ©ullreti; SOIirlfrrS ; Silja, 
etc. eic. ©rm mprfet girr til IBrffapenS trefnab; tl)et jämtnät S. La
gerlöf iritnar.

Djben Brr rd) mål märcfaS ref) i minet mara när fen l)ar tagit 
Diuren, på tl)et funigt mara må när fm ffal Bära.

D. om &or.
§: 7. Dfet mere mpefet miblöftigt at fär införa fmab man far 

fått läfa rm Ärr af åtffilliga IBöcfer; äfmen rnöbigt emebait månge 
©menffe fåbant miblöftigt fafma utgifmit; Drd får man tfet Berätta, 
at äfmen fär i lanbet ärr fem amterftäbeö åtffiflig flagS Ärr; i fp ner= 
fet til grtfetena fem aibramäft Bör anfeeS, tit mpden ref geb miölf, 
äfmen til mefe= rd) månab=talen tfe ftå fjnta; Drd at få bud)tiga 
Ärr fiitnaS fär i Sanbet, fritt funna ft) H a Lagerlöfs, Salanders rd) 
flere måre Snfentiffe ^uSfåflareS uträdnittgar, rd) gifma 4. 5. 6. faner 
miölf rm bagen; tfet far man tngaluttba at fälla fig af; öftrer 1. eller 
2; rätt fällan; firar rm t följanbe Slffanbl. fritter at BerättaS. |>är 
ferner allenaft litet at nämnaS rm L 90Iiölf=fer ref II: @al(=fer.

I: ITliolLFo frm på latin fallaS Vacca foectmda, f. Forda, 
Bör mara ide för feter, ide feller för mager; Bära fit frfter i 10, SDtå= 
ttaber, marattbeS tferaS Irpanbe meb Diuren på oirifja tjber, bed altra= 
mäft uti Martii, April ref Maji månaber; til fmilfet fräfjattbe miff
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terfn finna ë, v. g. tfe böla nef rcta; tferaS !löfwar cd) pudenda 
fwulna; fpringa på anöra Sreatur; meö mera fem Sebitius ed) jlere 
berätta, fpwarföre måfte man tå ^afta meb tfem, mebatt tfenna biun= 
ften paftar, at femma mtber Äebonben; h) tfetta tferaS taurizare, fern 
ed) l)är feter cDpua, fan fnart gå bert. JJian fan fuller upfitfa få mät 
SIureu fem Äon, meb wiff ting til tferaS brunft; fåfem meb ISttenaff= 
1er, fpiortfwamp, etc. etc. fwar em Heresbachius, Droflenius, Cble- 
rus, etc. unberwifning gifwa; fp år i lanbet brufaS mäft pulver eller 
©faf af upterrfabe :Stitr=pefar ; eller i mangel tl)är af gntba Säuren ed) 
Äen i munen ed) unber sJiofen meb en Sinneflut fem tilförenbe narit 
warm gierb ed) gnibeu på SättrettS pungar; tl>et ed) Qvintilianusfar 
i fin tjb anmärrft. SprfaS intet meb en gång, at Äon blif[we]r Sfalf meb 
SäurenS fpringanbe; fjwilfet beef mäftabelS ffer; @å plågar famma Äe 
åter 20 bagar tfer efter, fräfja; Äatt wål fättba, 4.5. 6. el. flera gchger 
ripa meb Säuren, fer än fen libber warber. Colerus gifwer fåbaitt erfit 
wtb fanbetta, at em JJiiölfen, fem fen gtfwer, när fett far warit utber 
Säuren, ffiljer ftg ut ocf färgar watnet, när ttågra breppar läggaS tfer 
uti; få är fen Sfalf; men l)ålleå breppan tilfaman, är fett icfe få. Om 
tfe terfn til Or= eller Äc=falf fem fett bära ffal, ffrifweS fuller mtrfet; 
IjfalebeS at funna fåbaitt meb fenft uträtta, v. g. binba SliurenS ftap= 
ftenar; wänba Äett anten åt Jierbett eller ©ober, etc. etc. t£>et btger 
férföfa; mett tfet flår eftaft felt; fnarare far matt bätre efterrättdfer 
af tfet fielfwa årSwägett tilffpnbar; fwar em were neg wiblöftiet at 
ffrifwa. Jiöbigare fpneS Wara at tfetta följattbe t anmärfnittg tiga, 
näml.

1. Jlt Äott tnebatt feu Sfnlf är faefta fattbfafweS, at fen fwarfen 
af ftpfwa flättgar, eller af attbraS ftåttgaitbe ffaba tager.

2. JlnfaS rätt wäl när fett falfwar; tp tå forbraS fäpigattS ;eba 
ferfarenfet, at et fem anat må wäl gå; i fpnerfet när fara å ftrbe 
wara månbe; ecf båbe JJiobernS ecf falfwettS Ijf t wånban ftå. Shtel. 
mafte Äott fåHaS ftåenbeS; bunba brufaS far, borf icfe altjb; tp natt 
far ju eftaft tfet många Äor i ffegen falfwa. etc.

3. ©trap efter falfningett gifweS Äett ftprfanbe brpefer af flj, falt, 
Ijnfrö, ecf tplift mera ; ©wafwel eller bränften brufaS f är i lanbet npc= 
fet, äfwen at röfa tfem meb ftrap tfe falfwat.

4. Jlr intet eråbfamt at låta äten flirfa tf en npföbba falfoen; 
tf et ecf Colerus påftar, fwilfen ecf tferföre råber at ftrö ©alt på fe= 
ttem; borf är icfe gebt at låta feuern få bja; fwar em tilförenbe frif= 
wit är; Slituit mprfet wärre at flacfta feuern för ÄottS ögen; tfetjag 
rnärft rätt illa Ijfa JJiebren.
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5. Su Mtre fober man gtfmer Äon, ju Mtre marber miölfen, tp 
rnåftie tl)et Bâfta gifmad tt)em; ja! om tt)et funbe od) ffe på fomarba= 
garnie, i fpnerlfet nar liten beet år. SDraf etter SItåff, flj od) tplift 
år tfem måd)ta gobt; men ingalunba bran!.

6. SBatnad måfte 9Jtiölf=fon e jom oftaft; meb liumt, bod inga= 
Umba fatt matn; tp ju mera t)on brider, ju mera miölfar fmtt.

7. ©orpe brufad t>år öftrer alt; men af mångom meb oförftånb, i 
ti) t|e taga agnar, fafwerfalm od) Btfptof ; Bteilfet i fatting mera förta= 
ger ån föröfar miölfen; Ood år t)ö=falla od) mera fåbant måd)ta ffönt, 
meb faltmatn upblött, atlenaft fåbant fotpe ide gifmed meban fljet för 
toarmt är.

8. ©ielfma utmiölfanbet måfte ffe jåmt, friffft] od) ftabigt, od) 
attfaman utbragad; l)toar roib nog giöra plågar mara, i fpnerljet når 
Äon l)årbmiölfab år, ung od) nplutren od) intet maner meb tfjetta bra= 
ganbet; Od) emeban fotnliga Äot Ifafma fmå fpettar, fomlige od) fåra, 
tp Sr mpdet gobt Ijiålpa til råtta tfet förra tfer mebelft at ©pettarna 
e font oftaft tmåttaö meb liumt fpjööl, od) bragad meb fånberna, flap= 
pad od) frpftad, åfrnen mål för ått qmigatt t)ar burit; tfet fenare plågar 
båft låfad meb olja eller fårfft fmör. $mab ofta nog plågar l)år fig 
tilbraga, at Äon miölfar blob; 11)år om fommer fjåbattåt om ©iufbotnar 
tl)e gångbarafta at ffrifmad.

9. fsåfjufet, rumet od) båfen måfte l)ållad rena; manna; ont min= 
tern od) någorlunba littfa; Om fomaren intet tåpta, utan öpna; tp en 
gob, fri od) låutpab luft förfriffar mpdet SSoffapen.

10. ©omliga for miölfa mera od) åfrnen långre; fotnliga mittbre 
od) fortare; förtfenfful måfte ett fig råtta efter tl)erad art, font fållan 
ftår at råttad; Ood l)år mib år tljet at i ad)t tagad meb 9JiiöIf=fot, 
Bmilfa åro få öfmergeba at tl)e gifma iniölf ttåftatt itt på tl)en följanbe 
falfningen ; font bod fållan ffer; at tl)e gifmad fittta åt minftone 1: må= 
ttab eller 6 mefor för ätt tf>e fontnta at å ttpo båra; Bmilfet Bar fin goba 
förbel meb fig i långben, faft ått ttågott tttiölf i bptton od) ftafmait 
måfte för ut fafnad; tp Ij år mib åger tljet algemena orbqmåbet od) mitd= 
orb: qvod caret alterna reqvie, durabile non est.

II: om (Sallfo.
§: 8. Bmab tlje få fatlabe (Ballfov angår, font t)od lat: fallad 

Vaccce fteriles, f. taurce; @å emeban jag t)od tl)em, Bmilfe om Äor 
ffrifma, fögo anat ått namnet funit; mil jag Ijår meb få orb berätta, 
Bmab tttatt t)åt å orten meb ©allfor förftår, ttåml.
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1: ©åbana for, fom intet på Ijmart od) et dr falfma, efter alge= 
mena fättet; ti) faft att tlje ofta nog rifja meb tiuren få toarba t|e bocf 
intet tibba eller Sfalfma, 2; 3. 4. et. 5: åren framåt; fomliga längre, 
fotttliga fortare [tå tiben; Orfaferna at utraniafa od) franttoifa, tf)et more 
miblöftigt; Sjfmäl är tt)et få beffaffat ttteö fåbana, at faft än tlje äro 
©all eller ofrudjtfama af falfmar få äro tfje Ijfmäl intet gall af ntiölf, 
ntan miölfa alt jämt, l)ela året, 2 el. 3 ut igenom; om icfe få örnnigt, 
bocf få mt)(!et bätre od) fetare miölf. SBarba od) nog feta od) ml)c!et 
goba til flackt; få framt t|e icfe marba tibba; iljet od) fan lätteligen 
ffe, få framt icfe färbeleS timber äro i mägett, Ijmilfa l)är at framföra 
miblöftigt more; et allenaft ttämneS fom l)är fallaS <5ålgian, eller rät= 
tare fagt, SOtoberfall.

2. Äor I)milfa ftå gall eller finta i få måtto, at tt)c intet miölfa på 
2, 3; el. 4: månaber, för än tlje falfma; Ijmar af ftor åtffilnab är, od) 
f[)et alt af arten eller flaget, ti) tljeit fo fom få gall är tfjen ena gått= 
gen, är od) tljen 2; 3; 4; 5; 6; etc. od) få länge t)on lefmer ; Ijmarföre 
är mera ffaba än fronta at föba fåbana tångftabiga for.

3. ÄallaS ocl) tljen ©all, fom är ofrudjtfam od) intet miölfar meb 
alla pattar el. tifjar; utan allenaft meb 2 el. 3; od) tt) fadas fåbana 
trefpinta, twefpinta; etc. Sllla for fjafma fuller Ijär fom på alla attbra 
SanbSorter, 4 fpettar el. tifjar til et ©iur; sBlett oftaft fan entrera af 
fpenarna fjita, eller blifma förlorab, at tIjer utur iitgcit miölf bragas 
fan; eljurumäl fomliga Ijfa nujcfet gifma utur 2. el. 3. fom utur 4. Slt 
ena fo fålebeö blifmer gall, tljer tit funna mara åtffilliga orfafer, Ijmilfa 
man Ijär förbi går.

§: 9: SIcau fan t)är icfe lentna orörbt t)mab mibffepelfe ännu (IjoS) 
ftörre belen af gemena fmpett Ijafma meb fin Soffap ; Sbocf' mpcfet mera 
för 40 el. 50 år feban, än fom nu; tl)e tl)är mera än mpcfet fpråfa 
out Sroll= eller SBitter=Imffap ; Srollfmör, etc. ljum Soffapen intageS i 
bärg; etc. l)uru tf)ett ene fan förtrolla tljen anbreS boffap, etc. etc. 
Ijmar om*uti et annat litet märcf jag mpcfet Ijar famanljämtat, l)mar 
af et allenaft Ijär itämneS om tl)et än öfmcr alt brufeliga Korffanbe 
icfe allenaft på bob ting, v. g. bpttor, ftafmor, oftfar, etc. etc. utan ocl) 
på fielfma Soffapen, belS fram i panait; betS baf på entrera Dîoen, belS 
mit baf på ©iuret; näml. et foré ftrpfeS meb tiära; tå nämligen när 
tl)e förfta gången fläppeS om måren ut på gröna marcfen, od) t fptter= 
Ijet när tlje flptta bort ifrån bolbtjtt tit fäbolaitbett; ^miIfa fäbobar f)är 
öf[me]r att måfte brufaS, fomligeftäbeS l)ela fomaren, fomligeftäbS 2 el. 3 
månaber i fänber ; fomligeftäbS på et ftälle, fomligeftäbS på 2, 3, 4. 
ftäden; Ijmarföre fäjeS tt)et at mången bonbe måfte äga 3 el. 4 Ipifar åt



[II: HI: 8. Kor.] 185

ena fo. 'Kt od) fdbcint ftyttcmbe ffer å anbra orter; 11) et mititar Colu
mella od) månge flere. jpå ibefje boföriugS tjber, Ijafma qminofönet 
mångftäbeS mietet fiäS meb bofinken, fom år få gamalt fom tofot, od) 
mi)det furårt at utrotaS, ef)uru en rätfiuuab mpdet ft) er på arbetar, ma= 
raitbeë ingom ofunigt tf)et inbitningen år mårre än peftitentjen. 3ag 
nämner tljetta enbaft tit 11) en ånban at tåta fe Ijurn in tit tfjenna tjb 
I)o8 enfalbiga Ijopen mpdett mibfïepelfe öfmaS ()är i tanbet, fjmarom If: 
Er: Stenbyenfis t [in tjb ml)det madert l)ar fïrifmit, uti fin ^nxöt): 
Unber(ö)m[i8ning] 2: bet: Cap: V. p: 29. 30. = 37.

§: 10. Om SBofPapS fiufbomar, od) t)uru tt)e motas od) botaS må, 
f)afma få månge oef) få mt)det fïrifmit, at tt)er på ingen ånbe är; tljer= 
före fpneS fåfängt mara at mera tjär om fïrifma; bod Ijmab jag funnit 
mara ft) et bäfta får jag fom fortaft rebeligeu uptäda; emot tf)e gångba= 
rafte fiufbomar nämt.

tTär Ron l;av niobo at Fatfwa:
Rfeceptum]. GHfmeS marmt öl)I at brida; fiuneS intet ftarft öt)I, 

fan toba! fotas i matn; Gtternäfjtor äro od) goba, i ftället för tobafet.
tTar nyfobba Falfmav fyneo intet milja lefwa:

R. Serpentins olja uti GnbärSbränmju.
tlåv tl;e få FalfftuFan, etter warba Iootifwabe.

R. ©tötte Sagerbär, utt bränmjn; Victril uti öl;t är än bätre.
*£mot SFabb på 23o|Fapen.

R. SBatn Ijwar uti qminofönetS orena färd af månabSfiufan är tmät= 
taber.

i^mot 8.ufen.
R- ©ttdnifter t)mar uti qmidfilfmer är inmängt, ftrpfeS utan på Crea= 

turen; fan od) Ijtet t!)er af iutagaS.
<£mot ormfting.

R. ©mörja ffabau od) fmutnaben meb ftard fatttafa od) lägga feta 
Snrbtorfmor t (jer på; faint låta Greaturet brida up filo b Geta= et. 
fomiölf; fofaS Bibbeftida tl;är uti är än bätre; Sljeriaf än bätre 
om ft)et finneö.

•Emot tl;et få Faltabe iLvollfFott.
R. Srifma Greaturet at fimba uti fatt matn, od) febait röfa tljet meb 

bränften od) tiäruröf, famt gifma tljet at äta Ijmjtlöf, etter 33aggföta, 
etter Bagerbär, eller tptift; tiära är od) gob i miötf etter marmt öljl.

•Brno t Inmian på ögat.
R. ©pruta f>mit victril in uti ögat. @alt=fmöäafa är näftan få go= 

ber.
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»Emot 1)0 lian.
R. SBatu brida fom är wäl tefat meb gråbo uti od) fônrjê; t)ar man 

od) tt)eu få lallabe örten Bonungelius, eller od) Hungort, ell od) 
S. 3of)ans gräs; tl)et år gobt.

tTår ©alten trpcCer tl)em.
R. Slfpebard' fotab i öt)l, eller od) loatn; Slttifa är od) gob. ©altlata 

äfwett wäl.
»Emot ånbetarmens utfall.

R. Säoättaé meb ftaref lut. Victrils Watn än bätre.
»Emot ïtïoberfall, eller tl)en Ij är få nämba ^eljan.

R. Swättaé meb Sut, eller faltlafa, el. Victrils watn; od) feban infe= 
reé, famt meb et twärftiug af ftard trå fömaö igen föbflolemen.

»Emot blobptnf.
R. SBarm ättifa, eller falt=fmorIafa; bod fmåuingom wib början.

»Emot blobmtcdfanbe:
R. ©if fon warmt öljl at brida, od) ntiölfa Ifenue ide för Ijårbt, for 

tjba od) för mpdet.
»Emot fåra fpenar eller ttjjar:

R. 33eftri)feö meb famanfofabe flöter od) litet blplpoitt.
»Emot roåpter.

R. Änptteé tt)em wäl omfring meb tagel, få falla be omfiber af.
»Emot 23og|ïott.

R. @lå fad)ta ©reaturet omfnll; om t (jet annaré intet flétan; od) lägg 
uti en garnpofsa granit fanb, meb Ijwilfen pofja ©t eller flera flag 
bultaS eller fïaê lernen till rätta igen; ju förre ju bätre.

»Emot lofa tauber.
R. Säuberna od) tanbföttet gttibaê wäl meb falt od) afto.

»Emot får od) ôpna jïabar, äfwen wäl xvreb.
R. ©morning af fwjnifter od) tiära, meb ren granfåba giorb, mätelig 

tioder od) warm påfmorb; bod förft aftwagen meb faltwatn eller 
meuiftopinf.

»Emot tTïafïar.
NB. Sag får I)är intet införa Ijwab uti et annat wärt är berät= 

tat om tl)e matftar, eller rättare fagt, Xromfar, ftörre od) minbre eller 
bitanbe flugor od) infecter fom om fomaren mpdet flpga od) fwåta 
bita boftapen i mibbagöljetan ; l)Witfe wäpa i fmä Inplar på boflapen, 
od) brpta fig ut af fina giömor in emot Junii månab; utan enbaft om 
tf)e matflar eller ©fribfä fom lomma utur inälfworna; emot fåbane 
är ©alt= od) faltwatn at brida mpdet npttigt.
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§: 11. DJieb ftufa ©rea t ur at miprfet ptpfrfa od) långe ftpfjla dr itäftan 
fåfängt; tip dr bdtre ju förre ju tjdlbre låta fladptefnifwen alt ditbra; 
dfioeit wäl när albern få forbrar; Ipmilfen alber fan igenfännaS på tdn= 
berna, odp du mera på hornen, Ipmilfa fjorn Bära. (Sn Uiur BrufaS fan 
i 5 el. 6 år; (Sn Öre i 16 el. 18. (Sna Äo i 16 el. 17; men längre 
intet, meb någon fdrbeleS froma. Sptoar om toibare, Ipmab Ipuben, fiöttet 
od) miölfen angår i fötjanbe Ölft>anbl. fommer at ndmnaS. UPorf ente= 
ban Ipdr framanföre dr nämbt Slet'e el. SldFe, Ipmar af SBofPapen gob 
trefnab Ipar odp öfar miölfen, få får jag et allenaft Berdtta Bmab f)dr i 
lanbet ffer, intet albeleS fom S. Lagerlöf tip et Beffrifmer, pag: 35: om 
UJiiölfefor; af Salt, odp IHiol; utan af Salt, od) grannanalit ITTalt; 
fom Bdtre fipneS wara odp futafa; ©fulle nu, efter mit förflag tfjetta Be= 
fudptaS odp ftöpaö meb pittf odp litet tidrumatn, dr tlpet i faning af för= 
fareuf)eten ©gement gobt, när tlper odp ftötte SagerBdr tilläggas. Pro
bation est.

Cap: 9: om Sitfjn.
§: 1. Unber orbet ©wjtt, fom åger itäftan Ijf nam[n] på flera 

Europiffa tungomål, förftåS Ipär Ijfa font unber latinernas Sus et 
fucula, Græc: vç odp avç, fom giör et meb Sv: Got: Sus; Ipwarje= 
Ipanba flag, v. g. ^argalt, 7\ungalt [Dion=V], (Salt, So, Sugga, grjs; etc. 
TOilOfwtn, lat: Sus lylveftris fiitnaS Bär i lanbet inga; utan enbaft 
ILambe, lat: Domeftici; fomlige ftörre fomlige minbre; fomlige fmarte, 
fomlige BMte, belS grå, beIS robe, belS fprdflote ; PpmiIfet alt om tlpet 
mera Ipårfomer af SanbSorterne, fåfom P. Martyr, Solinus, etc. Berätta, 
at på ön Hispaniola Wdpra ©mitten ftora fom qtoigor; ttten uti India 
trifmaS altginga ©min. 3 Burgundien dro ttpe fetafte; 3 Italien odp 
Sranfrife Bara fmarta ©min. IUt många Upffa orter ibel röba; etc. 
etc. eller utaf ©laget, mera efter gargalten att efter mobren, tlpet dr 
intet få Idtt att bönta om; jag menar Bägge belar ftöta tilfaman dfmen 
om Ilpefpa fom om annor Greatur; PlJieit Bdr i lanbet finttaS ittga ©mjtt 
meb born, fåfom Agatarchides BoS Ælianum Berättar om t^e Æthiop- 
iffa, odp Plinius ont ttpe Indianijfa; 3rfo BMer meb famanwåprta Ftof-- 
roar, lat: fues folymdes; Gr: imövvxeg\ fåfom Plinius, odp flere Uia= 
turfunige ffrifma, finttaS uti Illyrien, Macédonien, SIngIanb odp Flan
dern; UPorf uti all annor ftipcfeit fatt jag ittgen ftor atffilitab finna 
emellan ^älftngalanbS ©minen odp attbra IdnberS ; fåfom Gefnerus, 
Palladius, Iftdorus, Heresbachius, Columella, Colerus, Ifaac Sten- 
byenfis odp ttågre flere, Ipmilfa jag Idfit Bafmer, flpcnt Beffrtfma ; maran= 
beS Bär tlpet Bdfta flaget fom dro långlagba odp BögBenta, meb fpitjiga
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lgufmubett, [main til buten; vena od) Igmjta ; [tard od) Igög Borft ; vena 
od) gållanba t Hübet; matgiriga, Gr: yaaïQÎiiaqyoc. etc. etc. pmilfet 
alt mietet fgårfonter af arten od) upfoftringen, tljerföre fan tt)etta föl= 
jattbe t ad)[t] tagaö, nåml. A: om ^aigalten. B: om Sttggan, od) 
C: om (Bvifen.

A: om ^«vgatten eller 'Kungalten.
§: 2. vgalten år £>an biuret font tittet fnöpter är; lat: Verres 

f. poreus non caftratus, od) emebatt I)att år far för grtfarne, fa måfte 
t)att toara af Båfta flaget, ftarcflemat, qmtder, etc. od) mål föbaö; Åan 
mål flåppaS til Suggorne når Ijan år 8: ntånaber gamal; men mt)cfet 
Båtre år Igatt når Igan figlt et Ijelt år; !»inner odg förmår Beftiga 10: ft: 
fuggor om året, om tige od) more 16. el. 18. DJien jeban Igan burit 
fina pungar i 4 år, finîtes Igan mara obuglig; odj fatt tå jttöpaé om 
möjeligit år; eller od) fladgtaS ; jeban Igan giöbber år.

B: (Dm Soen eller Sttggan.
§: 3. So elt Sugga, IatlaS på Gr: yçœvaç, yQtofxyàç; lat: porca, 

ferofa ; på ©anffa, Stgffa, Slngelffa od) £åHånffa nåftan Ijfa, nåml. 
So, Saw; Souve ; Soch ; år font galtett et biur font mera ålffar tråc= 
fen ån reitligfgeten.

Susqve magis coeno gaudet qvam fonte fereno; qmåber i&falben; 
år od) full ttteb fåttia, neyc rd acfQodioca ê&ç, ffrtfmer Arifloteles, 
ti) Igon fatt fuller Begtgntta löpa meb fargaltett; lat: Subare\ ttår Ijon 
år 8 el. 10 ntåttaber gamut; men fåbaitt måfte afböjaS; tp för ått Igoit 
figlt 16. 18. el. 20, ntåttaber, år Igon intet tiånlig at föba goba grifar; 
Sole Igetter åro ttge tiånltga til IifS font förfta gången grifaS, ide Ijeller 
ffje font framfoma ont mintern, utan ont måren efter gantla Sonb= 
praetiean :

3ttfgla Faff oclg påjfa (Bvjs, gtov bonban rjF odg Iguflntn xv)0.
gåettbeS ©ttggatt meb fina grifar febatt Ijon Igar tagit galt, t 4 måtta= 
ber, eller 18 mefor, Ååut förtlgeitfful grifa åtfftllige gånger om året, äfmen 
mål Igmarjfe] gång 4. 5. 6. 7. eller 8 ft. grifar, fållan 10 el. 12. DJien 
febatt igott 4 el. 5 årett framåt marit ©rjSfugga, år Igon obuglig, odg 
bör mål giöbaS odg fladgtaS; £>dg entebatt til et gobt ©mjnflag odg 
mtgdet giör jåntmål ©uggattö art odg jeunes upfoftring meb auttat mera, 
få fatt tigetta fölfanbe t)år mtb arfgtaS:

1. Slt ©riéfuggan mål föbeS, utebatt Igon går biger af grifar.
2. Slt rumet odg Böfjatt år marin odg meb Igalnt tilpigntab, Ismar= 

uti Igott ligga ntå ttår Igon grifar.
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3. QIfftdugb ifrån all annor Srnjn, at % fwarfen DIiobmt oroa, 
eller ungarna förtrampa.

4. Dfwer 8 grifar på en gång må ingen tit ItfS lägga ; utan
fålbre mtitbre antal; efurumäl ju bcitre ©rtfafo, ju ringare antal grifar
fen.

5. Qlr oef utpcfet råbeU noga i aeftiting taga, om Suggan är
af ffett mattart, at fort äter up fina grtfar, eller od; efterbörben ; Grn 
fåbatta är intet npttig til ©rifafo, utan måfte fälbre flaeftab; SDocf 
plägar tfenna ffabatt fövefommab tfcr ttteb, at man gattffa mäl föber 
oef mättar Sttggan när f ou i wäntanbe bagartte går at grifa; tp af 
fnngern tjmar ofta fåbant upätanbe på egit afroel.

6. 3 fela 10 el. 12 bagar bör Soen ftängab tue fob fina grtfar,
at tfem föba oef marma i böfjan, font altjb reett få IIebl tneb ontbptt 
fatm, at iefe löfjctt mifa ftg på tfem, od; mobren rätt mäl föbaö alt 
mebatt grtfarne bja, i 1 el. 2 DJiåttaber ; åganbeö gemettl. en fmar grjö 
2st Stfar, f mil fa måfte afffärab när grifarne längre bifa, än tilbörligit 
är; få fratnt fuggatt tfem iefe fielf ifrån fig biter.

C: om ©rifar.
§: 4: förutan tfet font föremält är, att inge grifar böra läggab 

til Iifb froarcfen efter för ttttga eller för gamla fargaltar eller ©rifafoer; 
3cfe feiler tfett förfta tullen; Scfe feller alt för måuge på ett gång; 
etc. bör oef tfetta font följer anmärefab, ttäml.

1. Slt tfe font åga gob märefen af lång oef final fropp, fttälla fnf= 
muben, lång öron, fög been, frofot ftiärt, etc. läggab til lifb, men tfe 
fätttre flaeftab efter fanben.

2. Slt tfe gtfmab oftaft mat; mett litet i fättber, när tfe fteifma 
begptttta äta; tp börja tfe Itrav mib början ftå i fnota, marba lufige, 
ftaefote, bufote, etc. fomma tfe fig fällan före i lättgbett; utan ftå 
frumptte od; font fär fäjeb: på ett talvif.

3. $fe grifar fom för bittiba tagab ifrån mobren, od; fomma at 
ttpföbab tneb miölf oef anttan mat; Slflgrifar fär i Ianbet ttämbe; 
marba gement, fnålare, ligga efter fälarne pa folfet, od; i ftugnbörarna; 
tferföre är npttigare låta tfem mara när fina DIiober i 3. 4. 5 el. G 
mefor.

4. Sfe @alt[g]rifar font ffola fttöpab, gällab eller rttnab; faIlab på 
latin = Majales f. porci caftrati; men en liten grjb i gemen, Nefrens; 
böra mara 5. el. G. mefor gamle, od; ntffäranbet ffe uti Diebanbet, od; 
ttär maefert, Inngt mäber är, bocf iefe för marmt, at matffar mä,ra i få= 
ret; bör od; ffe tneb fmaftatt fttjf, oef at bägge fnapftenarne äntel. ut=
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tctgctê; tp lemnaê en qmar; [ajout f)oê utig ffebbe 1728; [å löper galten 
Ijfa fult meb ©uggorne, oel) grtfar aflaö, men ide färbeleö gebe, ©fa= 
ban bör ocf) fmörjaé meb bränmjn odj fmör. Slt gälla tf)e gamla far= 
galtar är nog möba od) mpdet hazarderligit för Ufwet.

Od) etjurumäl Ariftoteles, Plinius, Columella, od) ftere, mpdet 
ffrifmit ttjer om, Ijuru od) ©oer eller ©uggor Iunna gälla», belö på få= 
baut fätt at t)ela qmeben utur ffje unga @ugge=grtfar borttagcS; 5>te 
gant$e buvbe; fom Gesnerus tnförer; belé at apria f: grana genitalia 
allenaft borttagaö; 5bte Forn ober bårForti; af tlje gamla joer; ©å är 
£)är i Ianbet fåbant intet t bruf; ttjerföre ffrifmer jag intet mera tl)är om.

5. Suge Cdrifar tmättaö meban tlje fmå äro, för än tlje fplt 5. el 
6. måitaber; tå fan tt)et ffe meb froma; od) faft tlje tilförenbe ofta nog 
Infige toarba, funna löfsett l)älbrc afplåcfaé eller afffrapaö, än font tmät= 
taé; tp at mänja flå grifarne od) giöra tfjem tama od) ligganbe, tt)et 
är od) gobt od) treffamt. Off) emebatt fmarte tänber eller taggar gemenl. 
mäpa i munen, tfyerföre måfte od) fåbana ffabelige märter borttagas, 
anten at tlje fielftoe tfjem meb ffarpa ärter eller t)årba brëbôbetar afbrpta, 
font til mat gifmeé; eller fan tljet fäfrare ffe meb fmå tänger af meniffo 
Räuber.

6. SKpden ftölb, ftaref marma, t)äftigt rägn, etc. är ffabeligit för 
grifar, t Ijerf öre måfte t£>e mät att]as od) bemaras.

§: 5: äpurnlebeé ©mitt i gemen föbaS ffola, tljet är fmårt at före= 
ffrifma, tp matt met mäl Ijmab be tarfma, od) at tlje äro fråftfame od) 
glupffe; men icfc alle åga Ijfa föbomebel at gifma fl) em, ttierföre måfte 
ett f)toar rätta fig efter font i förråb mara fan, od) ingalunba lägga 
flera grifar til IifS, i fpnerfjet öfmer mintern, ätt föbatt ntebgifmcr, eine= 
ban et mälföbt ©mjn är bätre ätt 3 eller 4 ft. magra. 3)od mare ma= 
ten t)uru ffmit mara må, få måfte Ijfmäl ffjetta i ad)t tagaé, ttäiitl.

a. Slt ©minmaten om mintern, fom tunner är, är manner, men 
ingalunba l)eter.

b. Ont fomarett gifmcS fitem bittiba om morgonen od) fent ont 
aftonen maten; tp i mibbagétjben ligga tlje giärna i ffuggan.

c. Ont mintern tmärt emot; ttäntl. fent om morgonen od) tjba om 
aftonen; emebatt tlje milja bittiba lägga fig; få frarnt ide någon ont= 
ffiftelig mäberlef ttalfaö.

d. Slt ©mitten giöbaö, få mpefet gtörligit är, för ätt tlje fladjtaö, 
l)milfct ffer efter fjmarö od) en§ råb od) ämne; bod albrabäft af fpan= 
mål eller @äb, anten malen eller omalen, fofab eller ofofab; bod tt)cn 
förre bätre; Sdiäff od) braf är od) gob; men branf ide få albeleö, få 
frarnt tf)e ide bpitter l)afma. ©ontlige mtb ©färgårbartte ttpföba od)
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giijfc« Swineit meb gif)l af ftff od) ftröming; men fäbant fläff fmafar 
tranadjtigt; Ijfn font tljeraê fläff cd) fiött fmnfa wätffefult font föbaS 
meb alien ; fåfoitt Franzius berättar. Sbecf i ftätlet för ad on font Ij är 
t Ianbet ide mära, brufaë oftaft Diofwor, fom gtöra et meb ådon t 11) 
mål)I. $I)et är od) mpdet nyttigt låta ©iöbefwinen ligga på tfiet font 
^årbt od) rent är, tljerföre bör Sioinftigan ; font lat: fadaé Hara ; mm 
af trinna faftar til golfioet, od) upljögt ifrän marfene.

Sagen för än tlje flad)taê gifmeé tljem intet annat äit litet miöljl= 
briefa, ftoilfen tjb bör räfnaé uti Scpet några bagar för gudmånaben; 
od) få mt)det möjeligit loara fan, at gamla Siojn flad)taé, men intet 
unga ; tt) fom et Siojn länge lefioa fan; efter Plinii mening i 15 el. 
20 åren ; Så äro tfje gamlaé fläff inånga refor bätre od) fetare äit tlje 
mtgab ; bod tror jag fnapt at öfioer 8 åra gamla galtar fittnaê Ijär i 
lanbet ; Suggor än mittbre. £uru feberntera meb föttet, fläffet, Spltan 
etc. ffal fortfaras od) tilwärcfaé, tljet nämneé i näfta Slf^anbl.

§: 6- £dj emeban t^efta ©reatur, äro fom anbra, fiufbomar unber= 
faftabe, få loil man tl)e gångbarafte nämna, bod albraförft berätta %t 
ntpdct npttiga SRcblet emot många fräntpor, fom ffer meb iKmganbet, 
efter tf)e Äongl. görorbningar font tjb efter aititatt fiititaé loara t)är ont 
utgågita; Ijwilfen cur, tblaitb 100 annor mebel, är tl)eit albraringafte 
od) fnarafte, bod npttigafte, tp tpen ffer adenaft fålebeé, at om loåren 
när Switten fomma at utfläppaé på bara warden, en final mä|ing=trå= 
anba, eller od) ftåffltrå, ftideé genom nofen eder öfreläppeité fnitbb, 
wriber omfring, at famma ntäfjinS=trå=änbe warber faft fittanbeê, font 
för^inbrar tljet Swinen meb fit trpne ide funna båfa od) påta up jor= 
beit, od) fomma at äta fäf)l=rötter od) anbra ffabeliga wäpter; utan od) 
låta gräéwallen Wara ogräfwen od) gräfet få wäpa tl)em od) annor ©rea= 
tur tid bete, föbo od) fromma. Sfude fåbana Diingar falla bort, få är 
Ijwarfen fouft eller foftnab at ftrajc fättia anbra i ftätlet igett.

»Emot 0£abb.
R. Salt od) lagerbär famanftötte ingifwit t brant. Slntå bätre 

Ijwab ont Soffapé Sfabb är infört, Cap: 8. §: 10.
»Emot lus.

R. Smörjeé itteb ifter l)War uti litet qwidfilf[we]r är inmängt.
»Emot iDpntor eUet (Etyn.

R. SBifj tedn ttl tljemta algemena fiufan funna tagaê belé af 
tungan, ont Ijon meb fntå Ijmita blåfer eder pridor är belagber; belé ont 
tl)e fnirra el. fnirfa meb tänberna när tt)e äta; belé FIifwa fmala baf 
ut; belé at röften är l)efer; belé af rötterne på ttieraé borfter när tfje 
utrpdaö, at tf>e äro röba od) blobiga; belé at ftiärten är trtmter, etc. etc.
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^Hülfen olägenhet mietet !outer belê af maten tfe förtära bets af 33öfjan 
tfe tigga uti; etc. ttterföre måfte ruuiet »ät anfas meb rena bofor, loara 
rent, etc. Sioinen gä ute; oftaft tioättaS meb fett loatn; gifioa tfem 
Sagerbar ocf bränften at förtära, äfioeit fatt; IjfalebeS lag at brida t'o= 
fab af DJÎprftacf.

trår ffor ©wjnbob år.
R. Sägga uti Siojnmaten falf, fatt ocf Sagerbär; Sötmiölf meb 

fo=träcf är od) gob. Sfära tfem i öronen at t fe blöba, fiälper od), 
ätrut uti faltioatn far od) ioarit mt)(fet gobt. DJteu fer man en röbit[a]b 
ofioan loib flöfioarne pä alla ft)ra fötterne, tå rnä man fnararc brufa 
fnifioen äit iitioärteS mebet.

tTår tt>e l)åttga <£>rotien od) flå bttfna.
R. Sfära tfem i örat, äftoeit loäl i jtiärten; gifioa tfem fatt fiff 

at förtära. DJten fommer fåbant anten af förml)det ätanbe, etter at 
tfe fatt uti fig ormar, grobor eller tl)lift förgift; Sä fan tfet förra 
bäft rätta« tfer meb at tfe fåtlaS inftängba et bt)gn at fafta; Dd) tf et 
fenare meb tiänliga mebet linbra, fioar af råbel*. är låta tfem purgera, 
font fan ffe, när tfe förtära fntör i loartnt öft; eller loagnfmörja af 
ifter od) tiära utbrebt pä loarmt bröb. Stenföta tiäitar od), sJJruftrot 
än ftarfare om tfe fä i förräb mara funna.

Cap: 10: om StjHUiga SStitv.
§: 1. (ffurutoäl fär i Sanbet föbaö, atftraS od) trifioaS anbra od) 

flera biur, ätt tfe förenäntitba; fäfom
2(ttFor, af ätffillig färg od) flag.
biörnar, afI= eller femtambe.
(Camnet-, eploite, Sloarte, SBIacfe, Srofote.
IDufvwov mängfanba, i f^tterfet til färgan.
CBiaf?; fioita od) grä til färgan.
'ÄalFottev, eller ,pött« ifrån Calicut.
PHarFattov; förutan anbra flera font af loilbbiur tagaö od) femalas, 

v. g. Grfontar, Sefatter, Slranar od) anbra foglar.
DJceit font tfefia förenämba intet föbaé od) fittnaö fo§ algentena 

fopen i Saubet, utait enbaft fo8 Stänb§=fPerfoner, foS .perrar Office- 
rare, 2?mf8patroner, i Stäberna oef fo§ JJräftente; Dlro oef, bel§ tfer 
af, mera til omaf oef läftnab, än gagn od) nptto; tf et oef Salandcr 
mebgifioer; Sä går man alla fäbaita fär förbi, fälft fä loäl tfefia, 
fom all annor Greatur, ä marfette, i luften oef uti loatnen, fär t äpälö= 
uttgalattb, äro beffrefioen, uti ntiit Hift: Nat: Hels: cl. (Bubo IKiFa
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Satebu*- t’eftàenbeê af 321 eDeIar; od) tourna Slota Baba måft toil toifa 
Oeconomien, od) t()ct fom öftoct alt gåttgfe toara månbe t Wlgemena 
fuöfålbningen, toäl wetanbcS tf>et fmart od) et Sanb od) rife åger något 
befpnerligit för fig fielftoan, af biur, fiffar träen, örter od) gräs, af 
t)toilfa anbre orter liten eller altjingen funbfïap åga, ja! ide til namnet 
en gång, i fi)nerl)et når ingen unberråttelfe år bleftoen infåmtab utaf 
fråmanbe ffrifter.

Cap: 11.
äovteFmng pa tl)en fobo od) uppefjalle, fom tl>e forenåmba £vea- 

tuven, f>ar a ovten, avltgen befofxva, i fpnerltet wintevn ofxvev; 
©åfom od) gångbara pvifet på Cveaturen.

§: 1. Sil en gob fuéfålbning år fnart fagt, tfet förnåmfta, at 
inga flera Creatur faftoa, åit at Inoart od) et flag mål framföbaS fan, 
od) förtfeitfful år nöbigt i tjb fe fig loål före om tilråcfeligit uppe£>åtle, 
emeban utftoältabe Creatur til intet bugelig åro. Od) faft ån £)år i 
Iaubet ide alle år åro Ijfa foberrif, ide geller år alt fober Ijfa brt)gt på all 
åren; ån mittbre all Creatur Ijfa matgirig; SBintern eller tjben at föba 
Creaturen in uti fufett, år od) flår ganffa oljfer; DDierenbelS ifrån Oc- 
tob: måitabeit til Eriks måfjait, el! b. 18 Maji, i 7 i tnånab; fåfotn 
tilförenbe berättat år; @å met bod) en förfaren od) förficftig fuéfåtlare 
rått ffida fig efter tiben, od) änteligen få föranftalta, at fan intet tå 
förjt fångtar efter fober, når itöbeit år i fögfta, od) toårtjben far få 
bprt fober at få ffåffa, fom 3 el. 4 bubelt emot foften od) 3>ulbagarne; 
bod) ingalunba i otjb börjar minagera eller fågba ; tp tfc Creatur fom 
föt oitflen fioålta, fomma fig febermera intet loål före; DOien om toåren 
ide få. görtfenfful når £öet, palmen, Söf od) fiöfobret år mebelmå= 
tigt, ftoarfen för brpgt, ide feller för ffrppt; ftoilfet mpdet fårfommer 
af årégeftoan, åftoen toål af inbårgétjben, @å år gement, upforbrtngen 
fålebeS får i laubet, itåml. för

1: ft: Sår, Srufe etc. { gilling fmått fö; 20 fårftoar löf; 20: 
|t: beteebuffar. dam ben bja får få långe tadau miölf giftoer; tp får 
miölfaS fåren rått fällan; men i Salarne ocf i giitlaitb, etc. weta tfe 
taga fåremiölfen tit gobt befof.

1: ft: (Biett, 23ocF, etc. minbre fö ån 1: ft: går, men mera Sete; 
ja! tfc funna, fnart fagt, fela militent öftoer, på fmarje bag, når intet 
urwåber år, föbaS uti bara fïogômarfene, af tall= od) gramrjS, Cnbuffar, 
tall bald, Siuug, SingonrjS, miölbårSrjé, etc. etc. Ktllingen föbeS får 
af moberömiölfett, i 10 el. 12 toefor, men febermera molfaS fan§ mo=

13Glysisvallur III.
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ber af fäljuépigan, od) HOtngen mdfte föba ftg af [omarfrud)ten fut löf= 
träen od) jorbmarcfene; får bod), fom SarnBet, ftunbom miölt.

1. ft: tjunö, ^pnba, etc. föbeö meb tiret font af borbet fatter, af 
been, od) tptjfa öftoerlefwor etter biffwatn, alt efter (juêboubenê mäl= 
mågo od) goba beljag; Sod) är nöbigt fom oftaft gifloa t) o nom fötan 
miölf, litet fmör oct) bröb, i fpnerljet banbfjunben. »^walpen toil od) 
äta fötmiötf, när l)an är 1: måitab gamal, mera än t)an bja får af tjfan.

1: ft: ; Sto, etc. 8: gitlingar final) ll)ö; ^ tuna Ijafre eller
blattb=fäb; Dieb £adelfe af 91ågf)alm måfte foberbriften ft)tias; äftoen 
meb Ijafreljalm. fobien Hftar fina Diober, få länge font fatt får; åt 
minftone uti 5 måttaber; febatt fobraé fan meb fmått gobt fö, meb 
mera än fälftena emot en futmuten fäft.

1: ft: »£ona, <Lttpp, etc. \ tuna font; förutan tttäff= braf= ocf 
miöfrlrora ; ©möt är od) ffetn ntt)det gobt. BpcClingar föbaS toib bör= 
jatt itteb grt)ttcr od) miölf.

1: ft: Batte läpjar giärna fötatt miölf, när fott får tfeit at förtara
[a: =tära], äftoen fött od) fiff, font färffer är; tfe fmå leftoanbe biur,
v. g. §Ocöft, Diottor, foglar, fpdiingar, @åö= Slttfe= 2>uftoe=nngar är Ijon 
ml)cfet Begifnaen på.

1: ft: Bo, <Dpe, etc, 3 giltingar Ipö; 2 gitlingar Ijalm; ©orpe af 
Söf, agnar, föfalla, Sjn=Btmer; item, Sraf eller Diäff, 1. et. 2: bpttor 
fulla ont bpgnet giftoeö tfem fom Diiölf=for äro, långt in på fomarett, 
til tfjeS gobt gräébete är at uptaga af marcfene. Balfwen får fär intet 
bifta; utan giftoeö miölf at briefer, mer eller mittbre, 2 el. 3 fanor om 
bpgnet, alt efter råb od) ämne i 2. el. 3. el. 4. måttaber; bliftoanbeé 
efter fanbena bara fötmiölfen beBlaubat ttteb watn, Diefju, eller amtat 
tplift. äftoen toälling fofaber af On=Iag, eller od) bara watn, meb Midg= 
.Sorn= .pafre= elt, 6arcf=miöt)l tilblanbab.

NB. 3 nöbfall btufaö f)är, bod) ttteb froma, at giftoa fotta fött= 
berfadabt fro=gran=rj§; sDien tfer ömnig tilgång är på fiöfober, v. g. 
)){ör, gräfen, (jpwajj, @äf; fåbant brufeé til föbo för Boffapen, Ijfa font 
tljen fmita mofen i Salante od) Sämtlanb; baref, 9iött= fäggc= afpe= 
baref, fmareft tljen finneö [,] ftarr od) ffogégräö, bärgaé od) ont fomarett 
til tointerföban.

1: ft: gamalt Swjn borbe föba8 meb 1: Suna blattbfäb, braf od) 
branf 3 tunor; 3: S« bard; men fär går få ömfe; Si(if)ffwatn od) 
tplift få tfe fär mäft; gi^l ocf anat flaff gtfioeS od); sBardmiol i 
brand är mpdet gobt. (Seifen föbe§ anten meb moberSmiölfen, eller 
annan föt miölf, toib börjatt, od) febermera ttteb fämre fpjö.

IlnCan är ett glupfft biur, od) flaff ar uti fig fmarjefauba.
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£>tôrn f örtärer giärna fcirfft fiött; dfjueu mäf fö tan miölf ; grönt 
grciö går ref) meb; färffe fiffar oef).

Crtiunev åro ftorfråtanbe af alt fom förefemer; unbantaganbeå fiött; 
men fteefter forf fmafar tt)em mal; tf)et font mått år, brufa tfie fållan 
at brtefa.

iDitftoan åter bara goba fäben, afbrafjälft ärter, oet) briefer flora 
ftnnfar rent matn.

©irtjjen föbaå om minterfn] meb ©panmål, 1 tuna til fjmartfjera 
öfmer lointern; men gråå ont fomaren. matn ålffa tfje inan oef) utan; 
men miölf intet.

KrtfFoner äta fjälft grüner, gob fåb, näfjelfrö ; flugor, etc.
§. 2. 3(f ttjet förenämba, angåeitbe upföbanbet, fan lätteligen ut= 

råfitaö Ijuru nnjefet fjmart oet) et (Sreatur fomnter at fofta, rätt noa 
bi)rt, v. g.

1: ft. årågantalt går åt minftone ©. 6: —: fuit.
1: ft. 3):o (gtojtt . . . . ©. 17: —
1: ft. l)öttå..................................©.3: ____

©oef) acljtaå nu för tibeit fåbatt räfning intet, icfe IfeEIer få (,) en= 
faueliga % forna tjberå fttjå, font mi) ef et ringare mar, än tf)efe när= 
maranbe, i fynertjet febau SDiçntetecfuen 1715. 1716. 1717. 1718 oef) 
1719 gängfe moro; utan nu är Ijär i Sanbet gemenf. prifet fålebeå; nåml.

1: ft: Sår, årågantalt, 3 à 4 ©r fmt. efter gobt)eten oef) ullen.
1. ft: (Biet, unga 3, ©l gamfare 4. ©' font mäf miölfar 5. ©.
1. ft. Ktjibit 3 ©: 24 •/. gantai föoef 5. ©t, af ftörfta flaget 6 ©:
1: ft: gob Sa= oef) £anb=fjunb, 6. ©.t 1: ft: tjmalp 1: ©: 16 •/.
1: ft: <5äfi, efter ålbent oef) gobl)eten 60. 70. 80. 90. 100 ©'. 

©oef) altib miubre för 1: ft: ©to eller £orft, in emot fjälftena; 1: ft: 
arågamal gofjlåmtge 12, 15. etc. ©' .

1: ft: <5öna 16 •/. men för Suppen bubelt mera.
1: ft: ^ Ko, 20. 22. 25. 28. 30, ©i alt efter gobfjetena oef) ålbern, 

järnmät miölftttngåtjben; ti) fjöftfo är f)år barare, äit mår= oef) fontar=fo.
1: ft: gunga farten emot fo; 1: ft: Falf, efter ålbern oef) gobfjeten 
2, 3. 4. 5 ©) —. 1: ft: (Dfe, alt efter ålbern oef) ftorlefen 20. 30. 
40. 50. 60. ©t.

NB. Sageå en Fo=Fnlf til upfoftringå, få åtniuter tfjen font l)onont 
emottog få lång tjb oet) få tnång år, febait tfjen fo meb fruefjt af miölf 
gaf, font tljen tilförenbe ung oef) ofrucijtfani mar.

1: ft. Siujn årågantalt, efter gobfetena 12, 14, 16©.' galtar mera 
btjrare än ©ttggor. 1: ft: gvjs efter ålbern oef) mefotalet, 8, öre för 
Inuarje mefa.
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1: Par 21nfot: 3. S). 16 •/.
1: Par Caniner 2: 5). 8 7.
1: Par ÎDnfwov — 24 •/.
1: |)ar (Btåfjer 6. —
1: par &al£oner 8. —

IV: 2lft?anölmgen,
Slf sSoffapen tiltoärda Ijtoarjeljanba ting.

Cap: 1: om iLilwårcEningen i gemen.
§: 1. £)ioab tilförenbe, uti II: 9lff)anDI. om tiltoärdningen ntaf 

tfjet font af Sorbette toäper, od) Cap: 1: ntt gemen, infört är, tt>et är 
onöbigt at åter igen uprepa ; ti) fantiita angelägna fuftla är od) meb 
tljenna tiltoärfnittgen toaranbeé intet nog at toäl ttpföba ©reaturen, aga 
mänga goba PiioIf=for, titt)cfett ntiölf, ulrif får, ftora bodar, ffötta ©ietter, 
feet ftojn, od) anttatt brägtigatt aftuel ; ntan tt)et är jämtuäl nöbigt od) 
npttigt, at toäl fjanbfafloa, rent od) fonftigt tihoärda fpoab af Sreatn= 
rett tömmer at tilloärdaS, belë til föbo od) fläber, bel§ til annat ange= 
lägit uti ljuéljållet, äftoen toäl af [r. at] förptra til peningar odj annat 
mpdet font ärforbraé; förutan ffjett froman, font gattffa ftor är, af fåbatt 
rett, toäl od) loader tiltoärdning i fogel od) tplifa förnöbenljeter, IjEa font 
tilförenbe ont bröb, malt brida od) mera berättat är; Cap: 4. 5. 6. 7.

§: 2. Pieb tioå toma f)ättber, fatt man ide fjeller toib fåbana 
fpfjtor, tomma fort; fåfottt tilförenbe Cap: 2. ont Stfer=rebffapett berättat 
är; tljerföre rnåfte nöbig od) ren färille toara toib faubena, 33årar, 33pttor, 
Äar, ätiäS=magar, Äiäéputtgar, Vöpe, ©Eopor, ©taftoor, ©jlar, £tåg, Äiär= 
ttor ; meb mera, font toib btoarje tiitgö tiltoärdning Ijdr efter tömmer 
at införaS, alt efter tljet fätt od) tojb font t)är i Sanbet brufeligit är; 
toarattbeS ittgom otunigt tljet anorluttba ffer på attbra orter.

Cap: 2: (Dm miotL
§: 1. Slt STCiôlf, font Ijar näftan Ijfa namn på £pfta, ©attffa, 

^oöättbffa, Sittgelffa, Polffa, etc. äftoctt meb fl)et ©ref: f.ieÅ,xa; Pcen 
på Ital: Span: od) Gall: näftan font Latin: Lac, eller font tlje gamle 
fabe: Lactc ; tagaitbeê orbet anten af Græc: y«4a, font t) a t fatttma be= 
tpbelfe ; eller af lat: Laciendo, qvia elicitur; eller af något annat; font 
Lexicographi utförat; är, i fpnerljet l)är i laitbct, en Oumgängelig foft 
i alla ljuéljåll, fa! fnart fagt, alt tftet font gemena fopen ffal leftoa 
ttteb; tfiet är ofelbart; fnoatföre ftattar mången fina tniölWo för rifefta 
toiftf)uë, od) torbe til äftoentpr mången bonbe toilja t) ä Ibre ntifta Ijuftrun
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utur 1)ufet, än miölf fon dier od) Reiften ; tt) man I)ar l)ört tl)d fptt 
ene tröftat tljert attbra fom tttafatt bortmiftat: Ä[äre] gif tig til fribS; 
förg intet; tu t)ar intet miftat ©fällfott eller pften; etc.

S)oct pr man pr i Ianbet intet få miölfrifa for, at tp om bagen 
gifma 8 el. IO fannor miölf, fåfoni i ^oHanb ; iefe geller 4. 5. el. 6, 
faunor; tpt IjftuaI S. Lagerlöf om lSmanffa for berättar; får matt 
f)är 2: fannor eller pgft 3; tpn är af bäfta [laget, od) när gräfet ute 
pä marefene rätter ptttte nnber bufett, maranbeS tfteö utom ttpburen.

[förutan iptttte Tfodniolt'en fiuneS od) f)är få mäl Sare= font 
(Biete=miölf; bocf tl)en förra på fomliga ftällen atlenaft, enteban i många 
©oefnar är än fptt ffabelige matten, at gären intet molfaS, utan Iam= 
bett bia tpn allait ut. SKen tneb OHeterna intet få; tp fm font tpm 
åger miölfa tpm ifrån måren itt emot pften, od) tpt nteb biger fromma, 
få mäl af ittiölfenS bpgb eller gobpt, font af tpS mpdenpt, i tp font= 
Iiga gieter äro få miölfrifa, at 2: ft: åt minftone 3 ft: gifma få mpefett 
miölf font etta goba fo ; bocf är pr på for od) gieter en otrolig ftor 
åtffilnab i anfeenbe til miölfttingeit.

§: 2: [förutan tpn förettämbe åtffilnab af Äo= går= od) OHete= 
tOiiölf, få finîtes od) attttar åtffilnab i affeenbe til fielfma miölfett, v: g: 
0ot=mtolF; Cioctmiotb ; SurmiolL af Olref: fallab o^vyaXa-, AngL 
curdled-milk; Gall: lait caillé. (Sàfenmiolf ; Hopenmtolp Tfdttn= 
nitolf; KarnmicdL Lat: Lac agitatum; Germ: Tfurnitld;. Holl: 
Kaernemelck. PHiolL-Wajjla ; Lat: ferum lactis; ItaL Jiero; Germ: 
Schotten ; Holl: Wey. PHejju eller môjju, af 2gi flag, näntl. ^wjt= 
tttefut elL Pttojjipro, od) TMamefnt ; pnar ont mera i Cap [5] ont 
cDfi; äfmen mäl om tl)e föregåenbe pbattefter; ©od i gemen är tjjetta 
at noga i adjt taga, ttäml.

1. Slt Tfeenfamheten mib tptta tilfäClet är mäd)ta loader od) npttig; ‘ 
%t od) Colerus cd) flere påminna; få mäl pS tpm font nteb miölfett 
l)ar at fpfjla ; fåfom od) rumet od) all tp färille poareft tniölfen för= 
maraS. Ipmilfet mäl p§ många pr i Ianbet är at prönta, i fpnerpt 
l)oS fnpgga fäpigor, od) renfama matmöbrar; Dliett ftår bod) intet til= 
fplk'lt at beflagaS, pru merenbelS gamla gäntor tagaS til fä= od) bo= 
pigor; pilfa fuller ingett ffaba orfafa tpr tneb, at tp tniölfen pub= 
pfma, jmör Mrtta od) oft giöra, när qmiuo=fiitfatt pr återmänbt; ©od) 
äro tpraS fläber, puber, od) all färille få orena od) fmarta, at ett meb 
möbo fan fe l)ioab tp äro giorba af; od) inmänga uti tilmärdningen 
mpefett orenligpt af ffarn; ftoft, foot; bamb; fiuf; falffa; affa ; etc. etc.

2. Sielfma utbraganbet eller miölfningen bör ffe nteb ftabigt, 
jämt ocl) gefminbt braganbe; i mibrig pttbelfe fan miölfett ftabna; äfmen
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nnïl at all miölfen utiir tijjarne L'd) genante tömeö; tl)ct fa weil Vecke- 
rus, font Colerus, Isaac Er: Stenbyenf: Lagerlöf, öd) flete jiamintta.

3. Dlitolfeit fjlaS toâl geitont Sjlenl [mitten miblt’fjl, lat: seta- 
ceum, dr I)dr gtorb anten af tagell, jetfom et Utet tagel-ficUt, lat; in- 
Jubcerniculum; eilet af UopxvalSabe bocfUav, Fo= oye-vumpo-fliåvtav, 
etc: aItib ren[ållett af tfe ad)tfama, [miïfa od) f)ålbre fjla miölfen 
mebait t)on manner âr, ån font fmaïait ; od) fl) et antingen [tray uti gvy- 
tan eller Sattele«, når @ötmiötfé=oft ffal yftaS od) giëraë; Opmilfet 
bod) intet fårbeleS nyttigt år för tfen Soffaji font ntjmiölfab år; ©Her
od) uti anbra fårifle, at låttgre formatas, v. g. uti 23yttov, ftörre eller 
minbre; uti Slaffov, af åtffillig ftorlef; miolftvåg; font I)år albramåft 
brufaö, nåftan af enal)anba ftorlef ont 1 ^ faunas capacitet; od) åmnet, 
anten Slfl eller Slfji, [mar mib tfetta följanbe år at mårefa, ttåml.

a Slt, förutan Hjen förenåmba reen[eten, giöra od) miölffårillett 
ml)det til fafena, at miölfen mål formatas, ti) åro t[e fur, möglob, tiod, 
illa fmafanbe; etc. får miölfen elaf fntaf od) ffåntmeS bort; tuen åro 
f[e tunna, rena, od) måtlucftanba, l)åller miölfen [ig mål, od) fantfar 
myden grebbo od) flöter fil [it fåra tåde; tl)erföre brnfaS får öfmer alt 
@n=Iag at tmåtta t[em meb; toge man od) örter od) gråS, v. g. Iibbe= 
ftieba; IDtU; Wåvfvttbagsgråe od) tylift mera; font [y få] lönte tl)et 
mål möbott; tljet äfmett Rålamb od) flere ©menffe DiaturfIofe låra.

b: Uti trå=flaffor förmanblaS fnart od) låttel. fötmiölfen til Hod= 
ntiölf; Soji= el. feg=mtölf; mafia; ty måfte t)on ftållaS uti goba od) rena 
byttor; men Dian= od) fårmmiölfen ittgalunba få.

c: Sunfar, fåfottt anorftåbeS, brufa SanbSfenS Snföbbe fållan eller 
albrig, at fjla miölfen uti; utan måftabelS tl)e förenåmba Xvågen, vafa 
lignea excavata, font D. Spegel t[em jiå lat: utförer; fnllaS od) 
Xvygeb i £årjeåbalarne Xvog, [mareft HjeraS [eman od) 3orba=ågor 
åro utrådnabe efter Xvåg el. Xvbg ; emeban Hjer i orten måfta föban 
år af Soffajib miölfen od) t[e§ tilmärdning. £milfa uti fjlab trag måfte 
om miutern ftållaS uti måtelig marfnt] rum, at miölfen ide fryfer od) 
ffåntmeS; od) ont marina fontaren uti fmala od) neber i jorbetta graftta 
bobar; intet af ften murabe; ty fåbatt fållare år för mydet fud)tig od) 
faller; utan af gobt trå, mål ontbemarab, at foolftrålarne ide falla ftarft 
in; ty tå marber af fötmiölfen fnart od) låttel. XiocSmiblt', od) inga 
grebbor eller flöter tiånliga til fntör.

d. Ilti tljefja miolSbobav måfte od) miötftrågen ftållaS ide allenaft 
uti gob orbiting, at man meta må [milfa förft eller [ift utifjlabeS ; utan 
od) något uji ifrån gålfmet, jiå tl)e få fatlabe tniblSftolav, Hyllov od) 
ftångev; i fyner[et för Diåttor, DJiöf), Ormar odj grobor [full, font jiå
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fäbatt rum cjtärun fig infinna; pmarföre BrufaB Vibbefticfa meb fromma 
uti faban puê; Rälamb fager od) tpen mara goba päperi od) biäfmul= 
ffctp, uär tf)er til od) läggeB fpmjtlöf, SKaplört, SafmergaK od) S. Joh: 
gräB. Cpmab font lfaac Er: Stenbyenf: miblöftigt införer af Colero 
od) attbrom, uti tpet V: Cap: af 2 beleu, til -£mëpàïbê IlnbermiBning, 
p: nr: 29, til pag: 37 ; tpet år mårbt at läfaB.

§: 3. (Sorbeten af tlîtolFen är gattfïa ätffillig, belB af Sreatumt 
font tl)en gifma; ti) går= od) @eta=miölf är ftarcfare än Äo=tniöIf; gamla 
tor fäntre ätt unga; etc. DelB af tjben fä året, ti) fontarmiölfen är 
många refor fetare än mintermiölfen ; SDelS af Ketesmarden, ti) ju Bätre 
BeteBmard, ju Bätre ntjölf; SbelS af matnet font Sreaturen brida; tt) 
epurumäl Boffafen I)är mib pafsfibott od) ©altfiön gifma mt)den miölf, 
mera än fpett font eitbaft fä frifftmatn; @å är bod miölfen f)är, ide 
I)älften feter emot tpen font uti Upfodnarne mantas. SDelS od) af något 
annat, font ide i I)aft ftär at utranfafaB; tt) af otalig mång rött par 
man fl)et för mif;o faut, at mången får tilmärda mera fntör od) oft 
af 3. 4. el. 5. Sreatur, än ett attitar af 6. 7. 8. 9. ft; faft ätt Srea= 
turen Ijmar om att på fantma mard i Bete gå, od) brida af famnta 
main; etc. äro fotnna af Ijfa alfter, od) ffötaS Ijfa mäl; etc. £milfen 
Ipda eller od) olpda belS bär menas mara ett (Bavbegefxrm7 eller följa 
gårben ät; belS Solt’gefum font läber mib folfflaget, flptta pmart ut tpe 
ttiä, Dod mare meb tljetta fifta pttru tl)et mara må ; fä får jag tpet 
Berätta, at ämttt @ub Bätrat! läber mib mänga gamla fäpigor ntpdett 
'mibffepelfe, päperi od) biäfmulffap, i fpnerpet up i ffogStnarden ; tjnnlfaS 
äfmentpr, fätt od) matter at förtrolla Soffapett ocp miölfen, taga Bort 
Ipdatt för attbrom, od) ffaffa fljen mäfta ät fig; od) få Bortföre, äro 
fuller til ftor bel uptädta od) mig fungiorba, uti IBteraS tl)er poB ma= 
raube ftora enfalligpet; Dod Ijfmäl mare tffet fiäratt ifrån mig, at 
fåbant frantgifma; Sfiågra unberbara Btättbelfer om fåbant par jag uti 
et annat litet märd inrpdt; men fätten intet; fåenbeS a H ena ft et pär 
Berätta, at tiufmeri fä pär mib, font på fifferier ocp fogelfängen mpdet 
förgift meb fig pafmer; tpet od) mänga ftorc Theologi uti tperaS goba 
ffrifter öfmer tpet 7:E Subet tpbel. mib pattbetta gifma.

§: 4. fit pröfma out miölfen är gob, eller matuBlanbab, få är al= 
geitteita fättet at brppa en broppa pä ttagelett eller Panbeit ; påKer tpen 
fig runb, ocp ftär länge i fåbant ffid, få är miölfen ricptig od) ntuftig; 
men Breber pan fig ftrap ut, tä är pott fmag od) BIaubab; font fatt ofta 
nog ffe af otrogit folf font miölfen unber pänberna pafma.

§: 5. 7\å--tmolF, eller tpen förfta miölfen font npBurna fott gif= 
mer; font är gupl eller BIobBlanbab ; buger intet til at åta Otå od) faller,
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eller til eft ecfy fmör, [tå Ifye förfta 4. el. 5 bagarne; utau anten gifmeê 
tfyeu nt)föbbe EaIfweit tfyeit famnta; fem fyiuunn rätt mål gagnar; eller 
gioreê tfyer af PanneFafor ; äfmen mal af tfye fyär få tallabe 'Kalfwe-' 
banfav, fem grebbaé uti bafugnen uti bjupare färille än til pannefafor; 
(älter fofaê litet tfyer af up uti annan ntiôlï til pfhting, fem är näftan 
fåfom äggemiölf; eller förmareé tfyen en tjb fram åt, at tfyer meb be= 
ftrpfa bröb, EaEer, limper ed) bullar, fem tfyer af maefran IiuPbrunau 
forgo få.

§: 6. GotmiolF eller tfyen ttp=miölfaba ; för än flöterne eller greb= 
berne läggaé; brufaé fyär til fymarjefyanba, belS !aller, belê mariner; belê 
Eefabcr, belê mifpaber, etc. belê för fig fielfman; belê blanbab meb miöl 
grpner ed) tplitt; Såfotn öfmer alt futtigt är; tfye algemenafte fyär i er= 
ten äro följanbe tilmärlningar af miölf, näml.

a. itta tfyen fall, anten mib gröt, eller femte breb.
b. Srufa tfyen i ftätlet for övtcFa; becf rätt fällan tfyen feta, utan 

fnarare 3iän=miölfen oefy tfyen fura, för menagie ffull.
c. ©Höra tfyer af GotmicdFsoftar, fymar em tfyet [5] Cap: feeê.
d. Sereba tfyer af pnicdFflopt bvoö; fe Cap: 5: em Sreb:
e. KoFa tfyen vått oefy (lått up; eller til VOalUng; lat: pul- 

mentum, fem är diminutivum af Puls, Sv: Gröt; emebatt fåbane 
mättingar äre tunnare ätt ©röt; fymar af äro rnåttg flag,

v. g. Glåtwalling, af miöl! ed) miöl åtffilligt.
GvpnwalUng af miöl! od) grpner åtffillig flag. 
3tftat>=walUng när ntiölfett pftaé t grptona.
2tgge--miolF när ägg=blemer blanbaê i miôïîen. 
KUmpe=WalUng när fntå begflimpar feïaê i miöl!; îallaê 
tTïafï=miolF när tfye äre berebbe af bpra fater, fymetemiöl, 
©afraner, etc. etc. OIiett fyär fyoé gentena fyepett fallaé ed) 
KamswålUng tlimpmälling.

PHtcd FVOalUngav font nämnaé af tfye ting fem uti tttiölfett îeîaê, 
v. g. KoftviålUng; PnmpwålUng; FvamftUwålUng, ed) tplife går matt 
fyär förbj.

f. Srttfaé fetmielfen til fymarjefyanba afvetmingav eller påfmålt- 
ningav, v. g. £)fyI=foppar, fiff.-feppar, etc. etc. tå man för all ting icfe 
allenaft bör ad)ta proportion af- ntiölfett oefy tfyen attbra mätffan, utan 
ätt mera at ntiölfett få färffer är, at tfyen ittgaluttba pftaé.

g. ©ötmiölf mtfpaé ecfy til PHoos, Gniomos faUab af utfeenbet 
af löfatt fttiö; äfmett mäl på annor fätt fonftigt tillagaber efter Äöfe= 
inäftareé ecfy Äodaré påfunber; tfyet ffer enbaft fyoé ©tånbéperfetter; men
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intet Ijoê gemena Ijopen Ijär i Ianbet font öme äro at braga fmör od) 
giöra oftar; tt) mil jag intet fåbait condimenta t)ar beffrifma.

h: HTiölE-gvöten måfte bod' Ijär ttämnaö, fom ar ide atlenaft i 
algement brrnf Ijoê t)öga od) låga, ntan od) [ont tljen Mrafte od) rarafte 
rätt l)oé gemena I)open, od) brufaé förtl)enft'ul toib tf)e förnämfta famait= 
Iomfter ätt i bag font forbombagê, v. g. toib tro=lofningar; HTöqvoållar; 
bröloper; ungf?u(Tru öl)l; Sarmfangatr; XTyrEogångav; HTibfomat = 
od) påberemåj;o=gvötav; 0lott-- od) 0Eörbe--grötar, etc.; Sntet få en= 
faiterl. af ntiöl od) tntölf, utan af gryner, lat: lens, f: far. tt)e gemene 
af Åorn=grpner, men tl)e förnämare af åpiré= Solpoete= fPärIe=grpner; etc. 
Sag må nu t)är intet införa Iftoaban tt)et Sioettffa orbet (Brot är fomrnet, 
fom äger näftan fantma namn på Spfïo od) SDanffo ; anten af toärde= 
orbet (Bréta, font l)är i Ianbet bemärder giöra tiocEt, röra tilfaman; 
lat: condenfare, circum-agitare; eller af annat; Sde feller toil fag flita 
tl)eraê meningar, font uttpba ff)et algemena lat: orbet Puls f. Pultis, 
loara tagit antett af Ebr: bis, eller af ©refernaé noXrog, eller af lat: 
pulvis; eller pullus, eU pulfus, eller af bnltanbet när gröten fofa§( 
bnltaé, ftötes od) upmäller i grp tona ; Ijmarom Lexicographi mpdet I)afioa 
at ffriftoa; Sde IjelIer framföra åtffilnaben emellan HTtolE= od) roattu- 
grötar, fåfom od) at folfet I)är i lanbet äro ftore (Brötåtare, Græc: & 
Lat: Pultiphagi f. Pultiphagonides ; fåfom tfjet ffrifloeê ont tl)e Siomare 
od) Carthaginenfer; emebatt på mång ftälle äteö loatngröt i alla qioällö= 
måltiber, fan od) f)ättba ont mibbagarne meb, fl)er mebelft til at ffona 
bröbet, od) unbloffa mpdet bridanbe, äftoen fl)em tanblöfom ttänlig til 
nttber£)d 11 ; fallaé od) af Varro od) flera, Puls antiqviffima ; £)d) annat 
modet fom af tl)e gamtaé ffrifter, få £)oé Subarne, fom l)o§ annat folf, 
är at inhämta; Utan alleitaft berätta tlqet, Ijtiru fom Ijär, tit äre= od) 
fägne=måltjber ; i fpner^et när ©Iott=anben od) Sförbe=anben äro ful= 
äitbabe, HTiolEgvotar berebaS åt Ijuöfolfet; Iifa fom 0lotterobl på aitbra 
orter; od) fallag tljerföre 0lott= od) 0Eörbe--(Brötar; äfioen loäl åt SBarn= 
fängéljuftrur, Sarnfånge-grötar nämbe, båbe ifrån flädjten, grannar od) 
någrannar, Sn= od) Ut=Sodneg tilffidabe, mpdet loäl fofabe, peprabe od) 
beftänfte meb fmör, Sltttfer, ägg od) tplift; ja! ftunbom meb Ifela Ijönait 
lieber i ©rötfrufon lagber; Ijmarföre är en gantai od) algemen fang [o: 
fägn] at Ijuftrun fäjeo bvaga ftg til (Bröt=fiban, när Ijou ioarbcr Ijafmanba 
meb barn; item: Itu fåv förre gröt ån jag; när en finner fig fnarare än 
en annar-Sitem: TTjf intet IEinnet af gröten; fl) et är, låt lagom! etc. etc. 
fe Grubbs Perm Proverb: = Sßarattbeg od) ti)et öf[loe]r alt fmtigt, at när 
HTiölE-gröten år webbvånber, fjålleö foferffan för ingen 93iö eller Sungfru ; 
pmilfeit roebevbrånna; orbet brufaë od) i mår Sm: SBfibel] Ezech: 24:
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11: 12. fan ju rättare fagt orfafaë beïê af ftelfwa tttiölfett, belé af grptaus 
beffaffenljet, beïê af weben uct) elben; belë af wäberlefett; öftatt= rägtt= od) 
mulit=wäber är hazarderligit; beïê af förfumelfen at röra wäl omfrtng 
bräbbarne ocl) botn när fofnittgen fter ; meb mera font wibh)ftigt wore at 
1)är införa ; tt)erföre inåfte wib SDiiölfgrötend famanfofanbe ittpifen för= 
ftcfytigljet brufaë, fä i et fom annat; 3tt fmörja gri)tan förft inan meb 
fmör, är mietet gobt, äfwen at tjafwa färff= od) fötan miölf; etc.

§: 7. OIje många Säfebontar fom ©ötmiölf, äfwen wäl ät ärti= 
miölf, meb fig Ijafwer emot ätffilliga främper, tl)e ftä itu t)är intet at 
uptecfnaê; några aIIenaft uptäcfaé; v. g.

@öt miölf, i fptterfyet ©etemiölf, är ogemen gober emot alt förgift, in= 
märteé od) utwârteê brufaber; emot upfaftniug; emot Sungfoteu od) trän= 
ftufan; emot röb ögon; fåra läppar od) finger; fräfnar, fläefar, od) tplift.

ItärumiolF är et arcanum emot blobfpottanbe, od) alla t)etjige 
ftufbomar; ja! fielfwa ffräfjavt; tljet jag oftaft ärfarit, twärt emot Medi- 
corum referipter; ftäHer gpllenäberné öpning; SOcagaref, od) tplift mera ; 
.Öwar om uti mit wäret om .fieléiitge=curer nog är infört.

§: 8: Om tlje anbra, uti §: 2, nämba DJiiölfflagen angä mänbe, 
fä är tt)etta meb fä orb at utföra, nätul.

a. XtocftmoU-' är tl)eu fom af warmait tiocf warber uti tt)e fä= 
rillen font I)on ftår at fôrwaraê, febatt 1Ejou fjlab är, od) brufaë aitten 
til at âtaë faller, eller gioraë til Oft; l)War om fl)et näftföljanbe [5] 
Cap: Iwnblar.

b. SuvmiolF t)ar namnet af fmafen, font orfafaê af ålbren od) 
tl)eu fpra tion tager til fig; buger til at âtaë faller, äfwen briefaé när 
t)ott tumter är; faint i nöbfall til fmältning od) afrebitingar til fiffe= 
foppar, etc.

c: CBidfen miolF är twäggel)anba; tîjen goba od) beljageliga när 
tljen berebeé af färffer miölf od) flöter, uti et waefert färitle, fom efter 
Ijanbena tilfjlaë ofwan pä, od) tljett gamla od) tunnare unbantappaé; 
etc. Ofien mpefet fäntre är tt)en font tioefnar i I)aft, warber ptpoger 
od) gtäfer I)ögt up font ett beg; töägge flageit brufaë enbaft at âtaë fall; 
t Ij ett förra af läfre tnunar; t Ijett fenare är elafer od) mäfte wäl omt)wi§paß 
för äit tljet âteë.

d. iôpe.-mtolF är od) ttoäggefanba; tEjcn förra od) flemare är tt)en, 
när miölfett fä fegnar od) famanlöper, at tEjen intet fan Ijällaé Ejtvarcfen 
uti flefwen eller ffeben, utan rullar 11) er utur, font wore I)on IefwanbeS ; 
etc. Of)ett anbra är meb fljt tilwärcfaber, od) I)äller fig jämntiocf od) 
gober I)cla 3 el. 4 mänaber ut i genom; när E)ott fôrwaraê uti goba 
bärar od) bpttor i fällareit; od) ttlwärcfaé gemeitl. pä tuljanba fätt, näml.
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1? 21t fötmiölfen (trap efter miölfanbet upmårnteS meb lagom 
elb, o ef når tf ett tall marber, alt efter fattbena, tfen ene bagen efter 
tfen anbra, flås uti Båren eller Bpttan at förmaraS; 2L Sfet utan up= 
fofning, boet at et flag af ntiölf; intet (Dftdöpe, utan VTïiôlF-lope fallat, 
ffer uti ttpfilabe miölfett läggeS, font giör Ifenne jåmntiocfan Ijfa font 
ft)en förra; oet) mpdet nyttig om fommaren at Brufa, fåforn annan gob 
od) färff tiocfmiölt, t ft)nerl)ct uti tt)e fuSfåtl fom utåfte t)afma Soffapen, 
feta fomaren öfmer, långt Bort på fåboffogarne ; EaKaS od) Satter eli 
Såttningemicdf.

e. BanmicdE år tfen fom grebban eller flöterne åro afbragtta, 
t)loiIEet ffer meb rinanbe eller rånanbe utur trågen, tå flöterne IemnaS 
qmare; od) BrnfaS fom förettämba fötmiölt i många belar; men mpdet 
fåmre.

f BarnmiotF år tfjen fom Blifmer qmar febatt fmöret i fårttan 
år upftutit od) Eårnat; BruEeS tit at åta falt; giöra oft tf)er af, od) tp= 
lift mera.

g. VTtiolfwaftta fom od) EatIaS dftefju, dltöjju, år 11) et albrafåmfta 
od) tunnafta af miölEen, fåttanbeS ftg på tiod= fur= od) SRåtte=ntiölfen 
betS ofman= bets neberft=mib, od) år SiuSBtå, EattaS ft)erföre Bla=VITefni ; 
od) når tfen fur marber, Surmefju ; dften åtffilb ifrån VDftmapla od) 
Dftmefm ; Eimar om mibare i [5] Cap: SruEaS til tfe fattigaS låfle= 
brpd, åfmen åt Ealfmar at brida; od) EaflaS meb råtta fob Latin: Se
rum, af grattSof: maigre; etc.

Cap: 3: om (St-edda eller ^lotev.
§: 1. Drbet (Bredda BruEaS får fållan i Sanbet af tfern inföb= 

bom om ntiölf; bod öfmer alt om Bröbet når tt)et BafaS in uti ugnen. 
Iltan öfmer alt, Rioter, åfmen t) o S tl)e EDanfEa od) SRorfPa ; men t)oS 
Dpftarna VTCilcfraunt; lat: Flos lactis; tferföre at tfe åro tfet fetafte 
af miölten ocf flytev ofmanpå, når miölten en tfb får ftå ftitla uti något 
fåri tie; ju muftigare miött; ju mera ftöter od) Båtre; fom famtaS efter 
fattbena utaf miölttrågen uti ena ftötBptta, alt efter fom angelägenfeten 
forbrar, måftabelS på 2:Li bpgnet febatt fötmiötfen fjtab år uti dJiiölf= 
traget; epmilfa tåritte ont tfe gttibaS meb SiBBeftida, dRpitta, ©almia, 
Sorbfronor, etc. gifma mera flöter ån åljeft tfe anbra fom meb rnatn 
tmåttaS. Del) emeban gemene fopen år flår måd)ta ömer at dvaga til 
Smör; fom får fåjeS; @å giöreS oct> fögfta fliten at famla fåbana ftö= 
ter; tp af ttpfilab fötmiölt EårnaS får atbrig Smör, font bod) på attbrå 
orter ffer; fmarföre BrufaS får fållan at åtaS flöter eller ftötmiötf af 
tfe gemena, utatt fålleS före mara ett rar od) bpr fpjS; fom bod) i fa=
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tting är ofyälfam; til Qes få uipcfet flöter äro Ijopfamlabe at tl;e färnaé 
funna i Mrnoit od) ©mör tilwärcfas; Inoar om wibare t [4] Cap:

§: 2. glöternaé gobbet ocf> mpcfenfet fmrflpter enbaft af ntiölten« 
gobbet od) ömnigfwt, i fpneQet Qe flöter eller ©rebbor fom läggas 
ofwaitpå ©ötmiölfen fom en l)nb eller tiocfer Ijinna ; od) fallas ITTtolF= 
flöter at ffiljas ifrån ^wiffpaöe flöter od) Favnftoter ; eller må Qe förra 
nämnas Ttm-ftotev, od) Qe fenare fom af Qefom anten Ijwifpaé meb 
en Jwifp uti et fat, eller färnaé meb Earnftafioen i fårnan, l)eta ttlppn-- 
tabe ftotev, lat: Flores lactis agitati f. coagulati; tl) fom Qe IRd= 
eller sIJbidIEfIöterne åro bels tunnare, bele tioctare; etc.: få marba od) Qefja 
£ärn=flöter rätt tunna mib början af tärningen, men efter lianbena alt 
tioctare, til Qe§ Qe gromas til fmör.

§: 3. Slt fåbaita flöter brufaé til JmarjeJattba nti SRatrebningS 
tonften, tljet wore wiblöftigt at fïrifwa om ; ©emene Jopen blanba tl)em 
uti a III) a nb a flagg miölf at giöra Jenne wälfmafanbe; afreba fmält= 
itingar uti SDljl= od) fif¥e=foppar ; åta 11) em wib ocl) på bröb, Slotgåfev 
EalIabe; JEota Qem tilfaraan od) brufa til bränb får od) bölber; etc. etc.

Cap: 4: om Smov.
§: 1. Slt Smör; fom t) o S ©reterne od) Satinerne fallas Butg- 

rum, Ijwar af Spffarne fit Sutter, od) granfoferne Qeras Beur, tiafwa, 
t)ar warit länge i brut JoS åtfPilliga nationer; tl)et tan ingen nefa; 
faft än Plinius ffrifwer Qet JoS ©reterne od) Latinerne ©mör war 
intet i brut, utan mäft JoS tl)e Barbarer, EjiviIfaS bäfte maat; lauda- 
tiJfimus cibus; War ©mör af SBoftapen; Slt ocl) *5elfmge Smovet är 
tommit at ffattaS blanb Qet bäfta; Qet är ocl) öfwer alt futtigt, faft 
än på Qet famma ganfta ftor åtftilnab wara rnånbe, båbe af fielfwa 
ämnet, fåfotn af ttlwävFningen.

Jpwab fielfwa ilmnet angår; få är tilförenbe berättat, at l)är i 
orten färnaS eller giöreS intet fmör af npfjlabe miölfen, utan utaf flöterne, 
od) ju muftigare miölf ju bätre flöter, od) ju fetare flöter, ju bätre fmör; 
Qerföre är winterfmöret fient od) magert, äfwen Qet fom om wären 
tilwärcfaé för ätt Soffapen får ft)lia buten af gröna gräfet ute på marct= 
ene, t)Wilfet Jär i orten rätt fällan ffer för än wib början af Junii 
månab, od) Qerföre funna Jwarten wäre Snfiemiffe ©frtfmareS än fiber Qe 
Utlänffas beröm, af Qet fföna, l)äIfofama od) wälfmafanbe Maji-Qmovet, 
om >f)älftng=fmöret meb faning beftå, utan fnarare Junii= ja! Qet rättafte, 
Julii ©möret, ffattaö för Qet bäfta; SReu Jwarföre Rålamb ffrifwer 
at ©omarfmöret är fämft, fåfom winterfmöret; Qet förftår jag intet. 
Dd) ejuruwäl af @ete=miötf ocj QeS flöter ; äfwen Såremiölf, funbe til=
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»drfaS tl)et fetafte [möret; t£>et odj Rising od) flevc Sftciturftofe Berdtta; 
©à BrufaS [dbaut intet Ijdr, entebatt fïôtente [fulle förr BortffdmnS, du 
ttjer af [à ftor [amling ffebbe; at tfyer af ©mör funbe fdrnaS; utan 
[dbau Oietemiolf BrufaS Ijdr til o[t, etter od) BtanbaS til Äoaniölfen; 
[om tnpdet gobt är. Sften för alt ting mdfte fljet noga ad)taS, at tfyefta 
stöter »dl BemaraS uti rena od) »älfmafanbe {dritte, »ät öfmertädta, 
l)ålbna uti ffuggan, od) icfe marba mögliga, [ura od) för gamla, etc. 
ti) fit färffare, ju Bdtre ; .pmarföre få t^e förmögnare od) rjfe på Boffap, 
merenbetS Bdtre od) mera ©mör, dn tlje fattige; af orjaf at tl)e förra 
funna få fdrna 2 eller 3 refor om wefona; men tlje fenare altenaft @n 
gång om »efona; tör f)åttba! på 14 bagar; »aranbeS Ijdr mdft i Bruf, 
at fdrna 1: gång i »efona om [omaren, od) få på 1) mar je gång, 1: 
m[arf] [mör efter t)»arje raiöIf=fo; Rålambs utrdfning dr 60 fanor [öt 
miötf til 1: tit: ©mör; Sften [å fatt miölfen »ara til; tp ttjet dr [dfert, 
at 1: fanna [omarmiölf, dr Bdtre dn 3rt om mintern; od) 2m dito af 
utmager Boffap, tpba ingaluttba up emot 1: ftop af tf)e feta; Slr od)
ganffa ftor åtffihtab i anfeenbe til wäberlefen, tp udr ftor »dta od)
ntpdct rdgn faller, fan intet [å gobt [mör titmdrfaS, [om tå mebelmåttig 
mäberlef »arar.

§: 2. .jpwab fielfwa tilmärfningen angår; [om od) rnpdet uträttar 
til [möretS gcbljet; [å tageS följattbe i itoga adjtning, förutan amtat af 
mtnbre »drbe, ttäml.

a: Slt fåvrnut; eller långa runba Bpttan ; od) Rennes Staf eller
ILorill; gr: tvqoç, k tvqo<m, lat: agito, mifceo, dro »dl rena od) jdm=
fabe [å »dl Sorti!en; i fpnerl)et tljen neberfte dnbeit meb fit forfj od) 
utffdfte; til fdrnanS »ibb; [om od) fdrnanS minbre od) ftörre capacitet 
til tlje iuljdlba flöterne; bod altjb i buBBel proportion, tp nar färuin= 
gen Begpnner gå för ftg, öfaS, [å til [djanbeS, flöterna buBelt emot tl)e 
förft inflagtta; eller rättare [agt, [pelar »äbret tfjer utinan, at tf>e gid[a 
Idtel. öfwer Brdbberna ; etc.

b. Slt färnan ftdlleS på et [drbeleS wdlpröfmat rum; Ijwar om 
mera Ijäbanåt i [3] § fomer at påminaS.

c. Slt tärningen ffer meb t)aft od) ftörfta fljt od) förlef; tljet od) 
Colerus påmitter; tp måfte ftardt folf BrufaS, efter od) arBetSljiönen 
ömfaS, fom Ijdr ftpft arBete giöra.

d. Slt dfmeit »dl, bod) något [acf>tare, Smrillen brageS fraftigt up 
od) neber, når flöterne gromas, od) [möret Begpner at frammifa fig; 
Sften ndr fljet fulfdrnat dr ; altfaman [tår i [tilget en | belS tjma.

e. Slt [möreS [o: [möret] flpteS up utur fdrnan meb en ren flef; eller 
[om t)dr merenbelS ffer, meb Bara bartbett, [om måfte tå »dl rener mara.
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f. 'Kt Smöret Idggeg uti et rent fäville, oc[ meb rena [ånber mål 
fnåbab cd) malfab, at ingen miölf ti)er qwarblifma må ; tp t[en är 
ffabelig ; tt)et cd) Rålamb på miner.

g. Kt tt)et cd) uti rent cd) falt matn fnåbaS od) malfab rått mät, 
åficett tå mât faïtaê meb fjnt od) [mit[t] [alt; [amt meb en lång oc[ 
[malan ftttf, men ittgalunba [mafjer, [ares ; ti)et år, efterföfeb, meb i)årtö 
cd) tmårts gencmbraganbe, cm [år tf)er uti fimtaS månbe, [cm tå fdfta 
fig på fttifmen.

h. Kt [möret [malfaö i[op i macfra cd) proportion erliga ftpdeit, 
efter t[et [ått [cm en [mar Sanbbcrt brufar.

i. Kt t[et ånteligen förmareb i ffuggerif rum, cd) [tår Iagcm tcrt; 
etc. tt) ti)et år ofelbart [mab ,p. Rålamb påmitter: Kt intet ffåmer 
för [möret, åit når tniölfett Iemnab t [er uti, oc[ [altet [pares, cd) at 
t[et ftår ctåpt.

§: 3. Såforn mib !årningen cftaft [ånber, at belb intet [mer fan 
ti Im årfa b; fånta [å långe t[e må; etc. Selb at t[et går mer ån långe 
ut, för åit ftöterne gro mas, ed) fntör=fornen börja mifa fig; @å [prteö 
nöbigt mara något [år om at berätta; nåml. [om följer:

a: 3 forna bagar, når mpden mibffepelfe mar [år i lanbet, od)
tnpcfet figtteri; [mar om uti et anat mård jag en bel infört; itau oc[ 
[åitba ån [ob gemena [open i fïogêbpgben ån någon mebbrånna mib= 
låber ; @å talabeb mpefet om ILrollfmov, ILroUlïett, [om ftnneb [år 
od) t[år i [u[en; [milfet e[urnmål i [aning t[et år en Swamp; Lat: Fun
gus; [mar cm Botanici tpbel. ffrifma; od) åger fina naturliga orfafer, 
[å åre borf månge [cm mena t[et Grollen [åbant trollfmör tjtffaffat od) 
tagit ntur t[era§ fårnor [om intet [mör meb fårningert funnat tilmårefa. 
Hiu at biåfmulen fatt mpefet uträtta t od) meb naturen, t[et fatt ingen
råtfinab ttefa. 5)odj år od) t[et at meta, at attbre orfafer funna od)
gifmab til t[e förenåmba olpcfor; v. g. Såggeb [oder, eller tmå[l i 
ftöterna, eller od) utflagit bip i fårnatt; eller måbret unber Mrnan elr fring 
om [etttte ide rått [pelar; flöterne åro för gamla, [ura, od) mera [åbant, 
[å funna förenåmba Olpdcr låttel. tinta; Kltfcrt[enfful, at, nåft bon 
oc[ åfallan, förfoma [åbant åro följanbe mebel at brufa, nåml.

b. Sågga ‘Råtnegtås, lat: Geleon Album; VPjimita, Lat: Ruta; 
S. Joh^gnis, lat: Hypericon; VPåpltng, lat: Trifolium; cd) flera tp= 
Itfa örter uti flöterne cdj fårnatt; [å grentab t[e frtart til [mör. Kt 
[åtta en geb fujf utom fårnan emellan banbet od) ftafmen, t[et brufa 
månge; åfmen ftålla fårnatt tteber uti et rnarrnt mattuåmbar; font fpneb 
båtre mara åit fnifmen; 3ag [ar oc[ funnit gobt mara ftålla fårnan 
intet mib boren eller något fenfter, eller på [ög gålf, utan aitorftåbeé
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mera fönan oct) öftau mäber får infpela, ån itorbait cd) mäftatt ; Stelfma 
färnatt cd) Söritlert giöra cd) mt)d'et til fafena, icfe allenaft til ämnet, 
utan oct) ffapnabett. 34)eit åbla örten patientia eller TLålamobet måfte 
cd) ftitttab Ijob Arbetaren.

§: 4. COîait Bercmer gemeni. guljlt fmcr, fem cd) Bätre od) fetare 
är ätt tljet tocjta, allenaft af naturen tl)et få mara månbe; SOîen cm man 
åntel. fåban guljt färge Ijafma mil, få fan tf)en giörab på mångfmnba 
fätt, jag nämner allenaft et fl) et Befantafte, at man tager Blcmftren af 
■Kingebtoman; lat: Calendula; eller cd) af Qmbrblomfter7 lat: . . . 
terefar famma Blcmcr, fteter ti)em febait rätt fmå, lägger tl)em uti mar= 
matt fotmiclf, mifpar miölfett få länge emfring at t)en guljl marber, cd) 
ftjer uti ttpfärttabe fnteret fttåbar cd) malfar, få får tljet guljl färge. 
Äitåba cd) fmeret uti gantait ftarcft öt)l, fl)et Ijar geb märefan meb fig; 
tf)er af f Brljtnbrab elaf fmaf, Ijärftning, etc. cd) länge marar.

§: 5. t?lt jitter Brufab til mångljattba ting, få mät i SOÎatrebning, 
fern Säfebcmar ut= cd) inmärteS; tljet är Bfmer alt futtigt ; cdj fortfen= 
fful enöbigt at Berätta. S)cd) fem Ijär i Sanbet Berebeb ed) et flagb 
fitter, fern fallab of[me]r alt SHef=Imbr7 cm Ijmiffet jag iugett febt fmfrner 
ffrifmit, få tilmärefab fåbant SHef-fmbr, intet af någentfjera af tlje 
förettämba §: 8. Cap: 2: miölfflagen, än fjber af flcter, mpefet miitbre 
af finer, utan enbaft af (Dftvvafla eller SHefm f. ITTbfu ; cd) fallab 
fört Ijenfful SHef-fmor ; Jpmilfet tilmärefeb fålebeb:

SBafIan eller Sötefjun, fern Blifmer gmar efter pftuittgen eller often, 
fcfab uti ett fettil eller grpto, altjämt, cd) fmåra länge, tå mäl ftra.r mib 
förfta cpfcfanbet ett ticcfer cd) fjmjter ffum eller fragge upflpter, 
mefu eller SHbfufro7 f. SHeffrb7 taïïair,fpuma feri, må tijeit nämnab 
etneban Plinius, feilt fäjeb mara tfjett ferfte af latinerne fem ffref bu- 
tyrum, fallar Bemälte pingve butyrum, Jpuma lactis; SOfen febait 
tljenna fmjtmefun är afffuittaber, fertfareb Itfa fult meb fofattbet til ffjefj 
Bemälte maffia icfe allenaft til 3 IjeIa belar är famanfcfab, utan cd) 
marber Bruner till färgan cd) ticcfer fem eit rnäOing, ja! fem ett gröt; 
tp ju tioefare ju ftarefare, tptigre cd) Bätre cd) fallab tljerföre fl)et Bäfta, 
Qtarcfmef=fmor; IjmarfBre ferbrab utpefet fcfaitbe, äfmett fem ferbent= 
bagb när Salt af faltmatnet fiubab månbe.

§: 6. förettämba SOtefpfmcr Brufab Ijär i lanbet cfmer alt; faft 
än til ingen märefelig freraa; utan fxtarare ffaba, af tljen mpcfita me= 
ben fem til fiubanbet förtäreb, cd) Befptterligett af fopparfetlarnab af= 
Brännanbe, font allenaft i 3 el. 4 åren budjtige funna Ijållab, etc. SeIs 
at äta tljet fåfent anttait gröt; tå tfjet meb miel Berebeb, beef förft mer 
eller miitbre meb nticlf eller cd) main utBlanbat; Selö at iutnängta tt>et
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utt begat til bröb, mer eilet mtnbre, efter tab ocf ämne, 11) tt)et fan 
förwaraé utan ffaba fela året öfwer uti bårar oct) bettor ; år fmåra tungt, 
xtaftan font ften ; ocf fåljeé fan= oct) fiârbingtalô, mcrenbclö 6 ©L fint 
fiårbingett. SOTen ,pwitmefsun åte§ warm up, tp tfen fan intet långe mara, 
icfe geller finneg af femte någon ömnogfet.

§: 6 [j: 7]. 'Olt SOief=fntör far en måd)ta ftarf wårcfan til at 
bpna Hfwet per pofteriora, tfet fan en fwar intpga fom tfet åtit far; 
od) får fag rent ut uptåcfa, at når tfe purgationer, fom gångfe åre 
at förffaffaé ifrån Apotheken tfe må Wara decocter, fyruper, piller 
eller pulver; intet t) af ma någon öpning wånfat; få far tfetta OJief= 
fmöret orfafat richtig ftolgång.

Cap: 5: om (Dfh
§: I. Dm Dft får i OiorbIanben far marit långre tilbafa i bruf 

for ån fmör; fåfom Plinius ffrifwer mara fånbt foé tfe ©refer ocf Oio= 
mare; ff et fpne§ mara fangobljft; fom lårer åga namnet af y (fa, yfiae, 
Lat : coagulari : f WtIfen miölfen af ftg fielfwatt giör, förutan meniffo=arbete ; 
SOien fmöret icfe få; båranbeé tferföre Dften foö ftranfofen namnet Fro
mage; OJien på anbra Europiffa fpråfen, nåftan Ijfa meb Latin: Ca- 
seus, fwilfet orb anten tfet år af Eb : 1253, eller af gref ; teacup], eller 
af lat: coago f. cogo; eller af ca ja, eller af tfe gamlaé cafcus ocf 
Casnar, etc, tfe[t] lemnar [jag] tfer fån; OJien tfet år fåfert, at af 
Dft år måttg flag, ocf fwart flag giörcé på mångfattba fått; åganbeé 
fuller .jpålftngelattb ingen färbeleS prjömårbig oft at beröma fig af fåfom 
i ©alarne, Såmtlanb od) [f-inlanb, etc. finneé; långt mittbre ån tfen i 
^ollften, SHtglanb od) ^ollanb tilwårcfaä; tp at på en gång af fatttma 
iniölf få gob oft ocf gobt fmör, tfet går intet an; entfera måfte tappa; 
men når often får får fina tappa eller tå de igen; fåfom orbqwåbet får 
Ipber; få-tan fan ocf rofaé; ©od forbraö åfwen mål til fåbant Slrbete, 
fom om ©möret år infört, Cap: 4: §: 1. båbe gobt ämne, fåfom od) til= 
xtxu-Fntngen.

§: 2. ©om ämnet år, få blifmer od) Dften til gobfeten; ju bettre 
od) fetare ntiölf, ju ftönare Dft; tfen muftigafta OJiiölEeit år ©ctemiöl= 
Eeu ocf ^åremiölfen; når tfen föter år; tfet Rälamb åfwen berättar, 
od) bagel, förfarenfeten gifwer; tf er nåft Äo=miölE åfwen mål föter. 
OJien ©ur miölf, Diånmiölf, tårnmiölf, etc. iitgalmtba få; efuruwål af 
fåban flag ftor åtffilnab od) mara månbe.

§: 3. ©ielfwa tilwårdningen år od) åtftillig, åfwen mål Ecirillen 
eller cDfHmren, lat: fifcellæ; ocf mera fåbant; att efter tfe Dftflag 
fom giöra»; .pnotlEa får tfe algemenafte opråfnaba warba; ocf emebatt
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©öt=miölfé= Stccf= ©eg= od) 9îàn=tntôlfê oftàr tilmärcfaé på [amma ma= 
nev, få fan enaBanba imberrättelfe om all [lagen tilfp lieft gtöra, od; tljetta 
fölfanbe anmårcfaé, nanti.

1: It fåriltet (DflFavet, %t må toara giort anten af trä eller 
tågor; cDftFovgar Maba; Ifmtlfa utan tmifmel forbom bagé måft t Brnf 
more, enteban gamle ©falben ïibul[l]us qmåber:

Tunc fifcella Ievi detexta est vimine junci,
Raraqve per nexus est via facta fero.

Festus tallar fabant Oftfar eller Oftfcrg, Vas vimineum per 
qvod defluit ferum; sInten runba, eller aflånga; mer eller minbre fru= 
fabe; font t£)e gentenl. åro; etc. sIt t^e jåmfaé til ftorlefen efter font 
Often giöraé ffal; od; ineb många tiånliga ökningar eller fmå BåBI, på 
alla Tjbor åro förfebba, genom l;milfa mafjlatt utrinna må; tt; pläga uti 
)tora Oftfar Wtfsa Balfar in= od; uttagaé, alt font 6et)öfmeé.

2: It miölfen uti grptan eller fetillen, intet for manu giöreé, utan 
allenaft Hum.

3. It gobt ß.öpe t^er uti låggeé; font Spffen fallar: ïUfelab. 
NB. SKeb t^etta lope, Lat: coagulum; år få Beffaffat, at tf>et år giort 
af falfma=pungar, Socfa= od; @umfa=taffor, od; lagt uti en ftarcf Ijinua, 
font en ftor pung; Fiaftmage f)år fallab, mål faltab, od; fatt itteb nptto 
långe förmaraé, 2 el. 3 åren framåt; Bwilfeu Faopung eller Fåomaga, 
anten låggeé l;el ocf; Balten neber i miölfen når tljen upmårmber år; 
eller 11) et Batre utfeenbe äger, år tilforenbe Iagb uti matn, od; fanutta 
matn BrufaS til löpe, når f(;et flag uti miölfen. SKan fan ocf» Brufa til 
fåbaitt 8öpe annor ting; fom Colerus od; flere föreffrifma; v. g. ^onfe= 
maga; ©tova (Btå&betavmav faltabe ocf) tovcFabe; ©vojnmaga; ©alt= 
voattt meb ättiFo blanbat; Cardubenediet Ivoen ; etc. etc.

4. It Oftåmnet ftår ftilta en ftunb, når tf;et af elben år tagit 
ocf; nteb löpe Befprånft.

5: It tf»eit pftabe miölfen macfert od; mål, anten nteb rena näfmar, 
eller tiånlig flef, tageé up, od; låggeé uti Oftfaret.

6: It Often råttef. faltaé od; tibel: tp faltaé Bau för fent BIif[me]r 
Ban mager; men faltaé Ban ftrap, fetnar Ban; tl;et od; Rålamb påminner.

7. It för all ting maffian albeleé utfrpftaé; ju mera, ju Båtre; 
tl;et od; tBe gamle Latiner påminte; Columella ffrifmer: Illa vero est 
nobiliffima ratio faciendi cafei, qvem dicimus manu preffum. od) 
©falben qmåber om Often: — — et preffi copia lactis.

8. It Bau tageé t råttan tjb up, låggeé på et Beqmåmt rum at 
macfert torcfaé.

GlysisvaUur 111. 14
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0iär man få ttlmärcfar Dften, få minner f)att tlje fömtcner cd) egen= 
ff'aper, fern atgemena fägiten Ipber cm geb Dft:

Non Argus, Largus, non Magdalena, Methufalem,
Non Habacuc, Lazarus, Cafeus ille bonus.

t£)et är, fem jag i Ijaft ft'alba tan:
Dften ttjen Ijel gebet4 är,
©cm tt)e följanb teetnen Bär:

Utan piper cd) find l)ål)l, 
Utan ijårblfet Ijt fem ftåfft, 
Utan tårar, fläefar, 1)dr, 
Utan många gamla Sir, 
Utan Baft= cd) atnpetl)et 
Utan ftanf cd) matffaBet.

Argus.
Largus.
Magdalena.
Methufalem.
Habacuc.
Lazarus.

§: 4. SStl matt uti Dftaré gicranbe lägga mälfmgfanbe fri) b b c r, 
fåfettt Slnjfer, fumin, gentet)!, SJieltfia, ©altcia, etc. få är tljet gebt cd) 
wälfmateligit; faft än fterfte belett af f>marjel)attba cftflag tefe färbeleé 
Ijalfefam är. SJlen ljuru eftar funna tcäl cd) länge formatas), tf>et femtner 
Ijäbanåt at nämnas); SDccf är et för ut at atttttätfaå, ttåml. at cm Bicrf= 
träet) faft, fern ömitigt filter cm teåren, ttär man uti träet Ijugger, 
lägget) uti t)ftningen eller löpet, företager tljet mpefet fraftigt SJÎatffarne.

§: 5: Siu följa namnen på tf)e mäft BrufeIige Dftar f)är i lanbet,
näml.

a: 'Ktejjmtts eller Fåsoft, fem intet amtat är, än Hjen färffa l)ft= 
nittg, utan at mptf'et Hämma cd) frpfta maffian Bert, fmå flimptal« 
gieret), cd) ftrar fern Ipftmäte af femligem ätet); Dm tlje af Fefti erb cd) 
utfage, Fifcelli nämttbe, förftås) Dftcxtare af fabant flags) eft, eller af 
anbra gärff=cftar, tfjet fatt jag intet meta.

b. Sotmiolfsoft är tl)en fem tilmärefes) af feta cd) npftlaba miöl= 
fen, utan at famla flcter til fitter af fienne; Bärattbes namnet af tttiölf= 
flagen v. g. (Bet-miolFsoft, Komtolfsoft, etc. cd) ettteban fåbaitt flag 
är tljet Bäfta, få fallal) odj ttjen (Brann-oft; eller Hjen ftnafta; lat: ca- 
feus optimus f. elegantiffimus. .pmabatt är od) algemena crbqmäbet 
cm granna edj maefra pigor cd) betrar, at t£)e fallaé: grannoftar. Uzi- 
ten, Cap: 10. v. 10. Befätter uttrpefeliga, at getreu l)af[roe]r låtit 
bottom pftns fåfom oft; Doct: Gezelius ffrifmer få bär cm: Såfom 
yftab od) fantanlupen miétF plågar giutas od) Framas at tfter af 
må blifxva oft; altfå pafxver (But) efter ajlelfen låtit Jobs lemar få 
fin tilborliga fFapnab, od) feber mera få ftabga, IjFa font en oft uti 
et oftFav eller i en form.
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c. CioÆmiôlFsofl font Betebeg af tiocfmiölf, od) f ei om wanna 
fomaren, när miölfett ïô^jcr fantan uti tragen, emot tneberbötanbenS wilja; 
Bioarföre |om ftbterne afbragaS, od) mtölfett ftar långe öftoer elben at 
loarntaS tit V|t, |a loarber f enna tiocfiniölfSoften ompcfet fföt, torr od) 
Iffa font groftoer fanb intet Bopfatter, utan faller fbttber, od) fntolaS fort; 
od) IaKaS ferföre ocB Smoloft, aïbeleS otiånliger at länge förtnaraS ; 
fait od) intet giårna ätaS utan fntör; utan år en ttånlig BönSmat, font 
ffrcfer ftöttfeit at loårpa tnåttg ägg. SKatffar toå,ra od) fnart uti Bottom, 
tioefe od) (tore; ttjerföre ntåfte Batt mera faltaS ån all annor oft.

tn d: ^ått-mtoIFeofl år IBett font giöreS af Kånmtiölfen ; elfer af 
miölfctt font ftbterne åro affjlabe; od) år t)år i måftabruf; bod) af batte 
od) fåtnre gob()et, alt font miölfen år.

e. Isrtfnmtôtt'ôofr, giöreS på fatnttta fått font tfe förenåmba oft= 
f lagett, men bru fa 8 Bår mt)cfet fållan, etnebatt fåban tttiölf fttarare Uft= 
åteS ån til oft toårcfaS.

f. af .OfttoafIan eller SKefftm giöreS ocf) Bår öftoer alt Oft, KTefj=
ImovB-IDft EaKab ; men intet fålebeS font t|e förra, od) efter fåttet nåft 
föreffriftoit §: 3: 2. 3. etc. utan fålebeS, at t£)et förenåmba KTejj-fmoret 
ocl) S)cefi=fmör8=åmitet; fe Cap: 4. §: 5; ånttu mera od) få långe faman= 
fofaö, at^ når tl>et falt bliftoer, loarber Barbt font faftafte Oft, får ett 
röbbrutt fårgo, ocf) fmalar mpcfet ampert, toaranbeS tpngre ån gråften; 
eta 5)od) toib tl)etta möbofama faiitanfofanbet, år tljet noga at ad)ta, 
at ittgalunba mpcfet röreS tf)er uti, i fpnerBet ttår ttjet ftår at ftoalnaS
od) Itorcfna ; tl) i toibrig Bdnbelfe toarber tl)et fauttigt, få at toib tljesS
bruf, Ijfa fom bara fanb, åtaS fïnlle.

g. (SomaUoß bruEaS ocf) Bår öftoer alt; Om tBen år famnta font
af Scaliger nåumeg Ofca, gr: naXcuoç, tBet loet jag intet. SKen tf)et
ar toift, at Bår giöreS få toål fötmiölfS, fom i fpnerBet 8iånmiölfS=ofi 
til gameloft fålebeS.

SBfit torre Often tioåtteS toål rett, ttteb öBl, eller falt=toatn, at tBen 
upioefter toarber, od) [trap tfter på låggeö tBen ene oftoan på tBen attbra, 
uti ett tåptan bår eller bptto, t fållareit; tf)er IigganbeS til t[)cS B«n 
ntiufnar od) gantai toarber; orf) fan fålebeS långe förtoaraS. Su fetare 
Bau år toib början, ju mörare od) båtre loarber gameloften; Scfe oljfer 
tBen Oft font anorftåbeg fallaS Pott=Eie6, BoS Spffarna Keer,butter; 
fom b ocf fålebeS BerebeS, at fårttmiölfSoften, för ån Ban för torr loarber, 
fitåbeS uti föt ntiölf loål till)opa, fåfom en beeg, ocB febermera låggeS at 
bltfioa Ijf Gameloften uti et fåritle i fållaren; ocl) åteS fåfom fntör på 
biöb, tl)ot od) Colerus iotb Banbena giftoer. SKen Bår i orten giöreS 
Kietma PottEies fålebeS:
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SOlan taget 2 betar gob oet) miuïan gametoft, od) ttjer uti inmångtar
beten fårf![t] fomarfmör, få at ingen åtffitnab fpneß emellan often 

od) fmötet; fnoilfen SOtoé etter Syrup förmatab uti ©ten= etl @f=fårtllc 
fan långe fjåtlaé gob, od) fom ftnör på bröb ätaS; fallaß t)är atgement
Snubba.

h. Sofornings (Dfl år wål af ingen annan art, ån tljen före= 
näntbe Lit: b: ©ötmiölfßoften; SOlen t)ar ttjet namnet af SOofIpttanbet 
meb Soffapen ifrån fåBolanbom Ijem til Selbpn, tå en BefpnerIig ftor 
od) båfta ©ötmiötfßoft tilwärdeß faft ån miötfen lånas af tlje anbra få= 
botagare, fom od) tilförenbe tit en tptif Oftß giöranbe miötfen åt fig 
bårgat; emeban en Ijwar äntrar om ftortefen od) gobljeten; ©iöreß enbaft 
en af Bwarje bonbe på Ijwarje fomar, od) war at f)år i ^jelßingalanb 
uttefwerera åt ©ronan, når ff)en få fattabe Slumpeffatten war påbuben, 
od) för ån Soffapßpenningarne i bruf fommo at utbe tataß; Ijfa fom 
tl)et ån ffer i ^årjeåbatarne.

§: 6. förutan förenåmba Oft=flag, brufaé fåmwål några annor 
flag Wib färbeteß titfåtten af waefra famanfomfter, v. g.

a. cDfbfafa, fom giöreß af albrabåfta fötmiötf, famt uti före= 
nåntba Sope; fe Cap: 5: §: 3. = 3. meb åggebtommor, rofenwatn od) 
Iwetemiöl tilBlanbaß; wafdan affjlaß, cd) in uti Bafugnen grebbaß, jåmte 
fmör, uti SOiallöger od) tptif a förteenta fårilten; alt efter ff)era§ fonft 
fom tptifa råtter Ija at utarbeta; faft ån ttje funna fomma unber tt)en 
titul, fom S. Lagerlöf fattar SOliötffåma, ©mörffåma, SOlagffånta, etc.

b. Sålboft år tljen fom od) titwårcfeé af fötmiötf, f)war uti löpe 
tåggeé; od) wib upfförningen täggeß uti et fåll, på 11) et mafdan må af= 
rinna ; men ftälteß intet uti ugnen at Brpnaß fåfom nåftförenåmba .Oft= 
fafan; utan tåggeé på et fat at frambåraö på Borbet, når fårffa f)wif= 
pabe ftöter t^er til åro påflagna, ftötter ©anet, SDtuffotBIcmor, etc. Bring= 
ftröbbe.

c: Sotoff/ år annat flag ån ©ötmiötfßoft, §: 5: b. tljen tilppntaß 
fålebeé:..................

§: 7. ©åtten at förwara Oftar, åro ide allenaft tf)e 2tf förenåmbe; 
fe §: 4. od) § 5: lit: g. utan jåmwåt mång annor; v. g. Sågga Often 
uti torfabe S. Joh : gräß Biomor, ttjet Paracelfus tjoget. Berömer. Simåttan 
meb wjit, åfwett meb gamalt ötjl, tt)et förefomer Båbe ntatffar od) mal; 
åfwen upwefar t)årba ffårpan; Såggan i faltwatn, tfjet år od) mpefet 
gobt; uti fanb od) Siuggmiöl, föreffrifwer Colerus. Slumet f)Wareft 
|an förwareß giör fnart fagt ttjet Båfta. SBlcn fom t) år i Saubet ide 
få mpdet Oft fan titwårdaé fom förflår tit Sanbßfenß SnBpggarc, utan 
måfte ©tåberne inföpa 2 à 300 S/7: få år t)an fnarare upåten ån för=
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UHivab, faft au Schola Salernitana [äller gamla trallet, lib: VII. de 
vitand : cibis :

Caseus est neqvam, qvia concoqvit omnia feqvam.

Cap: 6: om Kiött.
§: 1: Kiött; [om pä latin ndrnneé Caro, eller efter % dlbreä 

utfpråÉ Garnis, at ffiljaë ifrån et amtat orb font od) [eter Caro f. 
Carr o, [loar iitaf carminare tageë, Sv: t'avPa; etc: tageë âfiocit loål 
pä ©loenffo for aK[anba fïagë fibtt, af 2)iuren pd marfene foglarne i 
Iuften oc[ ftfïarne t [afioet; Ijta font Caro [oê latinerne ; fdfoitt Pli- 
nius füget*. SOlen [dr t t[etta Capitlet ïommer man dUenaft at nämna 
t[e i Cap: . . . förendmba Sreaturenê fiôtt, font [dr t -jpdlfittgelanb 
bntfaê tit maat od) fôbo t [uë[âl(et, [uni t[et fïal ttlmdrdaê od) för= 
toaraê ; [loiltet ont t[et efter Donati oc[ flereë pdftdenbe, bör [eta rättare 
Pulpa, ätt Caro; t[et fatt toara fa! famnta t fdbant tilfdtle; Kiött brufaë 
[dr fä lodi om t[et IefioanbeS font böbt dr; lita font Spffarneë åleifcf, 
©paniorenë Carne; etc. etc. af [loab binr t[et [dlft loara iitä, od) pä 
[îoab fait t[et tilmdrdaê; [loar lotb t[etta följaitbe fortei. dr at pä= 
minna, îtdntl.

A: (Dm 0tad)tmngen.
1. Slt faft dit Octob : ntäitabeit dr i mänga oc[ länga tiöer til= 

bafa fallab ©lacftemånab; @ä funna boc[ tcfe all Sreatur [dr i orten 
pä t[en mdnabett meb nptto od) gagn flad)taë; t fpner[et Oiunborfar; 
utan t[e indfte fïad)taë loib flutet af Julii ntäitab för dn t[e börja löpa 
meb gietterna; Sde [eller pd alla Ijfa bagar af förenämbe ©ladjtmänab; 
titan enbaft dr at mdrda t[et all BofPap bör fladjtaé i XXyn, pä [loab 
tjb t[et loara ntä af mänabtalen; unbaittaganbeS ©lojuett, font böre 
flacftaS i floarta nebanet, 2 cl. 3 bpgit för Stptdnbanbet; t[et t[e ut= 
gdgne [uS[älSböder enbrdgtel. föreffrifioa ; Äiöttet loarber tä bdtre, IoS= 
fara(b) [t] etc. etc. t[et Salander berättar; faft dn dlbertt giör mpdet 
til fafen od) fet[eten, meb mera.

2. ©ättet at flad)ta dr [dr brufeligit öfioer alt at ftida Sreaturet 
meb fttifioeit i [alfen; men intet efter flad)tare maner flä t[et för [uf= 
ioubet; [loilfet ftidanbe forbrar fäban fonft at ide alle perfoner fuittta 
uträttat, utan fä; t fpner[et t[e pd ftörre Sreatur od) dn mera ©mitten, 
[loilfa fomlige ftida od) i panait; tä tilförenbe SOlunen lodi tilbinbeé, 
dfmeit benen od) fötterne, at Sreaturet mätte ide alt för ntpdet urna, 
ioräta, fpardaë od) bängaé, eller od) i böbflerne upfprtnga. Sieben fom
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utrinna tagaë t ren läride, ocp mib utlöpanbet flitigt omröres ocp meb 
iniöl febennera Blanbag .od) giöreö til JVorfmar, sPaltar, JVamfar etc. etc.

3. Jpubett afbrageg meban (Sreaturet än någortunba marint är; 
pmilfet fler meb marfampet, at ide puben ffabeë af fönberffäranbet, ide 
Ipeller något af Iiottet fitter tlper qmar. Srtälfoerne uttagag, ocp feber= 
mera(g) lottet meb Benen fönberftpdeg i mifja fti)den, ftörre eller fmärre 
efter Belpag ; Cpwillet Ipär i orten fallag CVfeta, afittåta ; Ipwar af Fiott= 
meta är tagit, tlpet är, et ftörre eller minbre. Kött, af Bogen, Bringan, 
Såret, etc.

B. (Dm Sättningen.
1. Sftsct fiött fom färfft intet upäteS, måfte änteligen mäl faltag; 

om giörligit är få fnart tpet är ftipcfiat; od) tlset uti genomtät färille 
at ide talen Bortrinner; Söil man tå lägga litet Saltpetter tlper til, 
äfmett pepar, näptilor, SagerBär, etc. få fmalar fåbaitt fiött Bätre ; töten 
pär äro tipe få fom fåbait omfoftnab giöra förmå; Inapt nog Köpa-til= 
rädeligit falt; ti) åt minftone tit en ftor Ope=Iiotg infattning måfte mara 
2 i tit: ©alt; Sfil ena Äo, 1: £tt: IG: mfarler]. til et ©mjn 16 in. til 
en 2?od, ©tet, 23rufe, etc. 4 el. 5 m. od) få mibare. Od) på itjet faltet 
ttpefto Bätre må tränga fig igenom, måfte uti ttpe tioda od) ftörfta ftpdeit 
biupa flråmor ocp refmor fläraö odp falt tper uti läggag. Om mintern 
i ftarda liölbett, är än mera angelägit at fatta fiött, at ide föttet förr 
frpfer, äit fattet genomträngt fig; tlperföre är gobt at tå Brufa falttafa.

2. PTan flat od) taga gobt falt, bod intet för groft; ©råfatt är 
uäftan obugeligit.

3. Äiöttet Bör ocp ligga fin rätta tjb uti fattningen, att efter ftor= 
Iefen od) arten, Ope= od) @tor=fä=Hött i 3: melor tlpet minbre i 2 
melor; för äit tpet uptageë at torlag eller röfag; Pien giöreg tlpet til 
SaltgvonFiött, ligger tlpet jämt i goba, rena Salait, od) tageö ntur fä= 
rittet efter panbena; CDod måfte tpet mara mät omBemarat ocp meb 
ftenar på Botnen nebertrpdt.

C. Om fKöFanbet od) TLorcFan&et.
1. ©eban Köttet tegat fin rätta tjb uti fatttafan, efter förenämbe 

uträlning, fan tpet tagaë up od) på ftängen ocp ftörar ftpdetale pängag 
uti fölnan, Babftugan eder pörtet, ocp tper meb sTlplmeb od) CSnrjg rätt 
mät röfag ocp tordag ; pmar til od) forbraö gob förfarenpet, at tpet mäl 
rött marber, ide förmpdet eller förlitet; meb tpe förfta .(Slbningar är 
tpet granlagafte; ti) rätt ftarder pete Bör mara at tpet intet furnar; bod 
lagrant at tpet od) ide Bräititeé ; tperföre måfte intet tpe ftore od) fmå 
ftpden tillifa iitfättag.
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2. Diär fiöttet weil reft cd) tevefat är, år Bäft tfet förwara på 
Botnar ect) Wiitbar ; 11) uti fit d) tig rum möglad ti) et ; ed) fait [ebermera 
efter ^anberta Brufad at fofad; eller ed) när ti)et årdgamalt är, et 3/4, 

ätaS fpicTet efter ot'ot'at ; Spiefe=Tiott fatlat; Ijfa fem iSpicfe=Sar, Tpicfe= 
fjf, fpicfe=fil(, ed) attttar mat; cibus crudus et aridus, af D. Spegel 
ttäntber; I)War tit tf)e bäfta ftpefen af (Sreaturen fem flacfjtab äro aitib 
taged, fåfem Sårett od) bogarne.

Cap: 7: om älåfT.
§: 1. ätåff; fem Spffen failar Specf ; men Swenffeus Specf är 

t£)et man af Stålar ed) tplif fiöb[i]ur tager; äfwett af några latiner, fåfem 
Feftus, Plinius, Plautus, etc. Spectile; bed) mäft Lardum f. Lari- 
dum af Oref: Åagov, efter Voffii mening; fem Betpber pingve, Sv: 
fett. etc. är ed) f)är i lanbet, fem anorftäbed, mpefet Brufeiigit, bed) 
fetare od) magrare, alt fem Swiuen ; Ixirini loves; funna Wara gtöbb 
eel) ftor til; äfwett til ålbern; tp ung Swjn em 1, år gtfma litet fläff; 
t£)e i 30 årett tfet rnäfta ed) bäfta; ©amlare, em 4. el. 5 år, få mer= 
eitbels bpnter, grptter ed) fåbaitt obugeligit. ^wab A, Slacf>tanPet; 
B; Saltntngen, od) C: iKoTanPet angår; är tlfetta fem fertaft at Be= 
rätta, näml.

A: Hit Swinett Slarf)tas fjär fent em l)often; I)wilfet Ber ffe 
fift i sJtebauet, 3 ef. 4 bagar for dtptänningeu ; ed) få fnart Iifwet meb 
Bleben är utrunnit, lagged troppen uti finb=l)ett wattn, at (fålla eller 
rafa wäll Ifåren af, od) Borften utrpcfa; tå tf)erad wäl ffållabe frepp 
efter Dipggen npffäreé, od) ittälfworttej uttagad ed) rengiörad; f)Wtlfet 
erfafar weberwårbig ftattf.

B. kläffet måfte wäl faltad, à 1: Sä? : Salt på et ftort ed) mpefet 
fett Swjn à 1 ^ Sä? fjbena; förutan fmfwttb, Bettett el. fotterna od) 
fjbo=fiötet; 16. 10. 8. mfarfer] Salt på tl)e minbre fetare; ed) tl)etta fal= 
tanbet Bör ffe Öuttbwifeligen mebatt fläffet än warmt är, famt uti et 
få gebt eel) tätt färille, at Safett ingalunba förfpilled; tp tå ffämmed 
fläffet etreligit; Slfet Bör ed) uti faltlafan ligga 6. 7. 8. weforna öfwer.

C: IloTanPet eller ILorcTanPet är ed) en fenftig fpftla, tp förutan 
tlfet, fem tilförenbe om fiött Berättat är, at tlfe minbre fjbortta intet 
ftätlas meb tlfe ftörre; etc. ed) at (Sttrjd ed) Slfdweb måfte Brufad åt 
(Slbett; Sa måfte warman få jäntfad, at itfe en för ftarefer fmälter bert 
fetman; tefe Relier en för fwager, längar t£)et famma.

§: 2. Slietta wäl röfta ed) terefabe fläffet, förwared febermera i 
bobar, od) Brufad febermera efter Ifattbena, auten til at fefad eller til at 
ffifmetald ftefad i pannor; eller äted SpicTet; SpicTe--STinTa fallat;
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når tt;ct 5. 6. 7. måttaber gamalt år; eller font orbqtoåbet får t orten 
ïqber: når flâfîejïinFan t>av fort (SoFen; f Wtlfen låter föra fin röft 
ont måfrett t Maji månaben. ^ttru ware Oamle jpålbungar oef @lq= 
ftbboer Ijafwa faft mqcfet àfmentqr meb tl;era§ SuIe=Imlla, IJule=SFinFa ; 
fwilfett ©tinta fallas joå @ref: nvêgva Lat: Perna; Hifp: Pernill; 
Holl: hamrne. Gall: Jambon. Angl: gammon; Ital: Profciutts. fpd 

1Jqfto oef Danff : Hfa fom ©wenfîo; etc. etc. Jfet far man bfwer= 
flôbigt at tåfa af ware Antiqvarier, oef t fqnerfet af Doct : Ol. Rud- 
becks Atlantica.

8: Cap: ei>m DIntwa (Ling fom af tl>e IJnwartee ILemmar 
tagae oct) tilmarcFae til gagn.

§: 1: Jfet wore naftan DgiorIigit at får ttåmna atlafanba til= 
wårcfningar font [fe af inanmaten af tfe flacftabe Greaturen ; ån fiber 
beffrifwa tfe forna tibers fått, oef ån minbre tferab åfwentqr, fom af 
gefror, fiärtan, SRagar oef tårmar, fqått om fmarjefanba; fwar om få 
wål tfen fp. jpiftorien, fåfom wårlbjliga rnqefet wib fanbena gifwa. Dlt 
oef i affeettbe til Sanbborterne åtftilnab ftnneb af fåbana Dlantors eller 
!Jnålfwors Lat: Intestinorum tilwårfningar; tfet år bfwer alt tun= 
nigt. Jfet algemenafte får i Sanbet år tfetta, näml.

a. Dlt giöra Äorfwar, bels af blobet, belb af fottet; belb af Ief= 
ren, etc. etc. i gemen qå Latin: Farcimina fallab; fwilfet orb, nåml. 
Farcimen, Varro oef flere taga af Farcio oef tfet af @ref: (pgacro), 
lat: obturo, impleo; Sv: fqtla; utiftoppa, emeban alla forfwar åro 
ftoqqabe uti wifa forfffinn eller tarmar, bårattbeb namnet af tfet mäfta 
font tf er uti år inftoqqat, v. g.

1. 2Mot>Forf, af blobet; fallab qå Latin Apexabo, f: Apexao ; 
fom Arnobius råcfnar et Farciminis genus; Qvid, inqvam, fibi hcec 
volunt, apexabo, ircece, filicernia long abo?

2. (Srpn=Forf, af ©rqnerne fom ftöqab uti lefren, etc. Äatt Wara 
af fåbattt flag, font bemålte Arnobius fallar Farcimen comminutis 
pulmonibus.

3. HiottForf, af fcxrberfafabe fbtet; Delb fetare oef af Sxrqnen 
fom lårer wara et meb Jqffarneb HTet= et brat=wurfL Franfof: Sau- 
ciffe. Angl: Saufage; Ital: Salciccia; oef lat: Lucanica; botulus; 
botellus; Dm fwilfa’ forfflag, Feftus, Agellius, Plinius oef flere 
ffrifwa. Detb af HTagert FiotL fom oef tferföre fallab

4. SFrap=Forf, af fmarjefanba ffråq eller Htau=SRat fom intet fett 
år; fwilfet flag fom tfet giöreb långre ån alt annor, få fallab tfet meb 
råtta af Arnobio, Longabo, f. farcimina longa, af tfen befanta ©fal=
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ben; Sv: ÄJngPotfwar, äfmen mäl Stångribave, tlgerfnre at tt)e t ,''Iting= 
wj8 fattaö Mng otn flänger at to ref a ê ; net) lära fålebeé inara tf)e famma, 

l’nni Ignn Latinerne ïallaê: ircece; äfinen Botelli; emeban ttgefge i 
ntång fhgde få tilmärdae, font Apicius fättet lib : IL Cap: V. Be= 
ffrifmer.

b: Dtt gtora Paltar el. efter ,£jäléunga=ffn-åfet: Kamjjar. pmilfct 
fïag D. Spegel ffrifmer mara giert af Blnb net) mini, net) fatlaê t SÖ : 
©intlanb: blobForf; i ©alarne, Klubb, i Sanmard: 23lobpôlfe; etc. 
i Ängl: bloud-puddingaf Lat: Apexabo; Snd är fgär t Sanbet tlgen 
åtffilnab emellan Inlobforf net) palt, eller Kamj;, at fl)en fijrre är ntinbre 
mini ntimângat, net) ginrber meb intjnfanbet uti tnrffïinn eller tarmar; 
Dien ff)ett feitare meb få mietet mini infnäbat fern när Brnbet utBafaê, 
nef) fnrutan tnrffïinn läggeö tteber i mähtet at ïnïaë, bêlé uti ftnrre eller 
ntinbre faïnr nef) Bnllar ginrbe.

c: Dit Igaefa pôlfa, fimberfgadat Iintt af Igmarjetganba inanmat; 
fan mâl fallaé botellus, men rättare filicernia, el- genus farciminum 
comminutis pulmonibus-, Igmar nm Arnobius ffrifmer.

d: Siljngnta Sylta; ttget Lat: erbet Salsamentum Brnfaê nm 
alletganba flagê infrgltabe ©afer; äfmen mäl Sv: Goth: Sylta, af in- 
fylta, lat: condire ; SJien meb Sylta i tig etta ritmct f örftåé enbaft tlgen 
mat fnm iilrebeé af tlge fladgtabe Greaturen v. g. af Igufwubet ; fotterne; 
Seuorne ; etc. beté Igel net) fållen, belé fhgdemjé; bel§ Slarf.-fytta, belé 
pråjfab fylta, IaKab; font Berebeê få måugfwuba fätt edg maner; men 
all flagett femma lifmäl tiger utingn nfmerenf, at ©tgltan ffal mät ränfaé; 
ntt gnb faltlafa tigga ndg mäl fnrmaraé t lällaren, feban Ignn titBnrligen 
Inlab är. Dctg när Sngefära, peppar ndg hglift mera tillägeé, marber 
Ignn Bätre ndg bndgtigare; men fatt fällan längre fnrmaraé än ifrån Ign= 
ften tit målgren.

§: 2. Ifimab Calgett, Oflret, Carmåjorne, eller Setan i gemen 
angår, fnm mtgefet åtffillig är i anfeettbe til mlgdenfgeten; hg fnmlige 
Greatur ärn fetare, fnmlige magrare; fnmlige [åga] mig den talg, fnmlige 
minbre, fnmlige ingen; Siågre Iunna fjafma migdeit feta i anfe[e]nbet 
til talgen, men magert finit; Dlnbre fett lintt, men ringa eller ingen 
talg; etc. Igmitfet tgärfhgter belé af aftet, belé af upfnftringen eller gin= 
banbet, belé af Sanbénrten, belé af flagct, belé af annat, fnm migdet 
mnre at fïrifma nm; Snd när man får v. g.

Dtf en Dre 2: Ztt ffirab talg.
------ Än 1: Ztt dito.
------ S3åd ett @iet 4. el. 5 mfarfer].
------ f^år 2 el. 3 m.
af et gamatt ©mjn 6 et. 8 m. Sfter.
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.ftunbar, fatter, ©iåff, .fpönb, ©attinor, etc. minutes f)ät intet, IjmiilfaS 
fete od) npttig är tit mångljanba; ©å åro förenämb ®tad)te=©re<atur 
förfmartig gob af feto; Mifinanbeb tljenna Siatgen od) Sftret, tit en bet 
ffnrit fönber uti fmå ftt)cfen, od) [toppat uti förenäntba forfmeftag, at 
meb forfmen förtärab; ju mera, ju fetare, I)inilfeit feet forf Perfius, fattar 
opimum fartum; 331 en ftörfte beten anten brufab tit Siub, etter tiwå^I, 
etter [morning, etter annat bi)tift; ju gamtare ju inärre, t fi)nert)et tat= 
gen tit Stub; od) fönuarab meb torefanbe på botnar od) minbar, feban 
Sftret i ftagar är famanrutlat, od) tatgen anten ffiraber eller offiraber 
jätten t wifja ftqcfen.

§: [3.] ©ätten at titmärefa förenäntba Iorfwar; font gement, fallaS 
t) är Söftmaten ; cibus autumn alis; Waranbeb efter gamla orbqwäbet, 
fiera måt om året, ån fom Forfroar ; tt)et od) Chr : Grubb uti fin 
Orbfpr[åfS] bof införer; Ijfa font att fimab af SEftiolf berebeb: ^rojtmat; 
esca albu, af Perediis od) Bibefiis, font Plautus nämner 93catgiriga, 
tjär mi)cfet brufab; Slr mät mångljanba, men tt)et angelägnafta är tfiet, 
at rätt gobt od) utmalt niiöfit tageb, tt) fött od) flott är obugeligit; od) 
at uti forf=fftnuen, od) tt>e få fattabe ForfFaren font ftpcfab af måmbem 
etc. od) fötneb, intet mera läggeb, än titt t)ätftena af forf ämnet; ti) 
marber förmpefet inftoppat, fpritfa tt)e fönber uti fofuingen; Sfften fött= 
forfmar od) ©frapforfwar funna rätt mät ftoppab, emeban tt)e uti matu 
intet fofab; Dod) attfaman mät förmarab od) torefab, emeb.au tf)e fnart 
möglaS. Su mera frpbber, v. g. Sngefära, Stäglitfor, SJiirtsam, Äpnbel, 
93îelif;a, etc. etc. tfjer tit täggab; ju fmafetigare marba tt)e; 53od) att 
måtteliga.

Cap: 9: Om Ull, "taget, <§år, ^orn, meb mera, fom brufab 
aftagab ntaf ©reatitren tit ni)tto.

§: 1: ©ebatt ff)e uti föregåenbe Cap: 8, införba ting, ntaf tt)e 
Snmärteb Semante af ©reaturen, åro näntb; ©å fomma tt)e Ittmärteb 
at fortet, nämnab, näml.

A: UU af fåren; Ifmilfa ?får, fom för berättat är, rätt fällan 
Isär miötfab, od) borbe tfserföre bära mera ntl, tt) tl)e font miölfab, äro 
tninbre ultrifa; 93ten få är f)är ti) märr intet få titräefelig ull, at tanbet 
fan profitera tfjer af, fåiont tjfmät ffer anorftäbeb; jag må intet nämna 
Stngtanb, font fan räfna Ofpuneu Uti, tit 2000000, L: etter efter tfsen 
uträeftting font Bachmanffon giör, 12, millioner Fleceer, od) märbet 
3 à 4 pens per flecee, elî 1: L. 8. f. per Tod, à 8 fleceer på 1: 
Tod; utan enbaft wäre Sanbborter in i ©toerje od) @iöff)arifet; Or= 
faferna äro ettbelb framförba i III. StfEsaubt: 2: Cap: 2)odj eljuru ringa
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t()en nuira må, få forbrar Ijoit gob rpcft förft £;iuab fielfma Flpppanbet 
angår ; Ijwar om uti formålte åffmitbl. od) Cap: 8: §: 1. 2. 3. 4. etc. 
ffrtfmit år; ©åfont od) UKeits ttlveömng febait tt;en afflipter dr; ge= 
nieitl. 2 gånger om året; får man 2 m: om året ull af 1: ft: går, få 
dr tf)et Ijdr ogement ullritt; nteteitbels mittbre. Jpmilfen UU Idngre eller 
fortare, Senare eller ftrdfmare, måfte mdl tovctas, febait emedan Ijdtt= 
berna grebas, eller tebae, Lat: explicari; Favbae, tl)et dr meb farbor 
mdl föitberöelaö; Lat: falla märftpget Carmen od) farbanbet, carminare;
f. Lanam carmine pur gare; eller fom Lucretius närmare fafen träff anbeö 
ffalbar:

— — — Qvafi carmine Iana trahatur. 
marattbes nyttigt tt)et fåbane Lanistœ, eller Slrbetare meb ullfarbanbet, 
f)ål(a ullit uti marman; befncfjta tienne meb oljo; fåfont Salander på= 
minner; ttjet more od) npttigt; tt) ft)er af blefme I)ott båbe grebigare 
od) tenar[e] ; f)milfet fettare orb nära inftdmer meb grefernaö Àfjvoç, af 
Ijmilfet Varro fager Lat: Lana belast

§: 2. @eban Ullen fålebe» farbab dr, fpitttteS fl) ett grannare eder 
gröfre til garn, alt efter ttdené gobljet, od) I)toar til fjott LrnfaS ffal; 
9Ken at föreffrifma fpiiterffatt Imru ml)cfet fpittnas ffal ont bagen eller 
mefotta; fåfont någre Ijafma anteinat; tLet dr fåfängt; ti) at fpitttta 
grant od) mål; tt)et går bubbelt längre ut, dit groft, fnutigt, ojdmt od) 
illa; äfmeit tt)en få fadabe IVaften eder forta ulleit; emot tt)en långa.

Od) etmrumdl Illle=Manufacteurer nu för tiben af tt)e ttpa för= 
flagSntafare mera dit mprfet påprefaé, fåfont för Sanbet en btger fromma, 
od) öfmerftor inbrdgt; dpafma od) itu febait 1727 begpnt at inrdtiaê, v.
g. uti glorn af sDio ©odtt; 1Så Idrer tjbeu utmifa mittan efler Onpttan 
af fåbant; tf>et fettare liar matt at fruct)ta före, af orfaf at båbe Slrbetare 
fåfont od) materialer, altfaman finS intet tidnligit eder tilrdefeligit l)dr i 
lanbet, utan måfte l)jt ittförffaffaö ; od) tfyes utait orten ocl) ndringömebleit 
intet förflå od) tidnlige dro åt fåbant fräntanbe folf, font ifrån attbra 
orter Ijjtfomma ; tt) ef) uru tpdlfingelattb fan utropas för et CSanaattS Sattb ; 
få dr bod) f)dr lttångaS flagan, font uti ©ana i Galil: at Ijtfe fattas; 
Dian trampar Ijdr ide meb ftöflarne up t fm öret, epl ©eller ffdr bär gttlb 
meb tdlgfnifmar. ©tt blanb många attbra, Bachmanffon gifmer mdl 
flora förflag tit illle=manufacturer; men ttdr tt)e Jpittber ocl) befmdr, 
font ©att fielf tfjer ©oS frammifar; i fpnerl)et t t©et IX Cap: od) p: 
239. etc. af jjanbels)= ocl) )pusf)ålbö=mdrfö ©emlig©eter ; noga ffdrffobaö, 
dro t©e mädjtige at utmönftra fåbana faetorier, ocl) utmifa t©et t©e od) 
fielf me mifa, t©em mara mera ffabelige båbe för t©eraS principaler, få= 
fom od) för operateurerne, ja! för fielfma orten, dit font profiterliga.
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sOOien ffulle framtiben gifma Ipdeligare fortgång, få at Jpâïêiitgetanb o cf) 
tpeö ©täber od) ©oditar tunbe til många Millioner taga fig fram, af 
Manufacteurer font Holland, Venedig, Rhodus, Syracufæ, Athen, 
Carthago cd) Tyrus ; få ffitlle tf)et mifjerl. mara atlaé nöje od) fromma ; 
©mellan tjb, uti tljetta ttn Ijär maranbe Tyro eller Thorsö öpälémtga= 
Ianb tilmårcfaé följanbe ting af Ullett; nanti.

1. Watmar eller rättare ffrifmit Watmal; få framt tljet är af 
Wat, font på Ifland: od) annor fpråf; efter G: A. Somner: Joach: 
Vadiani, etc. uttl)bning Bentärder pannum, veftimentum, tegmen. Wat= 
få cl ; fäd eller sPofje l)toar uti Mber förmarab ; fe D. Speg[els3 Gloff : 
p: m: 553. Söten l)är fatlaé Wåt-fåcF, at Bemara ttje inlagba fafer 
ifrån rägtt od) mäto, Ijfa font etta tafljub af läber ; etc. Slt Hartmannus 
de Grunbach fl)en 5:T i orbntngen af ferrante i fPrpfjen fid tljet til= 
namnet Watmal et. Walmar, tl)erföre at l)att [mar] tljen förfte font Be= 
faite £)rbenê=33rôberna giöra fåbatt mäfnab; SOten l)är i lanbet är Valmar 
et SDtané egit namn, famanbragtt af Valdemar eller Baldemar; font Be= 
faut är. D. H: Spfegel] uti fit gloffar: utförer fåbatt mäfnab Wab 
mar på lat: pannas laneus craffus et vulgaris; ©omi är Brebare, 
fornt fmalare font l)är giöreb, merenbelb 1 at; font tjmitt, font grått, 
font fmart; att efter ullen; font tätare, font gtefare; fornt finare, fornt 
gröfre; men alt af Ulbgarn Båbe upränningen ad) inflaget, efter någraé 
uträdningar, 4: alnar SBalmar af 2 infarter] ull; mett få giör Brebbett 
od) ïjopfïagningen ftor åtffilnab til alntalet ; od) ätt mera tofningen 
maltanbet eller ftampningen, febatt tljet mäfmtt är.

2. %oï Brift på Utl mäfmeé l)är 23ttmfåjen, 23omfåjen ; Sölen ont 
ff)et är af famma fort font tljet tpget Ijmilfet på Ängl: l)eter Bumha- 
fine; på ffrattf: Bombafin; faft ätt namnet är tjfa; tfjer ont tmiflar 
jag; tp tljetta ^älfinge=S3omfäjen är gement, od) fainanmäfmit af Bitt= 
garnb uprätttting eller marp, men inflaget är Ullgarn; af ettaBattba eller 
oct) åtftilliga färgor, aitteit flått eller od) ranbigt, eller efter ©rälb rofer 
utfmpdat; Ijmilfet Ijär i lanbet mpdet Brufeb od) tilmärdeb.

3. Slf Ull, belb enfelt garn, belé tminnat, fîicïe© od) t)är SDÎpfjor, 
mantar, ftrnmpor, tröjor; belé odj fornes; i fpnerljet tl)e förft ttämba 
!läber; men tröjer intet; ti) I)toab åtffilnab är emellan fHtfabe ftrumpor, 
mantar, etc. od) foma&e; tljet är Befant ; tljet fenare maneret fallas od) 
binba, oct) tljet arBetabe v. g. Bunbtta ftrnmpor; etc. SBäfna ulbftruntpcr 
tröjer, etc. fan tljen gemena Ijopen Ijär ätt intet tilmärda; 5)od watFa 
frnå Fullmygov eller pitntlFov, efter fjjattmafare fonft, tt)et funna font= 
lige giöra.
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B. Xagel ; fallaé fuller på Latin: feta, men efter IfidorijVoffii 
od) flereé mening är feta på Sv: QvnjnTorfI; brufaé Ij är ml)det, i 
fpnerljet tit Sjnor, tätnar etc. på fie= cd) ftffe=monor; til fogelfnaror, 
od) tplifa Sonor, äfwen til SRiolt=Qjtar, lat: cola. Sniol=Qall =Qid>t 
lat: cribra, in-fubcernicula.

C. 23ot(l, Worfle; ©mjnborft; lat: Seta; Angl: briftle. Gall: 
Soye bör od) jamtaé efter ftongl. görorbning: SSrufaS Ij är i fpnerljet til 
Suéborftar, tiäruborftar, fläbe§=borftar, etc. äfmen främft på SBecftråar, 
ocf) tplift.

D. <§år ; Lat: crinis; af atlljanba Greatur, häftar, tor, gietter, 
©mjn; etc. äro mpctet npttig, feban tfje tmåttab od) torfab äro, v. g. 
tit at juo Step, tiuber, Sjuor, etc. af; til ftopning uti SSofjor uitber 
©ablar od) ©elar; at fpinna til garn, l)mar af grofwa täden ocf) toäf= 
naber funna giöraé; ^årflåben Lat: Cilicia; Angl: haire=cloth; >5år= 
but' etc. Slfmen til ©jlar, @id)tor, ©ubbar, etc. SBantar od) ©odor 
af flår äro båbe marme od) npttige at brufa när man matnet Ijanbtera 
ftal. Slf 33od=f)år giöreé od) goba peruqver ocf) tplift mera. Jpåren 
fom falfaé af fm b ar, bruîaê od) mpdet t; är fåfom bref uti båtar od) 
fartpg ; etc. etc.

E: ^orn af ftörre od) minbre Greatur, brufaé ocf) f)är til mång= 
banba, v. g. Jfrut= SSled= ©nué= etc. f)orn; ©ofar ftörre od) minbre, 
SSlåé=inftrumenter af 2rt flag, Qtutl>orn od) ftngerl>orn. Slf ^orn 
fofaé od) fljet ftardt famanf)ållanbe Sjmet; lat: gluten; ©rnälteé all, 
l)auba flagé fjornfnappar. Sfje fmå frofot= 33rufel)orn brufaé od) til mjlor 
på betgel; etc. Slt i forna tjber Ijabe marit brufeligit at Ijafma .f)orn til 
brideé färtlle, fljet är öfmer alt futtigt, od) fan feeé på alla Shmftafmar, 
od) finneé at läfaé uti alla gamla Gijrönifor; äfmen mäl om Unberbar 
Jp ont, ocf) furu .fporn mib åtffifliga tilfällen äro brufab få mäl Ijoé Dfter= 
länbingarne, fom Greferna ocf) anbra nationer; maranbeé, fnartfagt, namnet 
Ijfa Ipbanbeé på tl)e befantafta tungomål få mäl i Afia fom Europa.

F. Aldfumv af Greaturen, lat: ungula, brufaé ocf Ijär til at fota 
Ijm af; ©mälta til fnappar; giöra til bofar etc.

Cap: 10: om Qt'inn, ^ubnv ocf) Håbev.
§: 1: Jd är more för brpgt at framföra t£>e mångljanba fätt, fom 

©finnare, ©ämffare, Garfmare ocf) tplife fonftnärer meta brufa at til= 
märda fin arbeten nteb ©finnen od) ljubarna utaf Greaturen ; ©od) Ijuru 
tljet gemenligen tilgår l)är t lanbet nteb fåbatt arbeten, af tt)em fom inge 
SRäftare äro af fåbatta fonfter; tl)et berättaé t)är fortet, maranbeé öfmer
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alt futtigt tumt Sreaturena ffintt ocf) [mbar aïtib funna to a ra mutige 
nar t[e t tib afbragab, faft än fiöttet intet bogbe, bel» t[erföre at tf)et 
är intet äteligit, [åfont -£)äftar§, [unbars, fattors, etc. Selb ftelfböbt 
eller förolpcfat; belé af aubra orfafer; Dd) e[urumäl Jïongl. Jbrorb: af 
ar . . . ti)bet. Befaller, [uru ttteb t[e bbbe Sreaturenb .fpubarb afbragattbe 
fïat. fbrl)åOa8; få marar ätt gamle manan, at miffe perfotter t[er tillåta 
Brttfa ftg til fåbant arBete på t[e få ttätttba Däteliga Sreatureit. 3lt 
od) t[e fete od) gtöbba Sreaturen åga Bätre ffitttt od) [ubar ätt f[e 
magra; tf)et är od) Befant, at t[e Sreatnr font af milbittr rifmaé od) 
Bitas, mäftabelé marba lufige, äfwett t[erab [finit, när t[e afbragett marba; 
sIlieb mera font utefïuteê.

§: 2. Dian Bör od) t [etta förut Berätta, at i gemen Berebab [är 
all[anba flagb ffitttt od) [ubar, ttätttl. A: Savcfa, B: Seta od) C: 
0åmffa.

A: Savcfa, lat: glabrum reddere; Angl : to baric, fatfa t[em [å= 
rett af, giöra t[em fläta od) tiocfa, bocf efter torffanbet ftt)fma oc[ ftula,

B. Seta lat: coria perficere Gal: badroyer; gettom ft)ra ell giäf? 
ning giöra t[ent tttittf; bocf at [årett Blifma faft fittaube.

C: ÖantfEa är Bereba ©finnen få at t[e icfe allenaft marba mint 
fåfottt t[e förenätnbe S3ete=[ubartte ; utan od) fläte od) förutan [år, fåfottt 
t[e Barfabe. ©åbatt Opttb faflab [är: 0åmfE; arBetaren 0ânt|ïare/ 0uv-- 
fåmffare; på £t)ffo: Wetsgevbev, ber tUnblebev jtibeoeitet; lat: pel- 
Iium molliorum et tenuiorum concinnator.

dpttrtt nu all t[ef$a trt) flag tilmärcfa§ [är i Ianbet t[et ffer på 
följanbe matter; ttätttl.

A: at Savcfa ffintt orf) [ttbav :
(1.) £[etta ffer på 2:[anba fätt, ttätttl. Sallbavefa od) voavm- 

bavcfa ; Sotf til Bägge fälten forbrab förutan matnet od) Stt ting, ttätttl* 
Satf od) Savcf ;

a. Salfen Bör mara ftarcf, oc[ j tunna til ett ftor Dpe[ttb, litet 
miitbre til t[e mittbre [ttbar; af [milfen falf ttteb main gtöreb ett mäl= 
ling, mattelig tiocfer, [mar uti [ttbett lagged, få Iagattbea at t[enne falf= 
mälltngen mäl ttår öfmer [ttbett; tp ligger [on torr, t[et är ffabeltgit; 
t[erföre måfte tuera efter [anbena på[öfab, ont få Be[öfme8; äfmen mäl 
ofta refor omrörab, uti t[et färillet font Opubett eller flera Iagba äro ; 
[milfet färille, Bälja eller far måfte intet trångt mara.

Sttär utan ntärcfer [årett mara lofntab, tageb [ttbett up utur t[eitne 
fa)fmällingett, oc[ få mäl [årett font fiöttgårben ttteb ett [j: et] tiänligit 
järtt noga afffrapaé; tå [ttbett återigen tteberläggeS i EaIfmctllingen t[er
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at Iciitge Ugga o cf) ofta omröras. .SJjer utur tageS pben up, o cl) anten 
uti ett ftröm läggeS, eller tpr ingen fittneS, få långe uti falt matn trampas, 
at all fatten åntel. tl)er utur brifmeS ; ti) Blifwer något af Ialfen qioar, 
få flåmeS låbret.

b. .Uavcfen tageS af ©ålg, Söjbe, SBiorcf ; anten partpra eller 
famanBlanbab; få mpdet at [ tunna SBardntiöI rådnaö på en ftor 
ptb, tninbre åt tf)e fmårre; Ijmitfen Barcf ; tagaS når fl)en må af; trået; 
måfte tordaS, fönberBnltaS, tröffaS odj rifslaS, at tpn grann Blifiuer ; 
Dlian fan od) t)är til taga DJiiölbärSrjs, når liten Barcf år i föråb ; ti) 
fpareé Barcfen, luarber intet gobt låber af; Sard font år tneb måfja Be= 
iuå,rter år gob nog, atlenaft måfjen förft mål afffafmeS; tiodare Bard år 
ocl) Båtre ån tpn tunnare, etc.

©eban fålebeS SBarden år tilppntaber, ju grannare ju Båtre, fomtner 
pben, febait all falfen år utbrifiuen, at BardaS anten Ball eller Warm; 
fom tilförenbe fagt år, BeftåenbeS åtffilnabett tpr utinan, at

Ballbavfningen ffer fålebeS, förft tåggeS SBardmiölet; ju tiodare 
ju Båtre; ocl) feban Imben; alt poarftalS om l)iuar annan, uti et ftort 
fårille; få at alftåbeS Bard år emellan fållante; ©eban flår man tpr 
på få mt)det iuatn, at t fier af luarber en lagom tioder luåtling, ocl) ånte= 
ligen ftår öfiuer tp pbar fom utt faret åro inlagba; ftållanbeS tljetta 
uti luarmt rum; uti ^åpfett ffer Ij år. CSnår tpt. få i flogtalS några 
iuefor tegat pfmer, måfte tpt oftaft omröraS, od) om få BePfmeS mera 
Bardiuålling tilöfaS; låtanbeS pben ju längre ju Båtre ligga uti tpnna 
fall&ardningett, 8. 9. 10. 12 etc. meforna fram åt; tp ju längre tp 
ligga, ju tiodare Blifmer låbret; boet) Bepfma tp minbre od) fmårre 
ptbar, fortare tjb, ån tp ftörre; Dlian fatt förföfa puab tpt Ijber, när- 
man ffår et fti)de af Billingen oct) tordar tpt; Ddj når pben år full= 
Bardab, tageS tpn upp at tordaS i måbret, puilfet Båft år, om Jpuben 
mtb upaganbet rått ftrap od) ftradt frpfer af falla mintern; men i Bliba 
måbret ide få.

VDavmbavbntngen ffer nteb mera arBete, bod ptlleS pir fåmte; tl) 
i flållet at SBarden ocl) ptbeit poarftalS låggaS i fallbardningen; etc. 
Dlidfte mib tptta feitare fåttet, en ftard Sag giöraS od) fofaS af före= 
nåmba Bard od) matn; uti poilfen Sag, når tpn lagom marin år, at 
puben fatt tpr i pllaS, pben fom falfab år, läggeS, od) meb fotterna 
trampaS i 3. 4. 5. tjmar, ja! om tpt more 24 tjmar; ti) ju mera, ju 
Båtre; låtanbeS ptbeit tpr uti ligga jtilla et pit bpgn; ©ebatt toårmeS 
tpnna Sagen up igen; od) når tpn år Hunt morben flås tpn på ptbeit, 
fom måfte mara uti fårillet förft Iagber poarf= od) flogtalS meb före= 
ttåmbe SBard, på famma fått, fom om ÄallBardnittgeu föremålt år; Uti
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DnriIfett BarcfiraOing Dubett ligger odj omröreé til beDagelig tjb, til tDeé 
Dmt fulBarcfab Bliftrerf tå Dutt uptageé feban ocD torcfaé, äftrett [om på 
tDet förra fättet.

B: at Seta ©t'inn.
$Detiu fïer [ålebeé, ttâml.
1: SDiatt tager ett giöpen fornmiöl, ref) ett ttåftoa [alt, [amt få 

nipcfet train »armt, at tfer af toarber ett tiref trailing ; åt et [tort Sår= 
el. @eta=ffin; mittbre til tDe [mårre.

2;_ ©eban brebeé ffttttten ttt; tDe må mara torr eller Dipflåbb; 
ocD på fiöttfibon läggeé et finger tioeft af förenämbe mailing, [amt något 
[alt; [å laga[n]be§ at fiöttfiborna förarna emot Diuar attbra, rått mål 
til[aman, uti marmt rum, at tDe intet fripa.

3. SBâttbaê tDe om på Diuur tribie -bag, at tDe neberfte marba tDe 
öfmerfte ; ocD tDet uti Dela 3 meforna.

4. ©agaé tDe up at torefaê ;
5: ©fafmaê od) berebaê meb tiänlig järn; [mörjaS od) giôraê miuï 

uti tDen [à ïaltabe mebieOïittgett [om mib mäggen fäftaber fitter; Diuar 
tit [mbrjelfe od) tageS, ifter, [mör, oljo ocf) tplift; [eban betan är mäl 
borttagen; Su miufare ocf) lenare tDe bltfma, ju bätre od) bet)ageligare.

C. at SåmfEa ©finit ocf) ^ubav.
©fetta fïer merenbelê [ålebeé,
1: Slt tDe albraförft mät falfaé, efter förenämba [ätt om Sarfa 

Dnbar, lit: A.
2. Slt ^åreit rätt mäl aftagaé äfmen fiöttfiban;
3 Slt falfen genommät uttmättaé meb matn eller lut.
4. Slt tDe [ebermera berebaé meb räcfejärnet, [mörjaé o<D luribaé, 

ocD genom mebte=S)iittgen [å länge bragaé, at tDe nog miuf mara måttbe. 
SOian plägar od), i [pmterDet ftora l)ubar, bulta, ftöta odj ftampa, od) 
på utångDanba [ätt Dnnbtera, ju mera, ju miufare, [å at man må Där 
om [äja, [om om Sjnet är ffrifmit:

Semper injuria melius.
§: 3. äpmab nu i fortDet berättat är i gemen om ©finn od) D»bar, 

Duru tDe anten Sarcfaé, eller Setaé, eller ©äntffaé; tDet borbe Där något 
mibare utföras om Diunrt od) et fïagê ©fin i [pnetfjet; ti) annorlebeé 
berebeé et Dunbaffinn [om beDåtler Dåren; anorlmtba et ©anittffimt etc. 
etc. [nart [[agt] D'uart ocf) et flag forbrar Diuart ocD fit [ätt; men [om 
tDetta more mpefet miblöftigt, od) [åbant arbete är icfe DmarS mané, utan 
tDe ©nffplte Dnnbmärcfareé; @å går matt [åbant förbj, äfmen at nämna 
tl)et [om ärforbrar ftörre fonft, v. g. at ntängta Säber; giöra 3ud)t,
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Äarbetuagn, Lat: aluta; Hifp: Cordouan, emebait ff)ct fäjeé Wara 
förft få berebt uti Corduba el. Cordova t ©panten; ^ranfofen ttåtmter 
c cl) tbet Marroqvinl cd) föregifmer El) et förft mara fommit af tt)e Mo
rer o cl) Maroccaner ; SOTen at JManLCarbetuagn är ålbre än 2TutT>-- 
Cavbetuagnet; tbet är fangobtjfi. Slt färga läber anten finart, röbtr 
gubtt, l)Wttt etc. sKlt fåbant ga« l)är fcrbj; ©cd fpneä nöbtgt mara 
at et allenaft l)är nämna, Emru ff)e SSarcfabe fmbar, må funna giöraé 
mtufa, fom ufmefta eller fmcrba mara böra; ft) man met tbet, at före= 
nämba Embar belS brufaé til fmorbt belé ofmorbt Cåber; Lat: corium; 
Gall: cuir. Germ. Ceber, Angl: Leather.

Qmôrjanbet ffer fålebeé, at feban meb räcfenageln fiôttfibona meb 
tt)es fïimfor ccl) mibbänge är få bäfta fättet räufaber, när tben torra 
buben är förft meb ftänft matn befudjtab od) ufmefaber; fmörjeé bu^etl 
eller mifja ffnrna ftpcfen af b«bena meb Sfter mib elben; ©mör fan 
ccl) brufaé; fmältab talg äfmen ocb; men fSfecf eller tran; faft än tbet 
ocl) brufaé; är albeleé obugeligit, tf fåbant fmorbt läber tager fmåra 
matnet til fig od) marber meb tjben frönt, ffiört; eller ocb biårbt fom 
born; Dcb emellan ^ïüarje gång tbet fmörjeé, od) facfita marmeé mib 
elben ; ingalunba at tbet bränneé fom lättel. ffe fan; tbet meb bänberne 
eller meb fötterne gencmmäl mribeé, gnuggeé, tramfaé, tråbeé ocb be= 
rebeé at fmorningen mäl inftöfeé; famt få flutet beftänfeé meb litet 
falt matn ocb ib^fläggeé at få utfmettaé odj fmalfaé.

§: 4. ©il alla nfttigbeter fom förenämbe tilrebba ©finn od) gäbet 
brufaé månbe uti buébåHet, tbe äro flere än tbe ufräcfnaé funna, än 
minbre beffrifmaé; tbe atbrabefantafte äro tbefja följanbe, nämt.

A. Slf J3avc?abe fmbar, förfärbiga ©afdjubar; lat: tecuaria. Ville, 
baitba ofwertog, Lat: tegmina, få magnar, fläbar, borb, ©fritt, forgar; 
ftolar, fober, etc. ©ablar, ©elar, SSetfel, ocb bluarie^attba Oiem=Ifg= 
©for, ©töflar, l^attfïar; etc. etc.

B. af Jöetab @Ft nen, giöraé allljanba fober, lat: foder atur a. 
SPälfar, SOif § or, -jjanffar, Sdiuffar, fållar, etc. etc.

C. sKf SåmfE förfärbigaé ©röjer, Äflrar, 33ffor, bnnbffar, fungar, 
bölfter, etc. etc.

§: 5. Slt bär uträcfning gtfma butu ntfcfet ffitlle beböfmaé til alla 
uti näftföregåenbe § närnbe ting, fom giöraé af barefabe bubar, v. g. 
af en lagom cjpub får matt 8 far Oiäfmerffor, bmar til 1 ^ m[arf] Sfter, 
od) L m: ffogarn, famt 2 barefabe falfffin af nöbene äro; fåfom Sa- 
lander uti ©årbéf: Inft : 13: punet: p: m: 112, ff'rif[me]r; ©il en får= 
ffinéfäll 8: ft: betab ©finn, ©ill et far börer 2: SSocfffinn af ©ämf!; 
etc. etc. ©bet funbe mäl mara nöjefamt at läfa; SOien näftan fåfängt

15Glysisvallur III,
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at föreffrifma, emeban gaitffa [tor åtfEilnab mata måttbe babe pa fietfme 
Buberna oé ffimteit, fåfom od) på t fient [om tf)em Britfa ffola, å[mett på 
t£)em [om 11) em för[ärbiga; SDocE at mi[a Bmab nu för tiben tt)e Brute= 
ligaft Sing Bar t orten metenbels Mftaf fätteS Bosgåettbe DpfatS :

finit.

$. :•/.
1: Eanna gtöter............ 1 —
1: D:0 ©ötmiölf. . . — 3
1: D? D? Storf.... — 6
1: DS D0 IMn=Utiolf — 4.
1: iU Iointer=Smiir. . . 5. 16
1: D? ©omar fmör . . 7. —
1: itt. Dft af Bäfta [taget 4 —
1. D0 fämre............... 2 16
I. D? — gemenafte . 1. 8
1. Dl DJtefmorsoft . . . 4. —
1: SÆ: färfEt=Eiött

af Dpe et Eo . 3 —
af går............ 2 8

P 'it/-. Sort Eiött. . . . 4. 16
af ©torfänab. . 4. —
af ©måfå . . . 4. 16

1: itt: gläff fetare . . . 5. 8
1. D0 — fämre . . . 4 16
1: nt[arf] talg............... — 10.
1: nt: ©mjnifter............ — 12
1: m. Sångull............... 1: —
1. D? mäft.................... — 16
1: nt. tagel.................... 1. —

1. in. SBorft................. — 15
1. m. 43 år.................... — 10
1: iti. V>ortt od) flöfmar — 16

2lrbets Iloneo

för SBarcEabe Bubar
1: ft: Dpe= od) Eo=Bub . 3 —
1: ft: mittbre .............. 2 16
1: ft: minft ................. 1. 8.
1: ft: JpäftaBub ........... OO. 8:

fimt.

Ilobets fLonei for SetaPe 

©finn.
för 1: [t: går, (SjetafEtn 
[ör 1: D.0 mtttbre . . . 
för 1: [t. Jrjuttbffimt . . .
— 1: ft: Äattffinn . . .
— 1: ft: GantnfEtnn . .

Sév SamfFaba
1: ft: SBocEfEiun............
1: ft: mittbre ...............
1: ft: mtttft..................
SBeS utom år prifet när 

fåbana Bubar odj ftinn 
rent af EiöpeS, nanti. IKaf 

1: ft: DpaBub ....
1: ftp. EoBub............
1: ft: BåftaBub ....
1: ft: qmtgeBub . . .
1: ft: EaIffEtn, ....
1: ft: S3oct'Bub ....
1: ft: ©etaBub ....
1: ft. fmnbfftnn alt efter 
färgen, tBet fmartafte od)
Bäfta ...........................

1: ft: Äattffinn............
1: ft: gårfEinn...............
1: ft: SamBfEtnu............
1: ft: åfielltttgö D:o . . . 
SlBe Berebba Bubar EiöpaS 

nu Bär få ungefärliga, 
1: ft: BarcEab DrBub . . 
1: ft: D? EoBub . .

$.
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Suit. Smt.

1: ft: [barcfab Eo£)ub] fâmre 
1: ft: Ealfftinn ...............

$.
SErebbaven tager 

för 1: ft: ïffiatmaté SacE 
1: ft: Sffiatmatströja
1: par D° Sppor . . 
1: D? D” ©trumpor 
1: ft: SifftpcEe . . . .

$.

1: ft: fåftafub ...............
1: ft: SocEfEinn...............
1: ft: ©etfEinn...............
1: ft: ÄiettmgfE:...............
1: ft: SarfEittn..................
1: jt : Sambffimt............ SEomaEaven betataë

för 1: ft: ©abet............
P ft* Setfel............

1: ft: IbmtbfEtmt...............

2lrbeteldnev åt
fattbmårcfare åro gement, 

fåtebeé; boet meb åt= 
fEitnab ttär EEte arbeta 
Ifemtna foê fig fielfma, 
etter fob tfeni font 11) em 
betinga; fmtlfet fenare 
flår måft bnifaé t fp= 
nerf et på Sanbébpgben, 
tferföre ttpföreö tfet; 
efurit ocf åifEtlttab Eatt 
mara ©ocfnerne emellan ; 
bocf år tfet gåitgbarafte 
itåmt. at

1: par ©töftar . . . 
1: par SaberfEor. . . 
1: 1)". fftåfmerffor
1: ft. D0 nttnbre . . 

Semtpg åt en arbetêfela

SEtnnaven betonter : 
för 1: ft: fårfftitöfåU . . 

1: ft: D? ©etfftnê . 
If ft: DIitiff af f Uitb= 

fEitttt ..................
1: ft: D? af Odntn= 

ffin..................
1: par mantar . . . .



228 [II: V: I. Wild=Diurens fångande.]

V: 2lfb>anbltng;en
rm

tpe I>år t Jlattbet beftntelige XPiltmDiurens fåttga[n]t>e.

Cap: 1:

(Dm XPilö-sDiuvett i gemen, Ocf) tbevas fångan&e.
§: 1. Slt ©turen bår t orten, font ocf) anorftâbeê belaê uti tama 

od) (Dtama, etter roilba; od) bunt tt)e otama funna od) til [torre beleë 
[o: befen] tämjaé; nteb mera, tf)et är wiblöftigt utfört uti 1: od) II: ©c= 
tarne af Hift : Nat : Helf: [om od) nämne§ (5uös Njfa ^utebuv t 
epälömtgatanb; b'nareft all biur [om bär ftnne§ f)afioa tf)era8 tilfjäll, noga 
Befferfwen äro; §örtf)enf!ul är onöbigt [äbant nprepa; bccf Bör ttjetta 
införaé, l)uru efter baitbena biuren t)är, babe tf)e ftörre od) [märre [tuåra 
förminffaé; tt) för 40 eller 50 år [eban, när man litet in uti ffogé= 
marrfen gå månbe, anten [omar eller winter, [åg man [torn l)opar Sltgai, 
af)arar, Sefater, (Scfornar, OIcarbar od) tt)life bär od) tf)er [pringa; SMöntar 
ocf) SSargar woro frame [nart [agt annan b war bag, at ffaba BofEaper, 
åtminftone at båda bunBarne ocb SBalbionen waftta. ©fogéfoglarne 
flugo nära in på Bpante, od) wifabe [ig [nart [agt fitta på bwart 10“ 
trä, eller od) [urra bapetalé Mng om öronen; för utan tbe [om fp Ite 
ntarden ocb lunbarne meb Iiufliga [ånger; 3 lefotiberna [amfabeS [i 
ftora Eto'par på tberaé wifja ftätlen, at tbe ftobo intet at räfnas, ntat 
öfwertäd'te b*dfl ftora Sefeöplatjfcn. ©iöarne od) tberaé wjfar woro [i 
öfwerfulta af fimanbe ©iöfoglar, at man räfnabe 60. 70. 80. etc. t 
©loden, belé af tbet flaget, belé af annat; få at man meb et Bpfjeffot 
på fri baub ntur båten, Enttbe bräpa 3. 4. 5. 6: ft: i fänber. etc. etc 

93teit nu går man många ffogar, 3. 4. 5. mjlar långt igenom, oo 
mårder ide et [pår en gång, af något fprfctab biur, än mitibre får [> 
tbet [amma; epela ftora ffogétracterne äro få tome af foglar, [on 
tben ffallote utan bår. [på tbe gamla lefê ftätlen är [om et unber ct 
nu få [e någon fogel; åt minftcne [om tbet ffrifweé om Phoenix. DIiat 
bar [nart [agt at [e Ijfa många fiöfoglar ftrnBa unber watnet, [om ni 
ofwanpå. etc. etc. Sdwttfl iuföreS til tl)en änban, at tbe efterfomanb' 
må finna tjbeit, när fåbatta förmittffningar bflfwfl b®r i orten Begput wife 
fig ; tp tjmar [åbaitt aftaganbe f>äbanåt, [å tärer tt)et gå meb mång flat 
af ffogêbiuren, [om tbet i mina år, i [aning, gått meb några flag§ fiffat 
at bwareft tbe i ftörfta ömnigbet fångabeé för 40 åren [eban; nu mere
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tcfe ett år til finnanbeé; Drfalen lärer mara >6errans Ijamberjg för Sanb= 
jettå fynber [full, t fynerbet oenigbet, Ijf, trätor, egeunyttigbet, tiufmeri 
od) fåbana flera förbärfmeliga föröbelfer; farnt tt)ett ftörfte af ttje natur= 
liga, tt?et tjögftffabeliga fo^lanbet, font t grmtb utöbar flogen, oct) nteb 
tf>eö förgiftiga Do8 eller röf, briftoer bäbe biur oct) foglar at flotta fin 
toäg, feban tt?eraé manliga mifter od) femftällen neberfmgne oct) afbrättbe 
Blifmit ; ^millet oct) a pofteriore fait ôfmerbemifaê, tt) t)mareft törn!= 
oct) SMrgsmärcf fntäila od) Happa, oct) Âol)tniugen föröfmeé, tt;er trifmes 
btoarfen biur, fifl eller foget.

§: 2. |noab Diurfång mibfomer, få fratnföres fåbant fjär til 
tt?en änbatt, at tcfe attenaft ü)et Berätta ^uru i forna bagar 23öttberne 
bär i Sanbet mi)cfet ffattlabeS til öre od) örtng af Diur= od) fiffe=fänge ; 
fpotlfett afgift tå brägelig mar, när fåbant fänge mt)cfet rjft IycfaS månbe 
af mångbattba mitbråb; SJien faft ätt fåbant itu mera är förfmunit, få 
ftår bocf flatten Ijfa bögt få länge ban ftå fatt; utan faft mera för tben 
orfafen, at toifa fjurit fåbant fättge fler, få mäl meb et fom annat ; tt) 
man met tl)et, at på tben ena orten fångaS od) fiffaS mtjcfet anorlebeS 
ätt på tben attbra; SJiatt bftr c'cl) tf?et af bageliga förfarenbeten, at nättare 
grep ocf? artigare maner äro nu upfuttett, ätt i forna bagar; Dcb för= 
tbenflul, om mätibett ftår få länge, lära efter 50 el. 60 åren ätt flera 
ocb Bätre upfinnaS. ôabe jag Brnfat tl)e lätt af gtller, fnaror, ttäät, 
frofar, honor ocb manor, font min SOiorfaber od) ffaber uti Ü)era§ unga 
bagar Brufabe, at fånga ocb ftffa nteb; få b0"-' fOgo mera influtit än 
möban för arbetet; SJiett tjben giör förfarenbeten, ocl) förfarenbet fon= 
ftetf, tt) at mtlja tära fånga od) fiffa efter förflrifter, tl)et forbrar länga 
über, fan bänba, äfmen frucbtlöfe.

.pmab itu tbetta Dturfänge mibfomer, få belaS tbet bär uti 2:lü
©lag, näml. 1: om ü)e SyrfotaBe iDiur, ocb 2, om Seglar.

Cap: 2: (Om Oittvfång i fynerftet, ocb

Tit: I. I: Otn SytfotaBa

§: 1. Älgen är tbet ftörfta biur bår i lanbet; fallag på Gr: tUxrj 
Lat: Alee, f. Alces; Germ: (Slcl) f. (SlenB. Pol: Pouuorl. Mofcov: 
Lozzi. BaranbeS |>an biuret ganfla ftora bttn, alt efter årtalen, tt) på 
bmart år falla tbe af, Iifa fom på Siensbiuren; od) för ïtioarje år rnäya 
tbe icfe allettaft ftörre ocb Brebare, utan få od) på fiban åt ryggen, eller
Bafefter, ett ny tagg, Lat: mun-o, för îytüarje år; tberföre fatt. man af
bornen finna ålbern; men ôonatt 1) ar inga born; bod) i all ftycfe rnycfet 
Ijfer bottom, meb lång öron, ftora näsborar, fib öfmerläp, mörfgra bår,
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ljög been, [mär ter topp, flora ftöfmor, mp cf et fotter ftiärt, ramar rat 
grant od) fpäbt; älffar rent matn, ater grâê, mibebuffar, ttjet pterfta af 
taü= od) granqwiftar; fötje§ giärna ppctalö åt; pfma tfjeraê [pringetjb 
uti Augufti månab od) falfma om måren uti Junii; SOIeb mera [om 
Munfterus, Plinius, Gesnerus, Zahn, Ol ■. Magnus, etc. ftnna fig rätt 
uti; faft äit Plinius fielf befåntter [ig intet t) af ma [ebt [åbant biur, 
emeban ipt mäft finnaé i Sdorben. Slt tp ocf) fuuna tambe blifma, 
od> pnbptfmae [å[om annar Soffap; tpt pr jag [ebt mib Gefle Slott; 
Dd) at tp jåmmäl åro mädjtige Simbare öfmer långa matn, ttiet [pnes 
oftaft pär i Sanbet; odj tpt meb förunbran tpr af, at tpn ene lägger 
pfmubet på tpn främreb rpgg eller gump, uti en gob orbning, mare 
[å månge i raben tf>e mara må; od) när tpn förfte, [om intet [åban 
unb[ätning åger, börjar trötna, begifmer pn fig efterft i raben at få 
giöra [om t be anbre npttiat. Slt tt)e äro od) mädjta [tarde od) färbige 
at flå od) förfmara fig meb frambenen; tljet od) Johannes Baro de 
Belicze berättar,. men at Ijan tpr pé [äger tljem giärna miftnë i 
mpror od) [umpige orter; tpr uti far pn milfe, Iifa fom Cæfas [i: Cæ- 
far] lib: VI. de bello Gall: ffrifmer tpm mara utan fnämef od) 
funna fljerföre intet ligga neber på mattfette at [ofma, utan måfte luta 
fig mib [meb?] ftora träen; SOIen meb bafbenen funna tp altjintet för= 
[mara fig.

§: 2. Sätten at Sllgar fånga äro följanbe pär brufeliga, näml.
a: tTTet) Sôfje.-fïott, fom bod förbnbit är mib ftort ftraff för al= 

gemena ppen od) allom anbrom [om tljer på Äongt. Privigelier [a: Privi
legier] intet åga. 55od faiutab äfmen mäl pr, I)mab förenämbe Baron 
de Belicze ffrifmer, at tp meb et ringa böfjeffott funna bräpaé. 3ag 
pr prt at tpt pr ffebt allenaft meb en pärpedabbning; orfafen är 
tpnna at [å [nart SlIgen fänner fig mara [arab, lägger Ijan fig neber 
på mardene, od) ligger [å länge at alt blobet är utrunit, [å at pn 
intet förmår mera uppftå.

b: PHeb Snaro af ftardt rep; på [åban [ätt utftälter at när Ipc= 
fan fomer at fafma, anten omfring plfen, eller tjornen, eller anorlunba, 
od) tpn fafnabe SUgen brager ftardt tpr på måfte repänben mara fäftab 
uti et fåbant trä [om gifmer [migten, at fnaran ide afrpdes.

c: PHeb £>rag, fymilfet upftälleå uti tp mägar poareft Sllgar pfma 
tpraé gång; tp tp pila geme[n]I. [amma ftigar [å länge tp funna få; 
,[pmilfet brag upgilbraê på Ijfa fcitt, fom Siöntbrag; fe §: 2, C. bod 
mpdet ljögre ftälleé ifåcPtan eller Spiutet ; mot arten på en fait Så 
[nart Sllgeu gått för braget od) fänner fig mara fårab, lägger pin fig 
neber od) ligger få länge pn bör, fom lit: A. förmält är.
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d: Uti (Sraftoar font är f)är itu f£>et bruteligafte, i fpnerbet pä 
npare maneret giorba; tt;et gamla »ar få, at en biup grop UpfaftabeS 
ueber i jorben; på något tiänligit ftälle, ^roareft Sdgsbiureu babe fit til= 
båll, fin fram= od) återgång; 3 all el: 4: biup, 6 el. 7. al-' lång, od) 
3 alnar b re b ; »äl ombewarab meb påbmärrfe friug alla fp ra fiber; 
Srfmune grafmen betäcfteS meb fmå läppar ocb rjSqwiftar, t fpnerbet meb 
fåbaitt bete, font SdgSbittren giärtta äta, at ingen Ittnbe märefa någon 
fara »ara tber ttnber; Del) at SdgSbittren tbefto bättre Iomnta måtte til 
tbet rumet, fatteS ftänger på båba fiber ifrån tl)et etta träet til tbet attbra, 
bela låttga traeten bort åt, få at aüenaft lebet eller öpningen »ar mit 
öfmer grafmett. ,pmarföre rnåfte Sdgen outtbmifeligeit falla tber uti ttär
ban tjt lomma månbe. SRen när matt font at fe bunt fåbatta ftora
od) »iba grafmar l)abe ben SDnpttau meb fig, at Ujen nibfalne Sdgen 
babe runt at flå meb framfötterna pålioärcfet fönber od) febermera få 
mprfet af mnllen od) ftenarne at grafmett få npfplteS at beut Ittttbe boppa 
up ocb fprittga tber ut; faut man tbetta nya maneret; om jag feiger 
efter mit project, få fatt bånba Ujet räfttaS förmätit; Sientl.

Slt grafmett giorbeS mprfet trängre ueber mib botttett, allenaft 2 el.
1 J altt lang, breben 1 aln, men tbe öfmerfte bräbberne Ijfa meb tfte
gamla, äftoett i anfeenbet til jpålmärrfet omfrtng alla fjbor, men mpefet 
flutanbeS neberåt til botn; S3etärfuingen od) Ijfa font förr, äfmett lebet; 
men äntå 2 el. 3 fåbatta leber ocb grafmar nära itt mib b®ar attbrom; 
emebatt SUgSbiuren äro mpd'et fälffapS fäte ; på tbet at när et af Ujem 
fallit i gropetta, tbe attbre närmaranbe må irfe fprittga öfmer tbet font 
neberlomit är ocb upfplt grafmett; utan ocb ftörftaS i tben attbra öp= 
ningen; SUceb tbetta förenämba trängSlet mib botttett uträttabeS få mprfet, 
at ttär SdgSbiuret faller tber lieber, marber tbet ftåeitbeS meb alla fpra 
fotterna få nära tilbopa, font tl)e moro famanbunbne, od) förmår intet 
flå od) böfta meb ingenUjera, faft ätt fnö ocb annat tuera, fåfotn om 
mintertiben fler, fftille ueber i grafmen jämte SDinret ramla ueber. SRit 
uti ©rafmeit ifrå botn ftälteS od) up et fpiut, font mar od) SltgeuS bane.

e. SClgar fångae od) bår ofta uti ftora @nö=miittrar fålebeS: 
Slt när man finner btoareft margar t)afma npl. jagat efter Sllgett, od) i 
fpnerbet giort få ftor mäg, font babe Sapar åfat fram meb Dteett ocb 
21cEi, ed UDacEt; tå löper matt flup efter, tit tbeS matt råfar rumet 
limareft margen munit feger öfmer Sllgett od) bottom neberlagt; ocb iu 
förre man fotner, ju bätre är tbet, ätjeft fpar margen intet mprfet efter 
fig; Sp tbet är ofelbart, ocb tbet bar od) jag ofta febt at margen är 
SdgettS arga fiettbe; få at ttär bau intet fan få bita bottom i ftrupen, 
efter fit mattliga fptttte, emeban Sllgen mäd)tigt fig förfmara fatt meb
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framfötterne, men meb baffötterne altgintet ; fem tilförenbe är berättat; 
Rugger margen meb filta fmaffa tauber få faft uti Étgenê halben, at fan 
intet flapper, utan ligger ed) fläper efter fem et böbt ecf tungt aaö, til 
t£)eå Sdgen albeleë utrëttaber är, ed) måfte falla emfuH, tienne fans 
efterfläpare, fem tå upftår, til ref ed) Ipftmäte. Sdien ferner någett ffptt 
i famma mefman, få plägar ed) margen fätta fit fïintt tii, fer fåbant 
åfanbe meb Sllgen ; emeban l)an intet giärna fläper tb)et fatt en gång 
fått bleba tanben meb; fem gamle fägtten Ipber. 3ag far ed) febt 
tfet, at när tfen af margar efterjagabe Stigen ingen annan unbanflprft 
t)ar, ed) för än någon marg fått fäftat fina tänber uti fané bafben; at 
flau löper rätt nära in åt felfet od) fäller fig fring em tfem, eller gtf= 
mer [fig] uti tfe ftrömar fem öptta em mintern äre, mabanbeé tfer fram 
ecf åter, många bagar fram(t) åt, til tfeé tfe på bräbberne löpanbe 
fattS fienber må luffa ftita färbe. Sdien em femaren, ed) när liten fttö= 
minter är, fafma margar meb Stigarna intet fpel, få framt ålbern ecf 
ftufbomar icfe öptta mägen.

§: 3. Stt få mät fubett fem fiötet af Stigen är mäcfta fföut, tfet 
är allein futtigt, i fpnerfet fiötet af tfem fem unge äre; ecf fatt til= 
märcfaS ecf bemaraS på famma fått, fem i IV: Slffanbt: 6: Cap: em 
Äiött berättat är; Slt ecf fernen egetuett bncftig äre, få mäl Segffett 
ecf annor ting at fmarfma ed) förfärbiga; fåfettt ed) Sjmfefanbet at 
förnöja; tfet fan ingen ttefa. Slt tfe jämmät funna præpar[er]as til 
Säfebomar, jn få mäl fem tfet ttämba Cornu Cervi, eller fpiortfortt; 
tfet futtbe jag tpbeligen af tnång rön bemifa; är ed) anfört uti et annat 
Ijtet märcf om fpe[ftttg=curer.

Tit: II.
§: 1. SIenebiur föreS fär in; icfe tferföre at fär i Ianbet XVtlI= 

SIenar finnaS, fern uti ftera Sapmarcfen; utan eitbaft tferföre, at tfe 
Stenar fär äre, altib miftaS i ffegett, ecf funna ingalunba trifmaS itt 
uti fufett, äre mäl tamba, becf anfaS eitbaft af tfet befanta felfflaget 
fem fallaö Hapar eller St'ibtopare, etc. Cut fmilfa Siettar neg måttge 
fafma ffrifmit; men allefaman efter attbraS berättelfer, ecf förtfenfful 
äre tferaS ffrifter, fem tfe funna mara. Slf tfem jag fått öfmerfentma, 
far ingen fanttare ffrifmit em Sienar, ätt bfeatæ] m[emoriæ] Joannes 
Scheffer uti fin Laponia ecf XXVIII. Cap: p: m: 321=335; fällt 
fan folgt Joh: Tornæi, Samuel. Rheens, OL P: Niurenii, etc. be= 
rättelfer f är utinan, fmilfe f är i Sterben ecf uti Sapmarderne boettbe 
mere, berättanbe fmab tfe ifrån barnbemen febt fabe; fpmarföre funbe 
fan få mpdet bcttre belë förlägga Peuceri, Gesneri ecf fieraë ffrifter,
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L1 ra fallabe tljefje btur Taranclos; 2)els utforffa orfafente til tf)et Paulus 
Diaconus, Herberstein, Olaus Magnus, etc: råcfna tfjent iblanb 
2, tor tar; genus Cervorum; fp att faller rättnft Wata at Oîeit bör nåinnaS 
Rangifer, maranbeê iamma flag font fåbatta Iiangiferi Befftifmaö af åt= 
ffilliga; fpmilfet orb förntobeligett Olaus Magnus förft på Latin tom 
at brufa, taganbeé t£)et, beto af tljeraö born; fjmilfa Ijan Ijfnar mib 
qvtuftar utgrenabe; lat: Rami; ocf) ferre, Sv: båra; od) Borbc nåntnaé 
Ramiferi; ©eïê af tfjet XaneF ; lat: jugum; el. 0oF; jom tfje JRen= 
Ofar Bara, fjmilfa liefen el. Wacfett/ lat: plauftrum braga ntånbe om 
Wintern; fåfom Bemalte Ol. Magn: ffrif[ioe]r, lib: XVII. Cap: XXVI. 
bioareft tfjen ntfatte Figurn alt ntmifar. 0. Scheffer ogillar mål Bågge 
belar ; SJbeit Ijtoab tfjet fettare angår om XanFet eller 0Fet; få eljurit= 
mål tt)et faut år, font Scheffer fåger, at tljet år intet af trå; ©å år 
tf)et bocf i fanning, jn få ftort, ocf) åntå Brebare ocf) utfmpcfeligare giorbt, 
meb fjtoatjeljattba Sappar; tTïuebraiïar, efter algemena ntfpråfet; font 
annat Dot, elt Sot, faft ått emellan HoeF= ocf) HorFeraneF åtffilnab är- 
.Stmab fiålfma orbet Xeen mibfommer, få är til metanbeö, at åfmen 
Herberftein, Zeiglerus, Damianus, etc. tljet orbet i tf)era§ ffrifter 
införa; fpoitfet fontlige taga af Xånna, lat: currere; emeban JRenen 
fpringer ocf) ränner förtråffef. fort; JXRen at Ijon fan ränna öfmer 30 
mjlar ont bagen; font Ol. Magnus [ocf)] Gefnerus efter attbrnö Be= 
råttelfer Berätta, ocf) flere; tljet år intet fant, om råfniitgen år efter 
Smånffa måttet, ©tier af Xen7 lat: mundities; emeban JRensbiuren, 
få til Sn= font Ut=mårbeö Ipnbett tnpefet JReen mara tnåttbe. £)ocf på 
Sapantes) målföre fallas) Xenen7 intet Xeen eller Xångt; titan Ilerki, 
eller Paatze ; ocf) meb tt>en åtffilnab, at 0o=bittren faflaé Vajiar, font 
falfBåranba åre; ©allFona minutas) Raonå. ©fter ålbern tjafma tlje 
ocf) ffjeraê nantit v. g. på forfta åre Ifeta tlje Mees ; på tlfet anbro 
Orach, på tffet 31' Worfu; på 4:1' Kojott. SJbett Ijurn meb tljefja 
orbett år Beffaffat, tfjet fan tttatt förmifm intet fåja; åfmen font t ge= 
men berättat år om Hapifa IpraFet7 uti mitt Heber ocf) Habor, 
fjmareft ttåntnes) at tfjet icfe allenaft år af Finffatt tagit, utan jåmmål 
af annor fpråf, ocf) åger font all annor fpråf åtffilliga SJbålfrtilben ; lat. 
Dialecter; tp fl)et af fomltgom minutes f)är Hirvas, tfjet beter af an= 
brom llerlci. etc. etc.

§: 2. Slt fjår införa alt Ijtoab uti min Hift: Nat : I: SI: om 
Sbettsbiurett Berättat år, v. g. Dm ttjeraé utroartes (Fapnab7 fjttrtt 
meb tljeraS ^orn år Beffaffat, ont Ijmilfa åtffilliga åtffilligt ffrifma, font= 
lige fåja tlje Båra 2^; foml. 32f; ©omlige fåja tljem mara ftörre, font= 
lige niittbre ; ©ontlige Iubtte fontlige fjmita; etc. etc. b. m: Scheffer
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giör en tpbelig förflarning öfmer mångaé ffrifter Ijär era; sDfett ont tfjeras 
mening nämner Itan intet, fora fäja tljet Senarna raeb tt>e framtutanbe 
Ijorneu ftöta up ifett ont lointern at fä bricfa ioatn; ete. Ijmilfet alt 
ofatting är; tt) tf)e Brufa tå fniö för loatn; ide 4;el(er äro tljeraö font 
fä faft od) tälig, utan rat)(fet öm= oct) otolig i fpuerljet när tt)e äro Stt= 
ben, Ijela foraarett öftoer, äftoen när tf)e toarba Ijmjt ont f)öften, oct) feber= 
mera falla af. ,ptoab färgen af ,pären angår äro falftoarne röbgttl)le, 
men efter f)anbena gråna tf)e mer oct) mera; toarattbe alle renar jäbane 
font årligen ont toåren löfa I)åren, od) äro rätt raörcfare [tå rpggett än 
uttber Büfett, etc. Senen äro lång, od) flöftoartte ftora od) tmeftnfna, 
fntällanbeé od) fnardanbeä uti tf)em mib gåenbet, mera än på annor 
Sreatur; tljet od) Damianus od) 01: Magnus Berätta. Öra Settarnaé 
^ncvartee, v. g. Söpetjben ont Ijöften uti Augufti tnånab ; Stt tlje Bära 
fina fofter t 40 mefor, od) falfrna uti följanbe Maji tnånab; atlenaft @n 
fa 1 f ; rätt fällan 2:ü!. Slt i ftora Sapntarder, Ijmareft od) SBtllrenar finnas, 
tlje tamba Äo=biurett förarna at löpa raeb milboparna, l) mi t fas fofter 
fallas Kattnigiar. Slfmen Ijuru Senarna tniölfa intet inpdet, od) tf>et 
uttberligare är, tniölfa mera ttär faIfmen Iefmer od) bja får; men finar 
ont I)att bör; etc. .punt en Ijmar falf fauner Befptterl. fitta ntober; et 
verfa vice.

Item, Öm tjjeraé färbeleé natur, v. g. föba fig raeb gräs, Iaaf od) 
t Ijeu Ijmita Cporn= elt Seen=Diofan, pmilfen tt>e äfmett mal ont mintern, 
faft än fniön albrig få biuper more, ttteb framfötterue upflå; Sötter 
eller tågor; fåfont i Gefneri ffrifter är införb af Anton Sneberges 
od) ett annan; tljet är bicl)tat. Segå fig Bäft t ftarda fiölben od) ur= 
mäbret; men Ijfa illa af rägnet, foraarmarraatt od) tttpggorna, få at 
elbar od) Söfar utåfte tå uptänbaS fåbatt fntå biur at förbrifma. Slro 
ntpdet famljätlige, eller gtärtta ffoda fig; .Hunna tämjas at Bära flöf= 
mor ont foraaren, od) braga Siden eller SBadett otn mintern, allenaft raeb 
et Sep ifrån Beraälte Slfetpg til Bragbet Bring ont Dianfan fatter, Iopan= 
bett ftunbora emellan Benen, ftunbom utom; jpöra tueras röfter font om 
tt)em mårbnab l)afma; göba fig Babe foraar od) minter raeb ringa föbo; 
Slro räbbe för margar, äfmett för ©minen när tf)e räffla ; Öra tfyct fe= 
nare l)ar jag ingen febt ffrtfma; Befma fällan öfmer 10 el. 12 åren; 
Slro fetare font f nöp a S, än tt>e Öfnöpte öpar; JDod ffer tl)etta fttöpaubet 
ingalunba tt>er nteb at Sappen nteb tänberna afBiter fenorna; faft än 
Sam: Rheen få Berättar; utan tljet ffer nteb fnjf, tå febermera Sapen 
fatt ttteb fpottet fåret mäta eller fatt fjättba, nteb tuttgon flefa, emeban 
fåbant folf intet färbeles matfiufe äro; etc. etc. ©åbant är onöbigt 
fjär å npo införa; Stfmeu mäl ora ttjen nptto font ide allenaft Saparne
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ftelfme Çafwa af tt)efja Siensbiur, få mål af micrfFen, font fan åtaS bels 
rå, belS upfofab, belé til Dft, fom tljer af giöreS, men albrtg fmör; tl)et 
ref) Ol. Petri Niurenius wttnar ; 2)od) at Sienoften år gattffa feter od) 
ffiöner, %t fannar en Ijwar font Ijonom förtärer, efter Sam: Rheens 
witneSbörb, uträdnanbes miölfen af 10 ft. Wajor eller Jo=Sienar, til 1. 
ft: Oft. ©åfont af Fiôttet font tf>et är albrafïônafta, Sinngan t fitter= 
f)et; Slfwen wäl af SFimiet eller ^uhen, l)war af tt)e geitontfföna Iapp= 
mufebar giöraå; 'KeniFinsfallar ; fimphanbfFav, Hcipffor, etc. (filer 
Sâmiïae til @âni|ï; fe Cap: 10. lit: C. nyttigt tit ntåitgfjanba; alle= 
naft fjubett år afbragen i råttan tjb; font giör mietet til fafett. potmen 
brttfaS od) til Selar od) annat ©eltpg; men i forna tjber til ftor wib= 
ffepelfe fatteS på Sapparnes offerftåOen; fjwar ont Schefferi Laponia 
od) Ol : Rudbfecks] Atlantica fnnna låfaS. Qenorna til Siårffnörett 
od) tplift mera; SJien tf)etta går man od) £>år nn förbi.

§: 3. ©ätten at fånga Sienbbinrett, wile jag l)år upfåtta, emebatt 
tf)enna V: 5lff)attbl. enbaft tf)et innefattar; SJiett emebatt inga SMlrettar 
I)år i orten ftnnaë, ntan allenaft tt)e tamba t)oe Saparna ; få år fåbant 
onöbigt. SJotf fan tfjetta l)år införas, at för tf)em efterfomanbom til 
funffap låttba, nåntf. tilförenbe wiftabeS Ijår wåt månge Sapar; Siår tl)e 
förft Ijjtfomne åro, tfjer ont äger jag ingen fnnbffap; SJien tl)e flpttabe af 
od) an, if ratt tljet ena Sanbet od) ©offnen til tfjet attbra, utan ttågott 
orbiting, i anfeenbe til Politiffa ©tånbet; uti -£)uSljålSftånbet od) Ec- 
clefiaftiqven, få od) få; Sljerföre at futttta föra fåbant flpttanbe folf 
på båtre wågar od) orbnittgar, bief förorbnat på Sijfsbagen 1723 åfwett 
wål tl)e fenare; efmruwål ofta tilförenbe bief föranftalt ont l)år waranbe 
i Söåftra SiorblanbettS orter miftanbe Sapar; Slt tf)e allefaman ounbwifel- 
ffttlle fara bort til ftora Sapntarrfen i SBåfterbotn, Pitheå, Luleå od) 
Torneå Saptuarrfer, tl)er at blifwa ttnber (frottait ©fattlapar, od) få låra 
ftg od) fin barn at upwacfta en orbentelig ©nbstiånft, Ijwar til wifta 
Scholar; od) årliga Collecter öfwer t)ela Sijfet fantlaS ån i bag till be= 
målte Scholar; npråttabeé. SJefalttittgett meb ftarrf execution girf för fig 
tf)en ena gången efter fljett attbra, 1727. 1729; i fpiter^et tå, når tf)e§e 
Sapar fpttteS wara til tjinber od) förfång för t£)ett iitråttabe od) mprfet 
fårfyålbne 3ågare=ftaten ; SJiett ffjefje bortförbe Sapar f>abe tt)er i ttorben 
intet ntrpmbe, emebatt tf)e Sapntarrfar wore förr ffattlagbe, od) Ijwar od) 
ett wele förfwara fttta egor for [j: för] Ijwitfa t Ije ffattabe, emot tljefje 
tjtbrefnaS trångfell; ©perfore år tl)et nu få förorbnat, 1732 od) 1733; 
at od) l)år i .£jå (fin g lan b wipe Sapar åro. Iagbe til wipa ©orfttar, Ijwareft 
tlje Duttbwifel. måfte t)ålla ftg, få i et font annat, albeleS fom annat 
3n=0orfttes folf, fotnmanbe od] utan all twifwel att t)år ffattlåggaé font
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uti förenåmbe [torre Sapmarcfer; .jjjmatföre år Hart at aftaga, fmttt tljefje 
Sapar åro fomite SRorban efter, genom Tartarien, etc. Äatt I)åttba et 
ftancf eller utffott af tfjet Ebraiffa fottet; ©raganbeé att mer od) mera 
föber ut genom Scandinavien; få långt font ffe fan meb tjben; tp ju 
tångre norr ifrån Sapen år fomen, ju minbre trifmes Ijatt i [ober, o cl) ån 
ntiitbre t)an§ fiölb= od) fniöätffanbe Oveen.

Tit: III.
§: 1. Sfrått ,tlöf=fotaba ©inrett går matt nu til 2Uo=bittren, tå 

man frånift tfjett befanta 23iovn ftåller, IfmiIfeit på tlje Oriental, fprå= 
fett iife altenaft falla» 3/n utan od) beir, fom fommer nära in meb 
SvioGot: 23100, 23eo; Tp [fames 23åv; Angl: Bear; SOIen ff)e attbra 
Europ: fpråfett år Ijf meb Lat: Urfus, v. g. Galt: Ours. Ital: Orfo. 
Hifp: Offo; etc. anteit erbet år tagit af Ebr : Ur; eller af Gr: Aqxtoc; 
eller af Lat: Orfus; eller af något annat; Ifet framtuifa Lexicographi;
£)d) efptrtt mål alle tf>e font ffrifma om Siornar fåja tfjent mara 2:25
flag, »Jwite od) Swarte; tl)e förre fuutta od) lefma länge tteber i mat=
net; etc. ©å finnas ittga t)mite b>är i orten; bod) år tt>et l)år fant
fymab Agricola od) Gefnerus ffrifma, at, förutan tt)e l)toite åro annor tu 
flag, Swavte od) 23 la de; Större od) SOIiubre ; tl)e Smarte od) ntiitbre 
fallaé f)år 2tf?bic>var, IofTnaffav, maranbes intet få grpme, font t|e 
ftörre oT blacfe, font t)o§ Spffarne fallaé Steinbarnev ; Sv: Stenbior-- 
nav; ttterföre at tferné fjebe om mintern år itt uti ftora SBärgé ffrefmor, 
ttttber ftora ftenar, etc. SDIen tt)e fmarte ligga ttttber SBuffar eller bröte; 
eller od) fitta uttber baran l)imei. Olt tl)e ocl) l)år ttåmttas meb annor 
namtt, v. g. ©ullfot, ILalie, Stolle, Stovfar, ffioOfar, etc. t Ijet år 
befant; Ijmilfet od) Salanus införer til Ægils od) Afmunds Saga;

åpmab ciljeft tl)era§ natur angå måttbe, få t et font annat, ^mar 
ont måttge rnpefet ffrifma; t£)et år od) infört uti mitt Hift: Nat: HelL 
t fptterfjet Ipoab ttjet mårefmårbigafte mara måttbe; v. g. Olt tljeraé 
ungar intet föbaé ett oformig föttflimp; etc. fåfotn Ifidorus, Plinius» 
etc, fafma låtit inbilla ; IfmiIfett fliinp febertnera af mobrené ftefanbe 
marber utarbetab til en råttffaffené unge; Utan ttttgett år fratnföbber I)el 
ocl) fållen; botf oftaft in uti fina .pitttto, Ijfa font ©iåWuten, t)milfen 
Ipntta SDIobren afffafmer meb tungona; tb>et od) Dalecampius förflarar, 
åfmen Scaliger od) anbra flere. Slt tl)e åro ogement mige, fttttanbe icfe 
allenaft fåfottt fattor fprittga upföre fläta l)öga trätta; åpmarföre år åt tnin= 
ftone tt)et i hiftorien fant, font Ælianus ffrifmer om SBiörttinatt fom 
tog bort ungarna ifrån Seponet; l>milfen oct) Colerus od) If: Stenby- 
enfis införa; at SBiörttinatt f)abe ftufmit up uti et l)ögt trä; utan od)
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tpda pjran, fpiutet cd) gemåret utur jågarené f)åttber ; bägge betar bar 
jag ofta febt meb mitt ögon; äfioeit Iiuru mige tbe(r) äro vit gå på baf= 
benen uprefte od) båra fåfom uti famnen meb frambenen t>eta ftora 
böba ©reaturet, tt)et tt)e om Hona fått; gräfma od) gtöma tbet neber 
uti måfiait; etc. .fiuru Hfe tambe J3tömar, t fpneHjet ifrån Polen toifa 
fonftiga od) fnäfta fteg od) miga lemar; tbet mitnar blanb anbra Colerus.

Slt tfje tjafma tf)erab famangång fom menifîor; Hfet år od) fant; 
men at ti) era S Sefe tjb år mib början af militera; fåfom öf[me]r alt ffrif= 
me®; tf)et flår felt, ti) tl)et ffer anten mib flutet af Julii, eller början 
af Augufti SJiånab; båranbeé JJiörninan fit fofter id'e i 30 bagar, få= 
font Plinius od) ftere mena, utan i 6 manaber; Sde geller föbab l)år 
i orten 4. el. 5. ungar på en gång; fåfom månge utgifmat i tfierab 
ffrif ter ; utan allenaft 2:ü; ftunbom od) (än; ^milfen efter gemena t)o= 
pens mening blifmer ti)et biuret fom failab Järf. fe Tit: YL §: 2. JJieit 
at ungarna följa mobreu åt, od) intet fahren; ti)et år faut, ligganbe 
jåntte l)enne i bebet ide allenaft förfta mi[n]tern, utan od) tl)en anbra; 
tp fållan får JJiörninan ungar på l)iuart år; tl)ct år od) fåfert; faft ån 
jag i t)aft intet fan minnab någons beråttelfe t lier om.

'Jlt JJiörnar ftörre od) miubre ligga i Hferab .peben eller lågre öfmer 
mintent; tbet berätta» fant af allom ; JJien om tt)e ntfatte bagar od) månaber, 
nåntl. bnnbiuret i 40. bagar, od) btmatt i 4 månaber; tbet flår felt bår 
å orten; £>df emeban intet annat biur uti tp mål liar fåban art; tp 
ffrifmes tbetta fortet, bod fanfårbeligen til mittesmårfen, nåml.

1. Jlt in medio September bereber od) utfer JJiorn rum od) 
ftållet til åpebet eller Sågret.

2. Drager eller rifmer bun up tben tber af fallabe långa JJiåfan, 
Stommofati, l)år od) tber, at tordas rått mål, om möjeligit år.

3. JMr bmt famntals emellan fina framben fbemta JJJåfan til ut= 
febba rumet eller öpebet.

4. @år ocb manfar ute, närmare eller fiårmare fit ^ebe, til tbeb 
förfta fniö faller; men tå ffpnbar £>att fig tjt; maranbeb bemålte Säger 
eller Jjebe anlagt på åtffillig rum, anten iu uti ftora !Ipftor eller JMrgb= 
refmor; eller unber ftora ftenar ocb trärötter; eller tber brebe mjb; eller 
uti tåta od) tioda ffogblunbar, b^areft några fmå trä eller buffar ofman= 
til b^-pbragab, fom ena foja af rjö ; eller mit unber baran b Hnel, på 
beber od) fanbmoar; bod aItjb ocb allftåbeb meb unberbåbben af be= 
målte tilppntabe biörmofa.

5. Stgger JJiönt in uti fit bebe, anten fom en frofoter bunb å 
ftbona, eller fitter b«n fom bunbett plågar fitta, måftabelb t£)e fom bcifma 
flagit lågre unber baran biniel, ocb åro unge.
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6. Dm tf)e f ofwa t famfålte för [t a 14 bagarne, fåforn aimant babe 
fâjeê od) ffrtfweê ; il) et met jag för wifjo intet. SDlett at tlje fofwa få 
t)årbt, at l) warden Ijitgg, fttcf eller flag, funna tljem upwåcfa; ft) et net) 
mange fötegifma; tfiet år ofant; förfatenljeten mtfar annat; ret) råber 
jag ingen at någon obewåpnab rörer them, tp tfien lårer finna om Sior= 
nen få fjårbt fcfwer, eller intet.

7. Slt tf)e tigga Ijalfwa wintern öfwer på f)ögra, ocf> tfien anbra 
fiatfwa tjben på månftra fibona; t£>et wet jag iefe geller för wift be= 
råtta ; men at tfje åro jåmt uti fit lågre Iigganbe Ijela .långa tjben til 
tt)e§ fttiön börjar tina od) afgå; få framt ingen oroar tfjem ; ffjet år 
ofelbart faut; SDten warba tf>e oroabe, gå tfe intet l)em igen, utan förefe 
fig f)uru tfje finna, Iigganbe måft på fullbrutna buffar.

8 DDtaten tljeraé mebait tlje ligga i tljeraé fiebeit år i fanning 
ingen; tp at tbe bja framföterne; tfiet fan wål mara fant; men at tl)e 
tt)år af få föbon, ån minbre blifwa tfier af fete; fåfom månge beråtta; 
tfiet vår ofant; Scfe fjåtler år tfien fågnen trowårbtg, fom ffulle bårg= 
trollen eller witren föra tljem miölf af fin boffap tit föbo ; etc. utan 
råtta naturliga orfafen år tienne, at för åit biörnen går at lågga fig in 
uti fit Ijebe, renar t)an fig meb öpet Ijf rått genontwål, intet når f)att
ntfomer; fom åljeft ffrifweö; faft ån tï)et faut (tår, at Ijan tå åter SDlpror
odj riffwejr up DDiprftacfar, etc. Dd) når Ijan fig fålebeé rånfat fiafmet, 
fåtter l)au bafftufjen på en beqwåm måfjtufma, od) meb ftarefft] trpefanbe 
od) omfnoenbe wriber in uti bafånbatt eller öpningen fywareft trådfen ut= 
går, en tåmetig ftor, faft od) infatt tapp fnoiffen tapp få unberligen tit= 
tåpper måbret od) tarmarnas rörelfer, etc. at Ijan fan idfe allenaft Iefwa 
utan maat, utan warber od) mpefet feter, fetare når fait ntfomer ån in= 
går uti fjebet; Ijmilfet fenare alle fom om biörnar ffrifwa, fanna(f)t od)
intpga ; tfen biörn fom wib mit fifta jaganbe om en wårbag nebfåltes,
f>öl(g)t 5. ifi: Sfter. ©å långe fljenna tappen fitter in uti bafåttban, 
få långe beföfwer biörn ingen maat; ja! tfet mårcfwårbigare är, år få 
feglifwaber, at l)an fnapaft böbaé, få få mång ffott fatt få må ; men 
flapper fiait tappen, år böbeu i faggorne; Slf fåbana tappar åger jag ån 
2h i förwar. Sinnat mera går man t)år förbj.

§: 2. $)å fmab fått Siornav fångas, åro tfefa följanbe:
A: PTÎeb bara fanöerna, tfe fmå Siörnungarna fom ligga jåmte 

SDlobren i ^ebet ; 2)od må ingen tfet giöra, alt mebait mobren tefwanbeé 
når år, emebatt Dpon år gattffa råbber om fina ungar; tfiet od) Zahn mitnar; 
od) brinner af fåftigafte wrebe, når ungarne (ta i fara; tfiet od) 01. 
Magnus påmtner; få at åpottatt ftåller fit Iif i ftiefet för fitta ungar;



239[II: V: 2. Diurfång: Biörnen.]

tl)ct jag meb cgeit ögott fcbt; fpriuganbeé intet ifrån tfjem, för ån fen 
far fatt tfem för fig, äfmett mat up i trä, når tjunbar tfjem jaga

B. Dieb (tarifa .Type-ffott af (lova Futor ; tp fmag tabuing ed) 
fmå fufler bråpa ingen biörn, em ide af en fårbeleé fånbelfe, når 
fut)tan träffar anteu emellan fjbe benen i bröftet, eller mit framan i 
bröftet, uti fl)en litjta Ijmjta flåcfen, tfer fpneé; eller igenem ögat; tp 
at Siörnfufmubet flat mara fient, ed) låttel. funbe fönberfrefjaé; fåfem 
Solinus, Plinius, Gefnerus, etc. berätta, tf>et år fatfft fagt efter efanna 
beråttelfer ; Sdjeu [aningen finna mil, må giöra förföf meb ftarf iteg 
bpfsefïott, fatt Ijånba, tlje aflöpa fem mere tlje ftött emot en ften ; efjuru 
mål tljet faut år, Ijmab förenåmbe IIiftorici berätta, at fBiörn år rnpcfet 
miger tit at förmara fit Ijnfmttb.

C. Dieb Siorn--Prag, fem på fårbeteé fått gilbraé up uti fmala 
mågar ed) ntörf rum tjmareft biörnar fram ed) återgå; ©ilbret år fåbant 
at en ffåcfta eller [pint låggeé på et flått trå brebe mib mågen, tmårt= 
före; meb ett tång ed) ftpf ftåitg, fem en ftittitfjåber mib ffaftet, upfpått= 
ter, etc. få upgitbrab meb 2h fmå fnepar, at når ttjet taglet etter fnöret 
fem år ftått tmårt öfmer mågen påröreé, Ijmilfeté ene ånba år fåftab 
uti bemålte fnop eller gillerpittna, flagftången flår Ijåftigt left, ed) förer 
ttteb fraft ©fåcftan tmårt öfmer mågen, at träffa biörn fem meb fin 
framgång fnöret rörer, på fibetta, anten i bröftet eller bttfett; tfeifere 
måfte tfjemta ftåtningen mara mpcfet lägre neber åt marcfene, ån åt Stigar; 
fe Cap: 2: Tit: I: lit. C. aflennft i ali ifrån jerbene; emebatt biörnar 
gå på Ijafortta, nära mib jerben, når tlje ereabe fratnfrppa. Oftaft fan 
fuller ffådtan träffa rått t) m aft ; sDien bed fåttgaé tbjer mib fållan iteg 
biörn; tp faft ån fjatt fått böbépilen ed) fåret ganffa biupt; gifmanbeé 
tå i tljet fa mina ut et ftert ffrått; få rpder Ijatt fpiutet ut, igenfteppar 
fåret meb ntefja, ed) löper bert IjeIa långa mågen, ja! bråbftörtar fig 
uti fiött, em tf)ett når år; ed) fålebeé tå förft igeufittneé når båbe fiöttet 
od) Ijitbcn åro berPmurfnabe. .Jpmareft fåbatt biörnbrag åre npgilbrab, 
tljet marber almånt futtigt gierbt, at Ijmarden felf eller annor Creatur 
må femma at tfjer framgå ed) ffaba taga.

D. DIeb Sjövn-SlaFa, Ijmilfen mål upftåtleé fem fcgelflafe; fe 
Cap: [5] Tit: . . . lit: [A: § 14 etc.] men tit inånga betar ftörre, 
ed) tpngre; äfmett meb Ijaga eller gårbélegårb ctnbemarab på alla tre 
fiberna, förutan tljen fiårbe emot gapet; 3n unber tljentta flafatt låggcé 
agit, af fårfft fiött, äfmett af fiff, tp biörn åter od) giånta fårff fiff, 
når Ijatt tljen får; ide Ijår fem Ol. Magnus, etc. ffrifmer em tbe Ijmita 
biörnar, Ijmilfe få mål miftaé i matnet, fem på lanbet ; utan når tlje 
mib ftranberne eller uti funb, ftrömar ecf) bådar fuittta öfmerfemma
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ffipfjtor, irimrbar od) ti)Ufa honor, Ijroareft fiffar äro til fimtanbe; tljer 
gtör biörn en ffabeltg Drebo båbe meb bonor o cl) fiffar.

E. OJcan fan o cl) fånga Sioniar på ofovmo&eliga fått, Ijroar af 
et eller annat far ittföreé, font jag febt fant ioara, til at ftabfäfta anbra 
ltnberbara EeratteIfer: v. g. 1. åproab Ludovichus Richeomus på et 
ftällc, de Valedict : Animse Coll : 12, införer ont en Apjanb wärcf are i 
Savojen, toi b namn Nicodemus Vallerius1 IfnriIfen när Ijan, jämte 
anbre toar på biörnjagt, od) råfabe få ut, at intet annat ftob til giö= 
rattbeå til at behålla Iifmet, när I)att alt för briftigt gicf fram i gapet 
af biörnfjebet, ätt fättia fig grenfel tmärt öfmcr fljen utlöpanbe biörn= 
inan, Ijållaitbcé meb t)ögra Ijanbena fig faftan uti rpggljårett, od) bj= 
tanbeê nteb tänberna, fram åt fäntan, od) fålebeé ffiupfa fram öfmer 
bärg od) balar en lang wäg, til tbeê Ijatt omfiber fief fafta fig utaf 
biôrnittanê rpgg; etc. etc. Sl)et ftabfäfter tl)en fjänbelfett font f)är å 
orten ffe tnånbe, när ett bonbe N. N. förbe nteb t)äft od) färra ont fri'= 
ften J titjl ifrån gårbeit ftora Sanbémägen fram, at föra Ijem tljet tagna 
färflöfmet; ftällanbeé Ijäften od) färratt på fläta wägen, meban Itan et 
litet ftpcfe tt)er ifrån, uti biörffnåret, bar iljop färfmartta; @j! tå fmpger 
fig ett biörn fram, od) tit at ftiäla fig baf på Ijäften, ftp fm er up t färratt ; 
men i tljet fantma blef Ijäften tl)en främanba åfarett marfe, od) tferförc 
ffenar å ftab nteb färratt od) biörn, at tienne futfïen font albeleê Dma= 
ner mar at få åfa, intet råbrum ^abe at fpringa tteber, utan t)ött fig 
meb ramarna få faft, at Ijäften ff'eitabe meb Ijonom in pä bott bans) gårb ; 
Ijroareft biörnen iuefluten fåttgabes od) bräpteé; @tt gamut od) fmagfpnta 
grämtet)uftru, font fåg tljenna ^afttçga färben ropabe od) fabe: Äfäre] .pferr] 
Olof, fören intet få l)årbt; tp 11) ett fmarte biörnen mente f)ott mara 
©odjnpräften.

2. åpurtt grpm=ftarcfe tt>e få nämbe Ur-- ell Jjr=Oparne äro ; om 
Ijwilfa Solinus1 Plinius1 Csefar1 Virgilius1 Ol : Magnjus] od) flere 
mpefet ffrifma; @å ftabfäfteé meb tfjetta exemplet, at faft än fåbatte 
intet ftnttaê t)är t fJiorbett; tljet od) Ol: Magnus mitnar; @å mar bocf 
en min faberS garnie odj ftore Siurope få grpntftarcfer; od) tljer jämte 
folfitffer få at et fptäll eller bräbe måfte IjängiaS för fpatts ögon; at fait 
ut på fäboffogen SBärgött, ftälte emot ett ftor tall en biörn, å fibona 
meb frambenen upföre träet, od) fölt t)oitom meb fina Ijwafja font få 
länge faft, at när roatlfionen anbra bagett futtno opan igen, map biörn 
bob, od) open äntå fålebeé fållaitbeé; bocf nteb litet tif.

3. §ör 20 år feban flog biörn en ftartfan od) qmiefan fäft fram 
mib manfan; font fané matta altjb är; men Ijäften fläpabe l)ottom mät= 
bigt efter fig, til tfes) biörn nteb tfen anbra ramen font at fatta uti et
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Itavcft två, i acft at fålla fig faft; men f äften rprfte tfett etta bogett af 
Biörnen få töfan, at Biörn tfer af låttel. font at fångaé oef bräpaé; 
faft ait fäften febenneva albrtg bief ftg lifer.

F. 2J)e fått at fattga Biörnar, ont fmtlfa Oh Magnus fïrif[n?e]r, 
nieb ©pjf=f(ubbor etc. brufaê f>är ttu intet. ©orf emebatt ôfmer ait 
talaê ont at 3nuttga iStorti; ©å är fortel! tfetta at berätta, at tfetta 
inrittgattbet ffer på 11)ett förfta fttiö font fader ont I)often ; ju tibigare, 
ju bätre, for ätt fatt in uti Itebet infrpper, tå matt fan märrfa (paren, 
ocf få weta lägerftätlet; ©oef ntå ingen alt för när fontittn febet, od; 
'tear oroa f o no nt, tp tå löper Itatt lättel. bort, od) fontmer intet mera 
tjt; utait matt målte mäuta tit tfeé biupafte fttiö faller, oef få beqioäm 
Bliftoer, at ffpttarue, ttteb arga futtbar, på ©fibbeitett futttta fortfontma ; 
men titer emot biörn toagla od) plntnpa i fttiött, od) fålebeg meb lämpa 
bråpaé od) if iälffiutaé ; fmilfet måft ffer i tpnbermåfjotjben, Etälft när 
mebelmåttig ©far=fniö är. tp tfet är ett [o: et] faut od) gantait orbqmäbe : 
2tlle Ifiuta tvål biovn me&an tt>e intet fe bottom; ©oef är bäft intet 
oroa Itottorn tneban Itan foftoer; tp toarbev btan onber, fatt ingen låta 
ittbtda fig fané grpmfet oef argfet, åganbeé fom trallet Ipber : 12 mana 
(Iarcfbet, ocB '7 mana tvett; tnärfattbeé noga furubana folf fan fat
al giöra meb.

sBå tfefja åren far man tttåjtg Exempel furu månge favlar äro 
illa fargabe od) til böbé bettte af Biörtt:

v- g- N. N. 3 Dtjarne af SIrberåb ©orftt, ref fatt fela fårgårbett 
oef fela anfid)tet af, tiIIifa meb ögonen, näfatt od) mutten; måfte Iefttta 
nog länge tfer efter uti ftörfta elånbe.

Jacob Olofffon i Dfmerniöte af Dtiutånger ©orftt, ref biörn et få 
Itort (tprfe utur rpggen, at litttgarue toib anbabrägteit gittgo tfer ut; 
Sag lärfte fottom; men mar borf altfebermera anfäftab af tungt Broft i 
måttg årett, til tfeS fatt 8 år tfer efter bö inånbe.

N. N. i .Kitte af Jrfergfiö ©orftt, font Ijfmäl mar tfett fäfafte Srfiorn= 
ftptt, blef 1731, t ffogen albeleé föttber=ifiä(refmen af biörn; flera 
exempel går man förBj ; marattbes itu får intet råbrum at berätta om 
tfeit farliga od) unberbara Enångers 2Moin få fa ((aber, fmilfett tneb 
aIbeIeS ttttberbar grpmfet bröt ftg in uti fttfett; 1726 od) 1727. ©frefé 
ont foitotti i Adviferna; etc.: SrfIef od) af mig en utförlig berättetfe 
om fottom upftältcr, oef tanfa om fané omanliga förefållanbe; fom 
utt et annat märrf fatt igeufittnaé.

§: 3. Dtpttan af Srfiörnfängct är ftor; beIs af buben; i fpuerfet 
när tfeit får=rjfer oef fmarter är; bêlé af fiottet, fom borf magftarrft 
ftnafar; belé af 3|ltret; bele af (Hallan, flotta, etc. DJten at biåvnen

QlysisvaUur III. 16
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ffat Wara jå förgiftig, [om Plinius, Edovardus, Wierus od) flere Be= 
råtta, at om någon ttjen äter, ffal l)att råfa uti rafert, Bltfwa wilb od) 
galen, od) löpa i flogen font Biörn; tljer ont £>ar jag ingen fmtbffap, 
äriubrattbeé Ijjfwcil mig tljet uti mina unga bagar, et fti)gt gamult qwin= 
foil gtrf t)är, jom jabes ftuubont löpa Biörn, od) ttwrföre Wovngcnttan 
fallab.

Tit: IV.
§: 1: Wavgen jätte» f)är uäft efter Biörn; alt efter ftorle!en[;] 

Ijwilfen od) Ijär fallaö Ulf, jom ftämmer itt meb SpflantäS od) Slttg= 
länbareé Wolf, Wolfe; men Ital: Iupo; Gall: loup; Hifp: lobo, 
meb lat: lupus; jom Voffius tager af Gr: Âvxoç; Munfterus äfwen 
Arab: Öittb. Pet: Mintert af Ebr: Sib, jom Iommer öfwerenje meb 
Sv: Goth: 0luFa, lat: deglutire. Ifidorus ntenar orbet wara af 
Leopos, emebatt wargen är Ijf Seponet i fötterne ; Sorf ware orbet ljuru 
tljet må, ja lomma tf)e jom ffrifwa om Ulfwar öfwerenje tf)er utiuan 
at tf)e näftait i all ftptfe äro Ijfe tmnbar, förutan tl)et, at tf)e intet funna 
jöfa eller flälla jom tf)e, borf t)!a od) tiuta. Sag lägger tljetta til, at 
tf)e irfe geller Bära ftiärten i fttorr ttpåi, jåjottt merenbelö Iiuubar giöra. 
Srfjeraö ögon är Ijwafj od) Ipjattbe, od) Iuttua ja wäl je i mörrfret jom 
linjet; tänberne fafte, ojämne eller fläglote; Snfett jmärter. Stoften eller 
tiutanbet grannare eller gröfre, alt efter ftorlelen od) ålbertt; SRär t£)en 
cite Begpnner tiuta, Ijålla tlje attbre i fangen meb; $£lje funna länge 
fjuttgra, tå flemet beglar fränt gettottt mutten; od) när tf)e warba ut= 
hungrige äta t)Wab jom förelommer, i jpnerîjet ont falla wintern, tå 
gamla wibior, fläbetogor, t)äftträrf, etc. gå åt til at ftilla ittagait; ja! 
tIje flotta fig intet fielfwa, utan oftaft äta f)war anbrorn up; etc. £)d) 
etmruwäl Ol: Magnus flrifwer tljet 3. fl a g ê wargar f)ät i ttorben fiitttaö. 
Oppianus talar om 5. flag; Iiwilfa flag Gefnerus wiblöftel. Beflrifwer; 
@å fatt jag intet annat finna, ätt t)är i laubet är adenaft et flag, borf 
af åtflilnab til ftorlefen od) färgan, äfwen argljeten; Iiwtlfet enbaft Ijär= 
Iomer af ålbertt, tjben od) wäberlefen; Ijwar uti Oppiani åtflilbttab fan 
od) tagaë, faft ätt ittgett ting tljet om ittföreé. Slien tt)e SSargar, font 
01: Magnus nämner Lupos Montanos, Siällwatgar, font lomma ifrån 
Sicrfla fiälten; tlje räfttaö för tl)e argefta; bod fyär albrig l)el Ijwite, utan 
enbaft uttber Bufen. Lupus Marinus, eder 0iôvoavg, jom Aristo[te]les, 
Ælianus, Bellonius, flrifwa wara en fifl i watnet, od) Bafwa ffapnab 
jom ett warg på laubet ; jåjom od) Gefnerus tljeit afritar; Sintteé f)ät 
intet; Srfe feller Lupus Oervarius; jå framt tl)eit irfe är jantma jom 
lo, lat: et Gr. Lynx, Ijwar af någor flag Ijär fittnaê; je Tit: V.
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Lupus Scythicus [om 01: Magnus Jär t Sfiorben Beffrifwer, ref) tjett 
afmåtar; är ide Ifefler tut för tjbeit ftrir t Iattbef til fiitaitbeö.

§: 2. «ptoab SSargantae tjmanbe ed) fatttattgåttg attgår, fåfom ocj 
tfjeraé fofter, etc. ©a femma tje naturflofe toäl tf>er ttftttatt öftoerettfe, 
at famangångeu är fem JuubarS ed) tefe fem ©iörnarS; SJien fem uti 
annat, femtige fäja tjet af fjbett är uti Januarii tttattab; attbre längre 
fram; äter attbre em Jöften; Plinius ed) fIere tilffriftea tjem ingen 
teiftait tjb. ©ontltge metta tEtet tje alleuaft gå Jtaftoanbe t 13 bagar 
me b fitta ungar; SJiange berätta tjtet tje t)ttga 2, 3, 4, ungar .på ett 
gäng; någre än flera, 8 el. 9: ft. @å ftttttaS ed) månge fem få räcftta, 
at toarginttan feber ferfta gåttgett 1: unga; 2: gången 2: ft: 3rie refen 
3: ft: ed) få te t b are til ttteé Jett Jar föbt 10: fl: tå Jett ingen mera 
feber; Blifteattbeb bett fi|te ungen Ijfare ett Juttb, ätt tearg. etc. 
Buntingius ffriftoer, at få länge gamla toarginan el) SWebren leftecr, 
funna tje pttgre epebiuren intet pngia; äljeft BIeftee att för många 
toargar. etc. etc. fpuru att tjetta, ttteb mera är til förftåenbeb tjet 
är omftänbel. efter mitt mening, utfört uti Hell Nfatural:] H[istoria] 
Jtearf öre går matt t Jet J är förbi ; alleuaft t Jet inf öreb, at Jär i orten 
ffer intet fåfom uti Æthiopien, Jtear ont Plinius Berättar, at Junbar 
od) toargar löpa ttteb Jtear attbra, Jtear af ungar föbab, fom nätnnab 
Grocutœ; tp albrig förlitas Jär tjefla biurett; SJten at Jär månge 
Juttbar fittnaS font ligga eller ftå at äta af roftoet od) af et jämte Biörnar; 
tjet är faut. 3de Jeller funna Jär leargungar få tämjaS, at tje albeleS 
Bortlägga trieras naturliga Böjelfer til Bita, rappa od) ffäba giöra.

§: 3: ©ätten at fåttga toargar äro merenbelS fåtebeS:
A: IHeb 23ojef?ott, font forbrar Befpnerlig förficjtigfjet], i tp 

toargen mpefet fluger är at fticfa fig uttbatt, ocj träffelig ffarpfpnter, 
äfteen feglifteab; tp träffar ffottet intet mit igenom Jufteubet; eller ige= 
nom Jicirtat; få löper Jatt långt fin fob, utan att få Joncttt igen.

DcJ ejurittoäl Plinius, Franzius etc. itttpga tjet ttteb toargenö 
ögon är få Beffaffat, att om toargen förft får fe ett mettiffa, ätt Jou 
Jenem, få leather Jott förtinfter, ftum od) Jefer; tjet bocf jag funnit 
icfe albeleb faut teara ; od) månge ttteb mig; ©å får jag bocf Jär fåfert 
Berätta at fomtner toargen at fee Spfjan, för tjet ffottet rafar Jan fri; 
rätt fällan fmäller tjet löft faft än 3 fängefrut ffttlle afBrinna.

SiJet Jättbe od) ett gång för gamla od) fonftiga ffptten f. Jfuutj= 
fen på P1Irntfiött, at faft ätt Jan träffabe ttteb ffottet ett tearg at Jan 
Btef Hggaubeb tjf font böber ftra.r Brebeteib flora Sanbbteägett, äfteen toäl 
bragen up ocj fram uti Jattb fläba, Itgganbeb tjer orörlig näftan f 
mjla=teäg; mett när ffptten ftiga månbe up utur fläban, at gå upföre
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branta 33ruttbårgébacfan, ramabc »argen tilfållet, qmicfnabe »ib, fprang 
ni' utur flåbau od) rpntbe fin »äg; (Su ndftan tplifr bänbelfe ffat od) 
tnföraö Lit: B.

B: Uti Watg=CSropav, t)»ilfa åro tf)e albra beq»ämligafta at fånga 
SBargar uti, när tt)e rått giorba åro; f)»ar om i fpnerbet tan tåfas 
tijen utförliga beffrifnittgen od) påminelfer, fom iuförbe åro uti Stock
holms Calenderne för året 1729, nåral. at gropen gräfweö på vått 
ftålle, uåra in »ib fåt)ufet 150 el. 200 alnar 11) er ifrån (: men efter 
närmare min förfarenbet nårmaft in »ib »åggen 1 el. 2 alnar allenaft :) 
at gråfwanbet ffer i Stpet; at gropen »arber biup 7: alnar; at tijen »åt 
ombe[»a]raé tneb påhoårde å alla fpra fibor; etc. rneb tiåntigit timber= 
bpgge ofwan »ib bråbbarne; etc. meb en uprefter ftocf mit uti gropen, 
på l)»ilfen§ öf werft a åitba en ruttb botu fåtteö, b'nareft agnet ffat ftå; 
at (male fpåtar öfwer gropen låggaé od) på ttjem t)atm od) annat ftöf 
utur Sabugårbett ; at att anftålleé på nogafte fåttet, fom ffulle tber ingen 
grop »ara. Jpwar »ib od) uti bemålte unberwjfning mårfwårbigt på= 
minneé, at eu rått ftor ften må ftållaS et litet ftpcfe ifrån gropen, at 
»argen må frppa baf om t)onom, od) tf>er ifrån giöra Saftigt (prång åt 
agnet; 9Jten jag Ijar funnit ån båtre wara at ftånga runbt omfring 
gropcneë bråbbar en tåg giårbégårb, at »argen »ib öf»ert)oppanbet ftrajr 
faller neber i gropen, od) tt)e anbre fom gement, åro i följet, må af 
fåbant Saftigt bortfommanbe, giöra följe meb, utan at fe når tijen förfta 
föll neber, od) tljer af flp nnban. Jpwab åljeft alt tljet anbra »ibfomer 
fom förenåmbe unberråttelfe framförer, bör alt noga i ad)t tagaé, nåml. 
fjuru tf)en fom agnet utfåtter bör gniba fina ffor meb granrjö; etc. 
lägga eller braga böb a§ fring om gropen, utfafta framfit(=t)ufwuben 
pår od) t b år »ib gropen; etc. etc. .Dd) fom tljet angelågnafta ingatunba 
böba någon »arg neber i gropen, åit minbre låta någon blob tljer få ut= 
rinna, etc. utan meb fnara braga tt)e i gropen nebfallen binren up, utan 
at röra bråbberna; etc. åfwen at tt)e fom flå ffinitett af biuren, icfe 
utfåtta agnen etc. etc. £)»ar til et od) annat får tilläggas, fåfom od) 
nöbigt år at i ad)t tagaé; v. g. 91t om möjeligt vår, buben icfe af= 
brageé i tt)e nårmafte rum, b'oareft gropen år belägen; utan långt t^cr 
ifrån; Scfe better be afbragne bubar tt>er uåra »ib utfpitas ; Äöttet Ijfa= 
lebeé låggeé; etc. Slt od) tben fåttgabe »argen font upbrageé a>ål ifyiåU 
bultae, tp bau år mpcfet feglifwabcr; fåfom tilförenbe berättat år, lit: A ; 
(St prof framföres bår, jämte tbet förra om tben ffutna margen, nåml. 
1727 uti Slrnön af Srogftab ©ocftt fåttgabeé en »arg uti ena 9llg=graf; 
b»tlfeu få meb flångiar bultabeé at ingen funbe annat fe, ån at ban 
böber »ar, tp ban förbeé på en lång flåba ifrån $orn§lanbet 1: mjl »äg;
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Dcf) efter Sulai) ögtiben tilftunbabe, ti) tfyet fïebbe om Sulaaftonen, tå 
fent loar at IodIfa ffinet af; fldpabeö t)an ineb [amma tog Mttg om Ifal= 
fen, nieb Inotlfet l)ait loar utur gropen bragen, ttt uti ena bob, at ttjer 
ligga öfiocr fjögfta IjeIgbagarna OfIabber ; SJien om tribie bagë afton 
fans lian mara itfe aüenaft lefmanbeö, utan ocf> fjafma dtit up matmaror 
tber in uti bobena, od) nteb gnaganbe' på bereit anta brpta fig ut; 
fymilfet t)ar oct) ffebt, ont icfe frtmobigt folf fommit i mötet mot Ijonom 
oef) nteb brpga ppljamars flängiar tagit pottorn af baga; eljurumål tljet 
faut år, Inoab Gefnerus berättar, att få grpmme oef) arge loargartte äro, 
när tlje äro på fria fotter; få räbbe oct) förfoffabe äro tl;e, när tlje falla 
neber i gropetta, eller ineftängba ioarba; Inoilfet bemälte Gefnerus ftab= 
fäfter nteb en hiftoria, fom Juftinus Goblerus uti et bref til f>onottt 
ftrifma inåttbe, ttäml. l)uru uti bjatts flåcfytingeé Michaels marggrop, på 
ett ©önbagö natt 34' åtfftlltga Greatur Ijabe nebfallit, ttäml. ena qannna 
font fent om aftonen ffuHe gå oct) fnappa rofmor til fin fönbag§fål)It; 
tl?et Ijott fielf måfte befärttta ; >Hn Xåf, od) en tVm-g; Slll t^efja trp 
biuren fåto mädjta räbb oct) ftupett Ijmar i fin mrå, utan at tlje it äljeft 
glitpite margen Ijmardett ffabat räfmeit, än ntinbre qminfolfet; til tfjeö 
©ropägaren font, odj bräpte toilbiureit fnälpattbeö färingen Ijelffinnab 
np igen, fom bod af förffrädelfe fmåra betagen, mar febermera altib 
räbber, od) tljet ittärdmärbigare är, fief grål)år på tljeitna etta natten. 
SJteu en l)elt attorlunba historia ittförer Georgius Stengelius om en 
marg, font Ijiälpte ett bräitg utur fängelfet; Inoilfen för tïjeê miblöftigljet 
ffutl f)är intet fatt iitföraö; fan läfas Ijanö Mund[us] Theor[eticus] P: 
I: Cap: 23. äfmett I. Zahns Scrutfinium] IV. Geo-cofm: Difqfuisitio] 
III. Zoo-fcop: Cap. V: §: VII. 8. p: m: 323.

C: SBargar fångas od) met» förgiftat) agn; ttäml. på fåbaitt fätt 
fom äfmel [a: äfmett] loäl Stockholm: Calend: på året 1729, ittförer, 
ttäml. at en böb b)itnb; ©etter, får, fmjn etc. bntfas oef) Ij är i laubet; 
loäl ittfpedaö nteb förgift, Jliäffafor, Arfenicum eller tplift, fålebeö at 
itt uti tiodafte fiöttet ffärafs] biupa fjåljl, od) inläggeé förgiftet; Ijmtlfa 
l)ål)t febermera igenfps, Slfet läggeö uti måttelig marma at fpras 8. el. 
10 bagar, od) febermera läggeé ut på tl)et ftäflet loargar eller räfmar 
f)afma fit tilf)åll ; Sag menar bätre mara ftätla tljetta præparerade 
Slfet på fötterne Ijfa font tljet ftobe IefmattbeS ; od) tljet på mpror, @iöar 
ell Sfar, etc. få at tljet fan fpnaö miba omfring. £)d) etjurumäl fåbant 
fätt begriper uti fig ofta nog mining, fåforn tå tljen i SBäfjmanlanb, 
på året 1714, fid af eu præparerad I)unb 13: ft. toargar, 1: 8ob, od) 
2 diäfmar, förutan måttga forpar od) ljöfar ; fåfom uti förenämba Calend: 
berättas; @å får man bod tljetta tillägga, at tfjeras [finit, font nteb fåbatt
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Sïaê fàngaê, åre merenbels förffätnb, t ti) fjarett fatta af, t fpnerbet 
om flje icfe tomma at afbragaê för ätt I bpgn gått förbj, feban margen 
eller IMfmen begpnte åta af Slf et.

D. Wargav fåttgaé od) ofta ttär flje marba utgamle, flötäitbe od) 
mörcffpnte, gåettbe fåforn i böbgleu, od) fålebeö frppa in uti liber, bobar, 
babftugufmalar, etc. bmareft tt)e Ijta font fyatfböbe tätet, iljiålflåé od) af 
baga tagaé. ^mittet ofta fan Ijäitba ^ar i ortett, fåforn od) anorftåbesS 
efter Alberti, Gefneri od) fteraS beråttelfer. Wcett få åro fåbatta ut= 
gamtaé Ifubar merenbets obugetiga, ti) Ijctren åro mål tång, men ganffa 
få, eller att för gteé, fåforn inge, t fi)nert)et in unber buten, på fjborna, 
lårer od) Ijalfen.

§: 4. .jpuru meb tljen få gamla font algemetta fågnett mara månbe 
at fotf tvåtibas i wavgar; tljet fpneö mara oitöbigt at t)år införa; 
emebatt få många böcfer tljet af upfplta åro. ©ocf font gemena Ijopett 
ån qmarlefmor Ijpfer af fbett gamla trallen, XvxavitQiunia ; Så nåmneé 
ftjetta fortel". at man l)år mib giör åtftilnab, odj betånfer, at fåbaitt

1: fatt mara Magician f. diabolicum; IintUfonft, <5<qcevt, font 
måftaren i tufenbe tonfter uträttar, på åtffiltig fått genom fina mårcftpg; 
t)mar ottt jag låfa fått; Martin Veinrichs, Bodini, Remigii, Veru- 
lamii, J: B: Portæ, Sylveftri, Voigts, Foreri, Binsfeldii, Laur : 
Ananiæ, Garmanni od) någre fleraéi ftrifter, åfmen mät mår Sto: Slr= 
d)ieb: L: Paulini Gothi; od) Di Mart: Brunneri löetånfanbe om Srutl= 
bomémåfenbet.

2. Slr fåbant Phyficum i få måtto af en fårbelesS Phantafie, 
o cl) tljen fiuîbom fom îatlaê Mania, eller Dîaferi, yvbet, galen 3nbil= 
ning; f)tv>ar om Medici mpd'et fïrifma, af fjiutlfa jag några fe fått, 
v. g. Sennertum, Veinricb, Fracaftorium, Ætium, Cælium, Peter- 
manum, Jachfon, od) flera; förutan ttje gamla fåber Hippocrates od) 
Galenus.

3. .[par marit mpcfet Poeticum f. Fabulofum; fljet Plinius åfmen 
mål befånner; nåmt. at Sfalberna fåbant af fin fonft upbidjtat, fom 
ftulle folf månbag i Ulfmar etter margar; ja! Ijela Bntbffaran; £)d) be= 
fpnerligen fabeö tf>etta om måra SmåttffasS Strtbsmån tit ftöö, font af 
mångom fallabesS Varegi, Vargangi, Varengangi, etc. t£)eraé Stepp 
åfmen Varg[a]r, Olfar; etc. Stnforaren Kaxnavarger; ftela Dfterfiön, 
eller Mare Balticum, Varega-more; Sträuben eller Smårge, Varegia, 
Vargön. Vargstranden; etc. Såfont måra gamla Sagor od) månge 
Antiqvarier nogfamt intpga, af l)milfa 3ï! atlenaft bår nämnas, Ver- 
elius, Rudbeck ocj) Peringsköld, fom mpdet Ijår om ftrifmit ^afnoa, 
låtanbeS cd) t£)et förftå Ijutu i forna tjber mar et IjebersS Dfamn at fallas



[II: V: 2. Diurfång: Wargen.] 247

Varg, font bemårfer famtna [ont Ta/Te, TaCte, Tiolïe, Hiolïe, Olf, 
Ulf, Volf, Ulfer. Olof, Olle, Olaus, Ulphilas, etc: tl)et od) Nicol: 
Kederus de Num[tnis] Runficis Commentatio] betygar — p: m: 
37. etc.

§: 5: Sfinnet af margen år tt>et båfta af fånget, font berebeö på 
tlfet föreffrefna fåttet Cap: 10: lit: B; etmrumål Plinius ref) flere natur= 
Elofe föreffrifma inånga låfebomar af fmftmtbet, tånberna, lungorna, Ief= 
ren, fenorna, tråcfeit, od) mera fåbant; Spmilfet i tljetta rumet intet Eom= 
mer at införas; DJien tlfet f)ar man faut funnit, at margatånber åro 
goba at låta fmå barn bita uti. tlfet anbra må mara Ifuru tlfet må ; tp 
oftaft ffer tlfet, at tlfet font f)iåtper fffen ena, icfe If iålper tlfen anbra ; etc.

Tit: V:
§: 1. SLo=Ptuv finnaéi od) If år i Sanbet, Ipoitfa föras nåft i orb= 

ningen efter Margen af Gefnero oef) flera; od) nämitaS af mångom 
unber namnet Lupus; men måftabels EatlaS to, Dan: JLojL IfoS Latin: 
Ly nx, anten af Græc. Ivxoç, fåfom Lupus; efter Ifidori uttpbning ; 
eller af Lat: I,ux, fom Gefnerus menar; ti) f!rif[m]er t)an oef) tud)6, 
fi.ujrt, etc. på Hifp: Lince, uti ©mitjerl. Thiervolf. etc. Del) når 
utan Idfer tlferaS ffrifter om sLo&tuv, få får man fe Ifuru många 
unber et flag giöra ntång; eller tmärt emot; v. g. månge påftå 
tt)et, at Lynx, lupus Cervarius, Thoes, Panthera, Lycaon, tobaz, 
cliabez, Alshali, Gicalus, etc. etc. ffola mara enf)anba; anbre nefa 
ti)er til, od) giöra et Ifmart namn tit fårffitb biur. Somlige beråtta 
oet) tlfet at tl)e Sobiur, font aflaS af Iputbar oef) Soar, od) EalIaS perfore 
Caonides; åro åtffitba ifrån fffem, fom nåntnaS räphii; etc. @om= 
lige giöra 2 flag af Soar; fåfom Oppianus; Slnbre flera flag. SJien 
mare Ifuru tl)et mara må, få år fuller oef) Ifcir nåmb 2, flag, icfe allenaft 
til ftorlefen, Stovve od) VHinPre; tt)et od) Oppianus förftår; Olaus 
Magnus utfåtter; etc. utan od) nteb fåbatt åtffilnab, XVatt=S. o od) 
VDavglo ; bocf i fatting blifmer tlfet; t)år mib, at åtffituaben beftår i 
fpnerbet uti fåvgan, Ifmilfen fårga Ijarflpter icfe allenaft af ålbern, utan 
od) af tjben, åfmett mål orten Ifmareft tIfe miftaS, IjEa font man fer t)år 
fig titbraga ittånbe nteb tlfe tarnba fattor, od) fattnngar; tp fomliga So= 
biur åro röbacfjtigare, liufare, gråare, Ifmitare eller mördare åit anbra ; 
fomliga Ifafma ftörre eller od) ntiubre fmarta flådar; fontliga flera flådar 
på tlfet ftållet af troppen; fomliga mera på annat ftålle; etc. tl)et oet) 
anbre beråtta om Sobiuren på anbra SanbSorter; tfferföre år intet at 
unbra at tfjeit ene ffrifmer få, en aititar ffrifmer attorlunba; DJIen tl)et 
ftår faft,j ttåml. at tl)e bpta Ifåren om måren; åro IjEare fattor i Ifuf=
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IBiibet än »argar; Ijafwa ftarcf fptt, ftarcfare än att annor biur; liten 
ont tt)en fan tränga [ig mit igenom Bräbet, ftocf odj fteeit ; fäfom Cælius 
menar; tfjet IjålleS [angoblifare för ©falbernaö bicftanbe, eller [om 
Gefnerus förftår tf>et för en DianS ffatpfitti(n)ge förftänb, font lynx 
Ijeta ntâitbe; 9Iga Ijmafja flor, fjwilfa [att [tnnbcm giömer, ftunbom ut= 
fträcfer; Ijfa fom Äatten ; gittanbeS od) meb tljem flänga fig ttpföre träna 
t [fogen; fäfom Colerus »itnar; od) tf)er ifrån fafta fig t Ijaft neber på 
anbra biur at ff)em [ånga; fäfom Gefnerus Berättar; tfjet [är meb »åra 
Soar intet ffer. ©tiärten är ganffa forter, Ijfa fom af[uggen; froppen 
fmärter, finaler od) länger; ju fwartare fläcfar på [årfärben är, ju rarare 
od) Bätre ; etc. etc.

§: 2. «£jwab Sobiurens famangång angår, få fatt jag intet låta 
inbilla mig t[et; efmrit någre få Berättat, at tlje od) tjmaS meb »argar 
ocB anbra biur; utan [alla [ig in om [it [lag; »arattbeS t[eraö tjb 
näftait Ijfa meb »argantaS ; fe Tit: IV. §: 2; Äan od) »äl [änba, 
föba ungar, 2, 3, eller flera, fäfom annor flobiur; ti) at något t)är om 
Berätta af egen förfarenljet, t[et fan iag intet. -Dod är ffjet faut [»ab 
Gefnerus, König, etc. Berätta, at tlje äro mpdet räbbe ont fina ungar; 
[af»a mäfta tilfjållet på Bärg od) Badar, od) uti bärgöffrefmor ; äf»ett 
l)»ab Zahn od) flere intpga, at t[eraö mat är SRâfmar, Diöfj, foglar od) 
annor ffogébiur, af [»ilfa Sobiuret t[e ftnärre albeleö upäter, men utur 
t[e [tore fuger [att allenaft Bioben, IemnanbeS tötet; efter ttågraS Berät= 
telfer; DJteu om [aningen tmiflar jag mpdet; äfmett at [ans urin ffal 
ide allenaft gräfmaS neber i jorbeue, utan jämmäl tl)er af »ärdas tl)en 
fföna ftenen Lyncurius, fäfom Theophraftus, Plinius, Solinus, etc. 
mena. Diofcorides, od) flere meb [ettorn ogilla t[etta. Fuchfius 
låter förftå, äfmeit t[en förträffelige Em: König, fäfom od) »år von 
Bromel1 [uru tljen ene famlar [jt, f[ett anbre tjt, fom ffrifma om ©te= 
nar. Slt od) Ijär i orten funna få tämja Sobiur, fom Joh: Bufæus uti 
Affyrien ffrifmer de Ingratitud : at l)an l)abe en So, fom »ar få tamber 
foin eu [unb, od) fölgbe pottorn trogen i fång od) på »ägar, förjatibes 
[ig til böbS, när [an refte Bort ifrån [onout; tljet »et jag intet ätt 
ffebt; utan fiititaS t[e altjb arge, i fpnerljet när t[e ungar [afma, od) 
falla »intern är.

§: 3. ©ätten at fånga Sobiur, ffer [är mäft meb Bpfje=ffott när 
t[e äro infrupen in unber [tora [tenar, i Bärgffrefmor, up uti träen ; etc. 
fäfom t[eraS fpår t Bent föråba. ©anffa fällan falla t[e neber i »arg= 
gropar, emebait tlje Ijafma [it tilljål! uti »ilba ffogStnarfene od) »ib 
ljöga Bärg od) Badar; funna bod ftunbom fafna fom räfmen unber 
Branbar, uti up[äfjor od) fapar; [mar om fan läfaS Tit: [VII] §: [3.]
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§: 4. QHtnnet år tt>et Mfta font Sobtuvet giftoev; alleuaft t^et är uti 
Decemb: Januar: od) Februarii ntänaber fångat; på tlje anbra tjbertta 
är ilfet näftan obugeltgit; od) berebeê font ont SBeta ffimt är förmält, 
Cap: 10: Lit: B. «jpmab förBemälte Sten Lyncur: f. Lyncis, angår, 
font od) fa Il ab Belemnites, Germ. 211 b fd) o fy Qd)offeiti, 8.ud)s(letii, 
Eappenftem, att font färgorne fittnab mara, |totta, grå, Blå, fmarta etc. 
åganbeb måttgftanba bpgber til Säfebomar, fåfottt Joh: Schröder, Joh. Bau- 
hinus, Rumpfius, Joh: Georg: Vol[c]kamerus etc. förftå låta; 11) et går 
man Mr förbj, ftälft man intet fäfer är, at tienne Lapis Lyncis är af 
Sobtttrenb urin; etmrumäl Encelius mil tf)et Bemifa ; ort) 11) en äljeft är rar 
at finna t)är i tanbet, men irfe fä utom Sattbb, ort) tt) fiöpes p'å Apotheken 
tät nog, Sud)tanbeb illa, om tt)eu fförtt Brauueb od) jtöteb til putfmer.

Tit: VI.
§: 1. $afma få ffrifmit ont fprfota SDiuret 3erf, få fittnnb od) få 

un Mt' i tanbet; fan Mnba ort) ingen, utan font et ttitber; Olaus Mag
nus uieneb mara tfyeit fôrfte font gifmit 3etfen tt>et nanntet Gulo af 
lat: gula font Bentärfer (fort froalg; ^marföre Ealtab Mn på Sipffa : 
Vitfraff, Sv: QtoMtare; på Slavon: BoCfomalca. 3årfvua på Helf: 
år irfe alleuaft åta, lat: edere; utan od) tbijjla, lat: nminare. SJje 
få font ia g fett ffrifma ont tlfenna Serfett, näuit. 01: Magnus, Matthias 
Michou, Gefnerus, Zahn; Berätta tt)et fantuta, at Mlt år ftörre ätt 
tjunbeit, men ntinbre ätt margen; Mr ^)ufu.utb font So, men ftörre fäftar 
od) numb, font margen; gattffa Ijmafja tänber, t)mar ttteb Mtt förfmarar 
fig emot tjmtbar, margar Biörnar, marattbeb få arger at Mn mågar fig 
it)op meb ftora ©iur tit at Bitab. Qtiarten är ftörre od) Mrrifare ätt 
på Jiäfmeit; fotterna od) flotta gattffa ftarda od) tjmajja; Gefnerus 
ffriffmejr; bod efter anbrab Berättelfer; at Mn fatt ftpfma trä i tu od) 
fätta fig tf)er emellan; ntett tljet är otroligit. éfmermåttoit madert od) 
EofteJigit år ffimtet af ntebelmattig [u:=måttig] lang od) jämn J)år, fmar= 
tan od) gtanfanbe färgo, fåfont Qabel; ffrifmer Scheneberg tit Gefne= 
rum, fåfont Sbamafd), efter 01: Magni ntfcigo ; od) tfjer t)ob rätt ftardt 
od) durabelt; t£)evföre ffattab tljet mäd)ta rart. Dd) faft än Serfeu Be= 
ffrifmeb mara en Gulo eller ghipen, mera ätt all annor biur, flttfanbeb 
uti fig maten; tjmitfen är ftött af anbra biur, dtäfmar, ^arar, Gffornar, 
fOiöfj, fogtar etc. jå at Bufen utfpänneb font et trumffinn, Mnganbeb 
alt neber på jorbene, etc; ©å fpneb bod mara för mpdet berättat 
ft)et, at få fuart Bufett få öfmerfulter är, at intet mera tljet ingår; 
t)ait tå tränger fig emellan träen, at maten måfte ftrap Baf ut igett, 
gåettbeb genaft at på nptt fplta fig, få länge något qmar är af
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rofmet; faff ätt 01. Magnus få ffrifmer ocf) flere efter tyonom; tt) äitttu 
tjat ingen funnit fåbatta excrementa eller afförittgar, faft än Ijan emeflatt 
träen ftg trängt f) af mer.

§: 2. Dnt SerfmarS famangäng är o od) åtffilliga meningar, tt) 
fomlige mena, at när biuret Hyaena; font od) af migrent fallaS Cro
atia; aflat af margen od) Ijunben ; fe Tit: IV: §: 2; löper meb attbra 
bittr, v. g. .pmtbar, Sepott, etc; aflaS fåbatta Serfar; Somlige mena 
annorlunba. .pär i lanbet är algemena fägnen at Werfen föbeS af Söiörtt; 
fe Tit: III. §: 1. DItitt mening är fortel. infört uti Hfistoria] Nfatur- 
alis] Hfelsingiæ] tt)erföre går matt tut tljen förbj; bod fäger tf)et alle= 
naft, at mpdet ofant berätteS när främanbe ffrifma om frätnanba 
ting, taganbe grunben af ttseraé berättelfe font od) främanbe mara 
månbe.

§: 3. ,purtt fåban biur fångas, fljer ont ffrifmer OL Magnus, nätnl.
A. meb ffott af pilar; men un bridas i ftätlet frut od) Iob ; när 

tl)e uti träng rum, arbeta maten utur IutEen ; fåfont tilförenbe ffrifmit 
är; .pmarföre läggeé för tljem agit af färfta bittr, mib IjutiIfa ffotten 
ligger od) lurar meb bpfean.

B: meb Såll=brant>ar, få giorbe at et fmalt trä läggeö tteber på 
tttarcfene, tmärt öfmer mägett; od) et tplift, mit ofmattpå, meb fafta pinnar 
på båba fibor od) båba ättbar få ombemarabt, at när tt)en öfre IpftaS 
up, bod) enbaft til tljen etta ättban, od) meb fina mifta gillerftidor mtber= 
ftälleS, mib neberfallattbet fjället ftg netto ofmott på tben uttberligganbe, 
od) fålebeS Elämttter biuret font emellan ligger til böbS. Sag mele f)är mål 
beffrifma tf)e förenämba ©illerftidor; men font tf)e tnånge äro, odj på 
åtffilliga tttaner ttpgilbraS; bels meb flpglar, belS intet; belS meb trenne 
tmarrftidor, tå tljen ena är i ftället för fträng, eller chorda, font OI 
Magnus nämner; bels meb 2"i; beIS meb Ero!, bels intet; etc. få är 
tljet näftan fåfängt; a posteriore eller öfttingen fatt fåbant läras, men 
af föreffrifttingar meb ntpcfett möbo, fan od) fyänba intet; åt mtnftone 
meb ntpden miblöftigljet; bod) påmittneS tljet, at tljen öfre ftoden be= 
läggeé meb tpgnfb].

C. tpmab 01. Magnus menar meb Itp-gra fn a gropar, od) meb 
cavernis obliqvis, tl)et fatt jag intet mäl meta, om ide tt>e förenämba 
VParg=gropar; fe Tit: IV: §: 3. lit: B. DIien f)är i lanbet lärer ätt 
ittgett fångat någott Setf uti fåbana gropar; bod) uti miffa Naf=Ims; 
Ijmar om fatt läfaS tl)et font Ijäbanåt i tt föreS Tit: VII. §: 3. lit: H.

§: 4. Sfinuet af Sarfett är tljet förnämfta, allenaft tljet fåttgaS 
mit i mintern; fåfont om So=Mttr förmält är; od) eljurumäl ttje font 
ffrifma om famma ffinn, od) om fetman eller iftret, blobet, flotta, etc.
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beröma tperaé mångpanba nptto emot åtffilliga ftufbomar; Så går man 
pår fåbant förbi, måft tperföre att £>är [är] fom et mtber når fåbant biur 
fan fångaS, od) förtpenfful more för långt för tpem fiufom at mån t a 
efter fåbana låfebomar, ()ålft anbra få goba i ftåtlet fnarare år at 
anffaffa.

Tit: VII.
§: 1. ^åfmeti, et befaut biur, par gifmit mångom tilfålle at nu)cfet 

ffrifma, i fpnerpet om panS tiftigpet, od) tperföre poS ©referna fått 
mång åtffillig namn; fåfom af tueras ffrifter [år] at aftaga; af pmilfa 
tpet befauta|te år på Ebr.: nåmneé pan bs»-rr ; men på Chald:
bÿfi. på lat: Vulpes, t£>et Vofiius od) flere orbelar af ©refiffatt; 
men Varro, Ifidorus etc. af Volipes, qvod volat pedibus; Smenffait 
otfi Sanffau år Ijfa ; åfmen font SpffenS Vfud)rv od) SlngelS 93Î: : Fox. 
granfofen går ifrån tlje flera nteb fit, Renard ; maranbeS mät af SMfmar 
mång flag, fåfom Georg: Fabricius od) flere mitna; v. g. fpmite, 
fmarte, gråbtåcptige, röbe, fmartraubiga långft utföre rpggen; Smart= 
eller mörfad)tige tmårt öfmer bogarne, Porjjtmfwav nåmba; förutan fl)en 
åtffilnab fom framunber Ralfen od) mtber bxtfcn mara rnånbe; Slfpmilfa 
flag alle finnas Ijår i Sanbet ; men rått fållan eller albrig tpe fmarte od) 
fnojte; fan pånba i forna tjber, emebait 01: Magnus tl)et berättar; 
albramåft tpe röbe; Äorfpråfmame od) gråbtåcptige, lat: crucigeræ, & 
colorem ifatidis vel qvadi [?] referentes, fångas t)år miubre ; pmilfen 
pårfårb fumlige mena fonttna af ålbern, få at od) fpepe uti mtga åren 
marit röbe; Ijfa fom tlje fmarte på ålbern blifma blacfacptiga ; tp at all 
flag flåppa fin pår ont måren, tpet år öfmer alt funigt; ågaubeS Ijfa
ffapnab af fpetgigt pufmub, fort öron, ftacfot been (: men at tpe åro
fortare på tpen ena fjbona, odj längre på tpen anbro, pmarföre SMfmett 
altjb littfar eller paltar; fåfom Gefnerus införer; tpet par jag intet 
funnit; fnarare liufar pan af fenbrag :) tång od) fmårter trop, meb lång 
ocp lårfmig ftiårt; mera af pår ått af fött; pmafea floer, etc. förtåranbeS 
alt pmab förefomer; men albrapålft fött af biuren, foglar ocp fiffar; 
tpet intpga Ariftoteles, Oppianus, Plinius od) många flera; Socf åro
tpe pår i orten icfe få nåSmife ocp grpme, att tpe od) måga fig i pop
meb ftora bocfar, falfmar, etc. fåfom Munfterus ffrifmer om StMfmarna 
i Sardinien, od) befaut år om fiållråfmarne i Vorige; etc. tjfmål mpcfet 
briftige at fmpga fig in od) albranårmaft pufen at tper få något fom 
utfaftaS, ågaitbe en ogemen ftarcf lucpt, fom jåmmål ftråcfer fig neb ge= 
nom 2 el. 3 alnarS biup fniö, ont allenaft en framfill eller något tplift 
tper tnunber ligga rnånbe.
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§: 2. Biäfwaraas tjmaube eller famangång, eljuru %n af Ariftot- 
[ele], Hefychio, Alberto, Yarino, etc. beffrtfweé od} ffe meb annor 
biur, v. g. meb fymtbar, Ipoar af tt>e få ttåmbe Laconici föbaö ; äfwett 
Alopecidæ vulpes; Cynaiopecæ, etc. meb wargar, Ijwar af föbeé 
Hyena; od} meb anbra biur; ©å ffer fåbant Ijär intet; få Wiba jag 
f)ar förftåt. IBieu at tl}eraê membruin genitale, Helf. Pees; citoffeum, 
eit bemubtigt; fåfom Ariftot: Plinius, od} flere intpga; t£)et är ofelbart; 
SOien at tl)e wib fielfwa acten ligga bägge å fibona, Ijållanbe l)war 
anbrom emellan benen; fåfom itågre historici berätta; tfjet är ofant; 
fan Ijättba tljet är fommet tf>er af, at när åpait biuret ftiger af, flår 
t)an fig å ftbotta, fåfom (Saninen ocf> flere biur giöra månbe.

Siiben fptteö fuller warn Ijfaft om wären; men få Ijar jag meb egen 
ögon funnit fåbant od) ffe om fyöften, tå flje i ftora ffocfar famlas od} 
pila unberbart äfwentpr od) låta l)öra åtffillig Itub, icfe allenaft Ifri= 
anbe od} tiutanbe, fom Donatus, Terentius, Plautus, etc. !alla Gan- 
nire, Gannitus; Græc: vXaxrtiv, wQvt[a\tXcu, utan od) annat fvåfattPe, 
movranbe, glåffattbe, fputtanbe, fnwtglatibe; $t}ff'arne fäja: i£)er 5ud)9 
bilt, trabt, rayet. SBien på Ijmab tjb tlje pngia; tljet fan jag intet 
wift berätta ; bocf at tl}et ffer in uti fljeraé biupa gropar neber uti jor= 
ben od} fanbbacfarne; tljet är wift; .jpwilfa I;åt>l om annor biur tl}em 
gräfwa up; fåfom Ifiodorus menar, l)wilfa måfte tfsem lemnafeban Biäf= 
warne intagit tljent; tl}et ffer intet l}är i orten; utan tlje gräfwa tl}em 
rätt wäl fielfwa, meb fina fram= od) baffötter; Ijfa fom Saniner ; giör= 
anbe utur fuf)lona många öpniitgar, at om tfjeit ena ffulle igenftängaé 
anbre utwågar må finnaé; t£>et od} Oppianus ffalbar, men at tlje 
egentel. äro 7: ft: fåfom bemälte Biaturfunige man fallar tljeraé f)us 
émanvXnç (hi/inç, tljet fan jag intet famtpcfa. Blt tlje tf)er föba fina 
ungar 3, 4 el. 5, på en gång; tl}et är wift; äfwett wäl at tljeraê ni}= 
föbba ungar äro wib början blittba, bja fina mober, Ijafwa ftoer, etc. 
äfwen fom fattungar; tl)et är futtnigt, älffattbeö mobreu ffjent ganffa 
tnpcfet, od) bragattbes åt tl)em maat, i fpnerfjet ffogSmöp, ftnå foglar, 
l}arungar, meb tuera foin fattgaê fan ; til t^eS t£>e fielfwe funna förefe 
fig om föbatt.

§: 3. (Sl)ttruwäl man fan od) Ijär tämja Diäfwar, at någorlunba 
wara fom inljemiffa; bocf äro ff)era§ gamle wanart, at wifa falfffjet, 
od) tljeraé natur at lud}ta illa; tprföre pfaé tt;e fällan länge lefwanbe, 
utan afpälfas, f)älft ffinnet är tljet bäfta af ttjem. Dd) emeban tlje räf= 
ttaë för tlje albrailligafte biur, od} alla böder äro fulla af tueras ill= 
funbigljeter at funna fig förwara, äfwett påfttnber at ffaffa fig föban; 
f)toar på tnångpuba [exempel] är infört uti mitt H[istoria] N[aturalis]
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Hjelsingiæ] t ft)nert)ct utaf Gefneri, Digbæi od) Zahns fïrifter; af 
Colero |ar od) If: Er: Stenbyenf: infört något på ©toenffo, uti |anå 
Oeconfomia] på Nov: SRåttabett, pag: m: 380. etc. t£)et a Ibraunberbarafte 
font en Ieftoanbe od) i EtaISbanb fatter tïicif giora månbe, uti en iperreë fiôf 
uti SrIanb, år t|et font Bonav. Baronfius] uti fin Miracfula] Arcæ 4: 
§: 6. berättar; Eorta ineftållet år t|etta, at t|en fångtta räftoen brog 
om nätterna mebatt folfet fåf fit |uftoub bal utur E>aisbanbet, od> tog bort 
Itonfeu od) annat font toålfmalanbe loar, ftedte tE)et på globen; etc. 
men gicE ftrar om morgonen i Ipfningen til fit battb igen, träbanbeå in 
Iuftoubet font for t lånlen, få at ingen Iunbe tånda |onom om något 
tiuftoeri. etc. etc. 3fltfört|eitfful forbraë od) ftor Iouft od) förfid)tig|et 
at funna fånga råftoar; ©ätten åro |åi t|e måftbruleligafta font 
följa, nåml.

A. tTCeö 45vpe)|ott, när man fatt finna bottom toara Irupen un= 
ber ftettar, eller utt anbra fntå |å|l; od) IEtet om tointern efter |anå 
fotfpor, uti fttiött; eller af |unba=glåffanbe fom Ionom upföft eller od) 
tjtjagat |aftoa; men åtjeft åro t|e |unbar rått få, fom funna bjta gamla 
råftoar til böbS, utan i ftåflet få t|e bara bårett i fulla mutten af 
räftoen, font fig uubanftider.

B. Uti t|e få ttåmba od) förr beffreftta Warg: gropar; fe Tit: 
IV. §: 3. lit: B: faft t|et fallait |år meb !Råftoar Ipcîaê; SDorf år t|et 
toift, at når räftoen fångaå uti fåbatta gropar eller tpljf rum ; år |att 
fpafer od) blpeé rått ftoåra ; fåfom Sperlingius berättar ont färingen, 
toargett od) !Räftoen, |toilfe på ena natt föllo lieber uti toarggropen. etc.

C. Unber 5àU=branï>ar, |toilfa tilförenbe beffrefne åro, Tit: VI. 
§: 3. lit: B.

D. Uti t|e fnaror font Upbåfjor |år faflaå, nåml. få giotbe, at 
når räftoen fafttar uti ett Ipdio, af ftarft tagel giorb, font år fäftab toib 
en lång ftång, löper gillerftirfan utur t|ett toibftåenbe ftubben, od) ftången 
flpger i |aft up åt, Ipftanbeé fnaran od) biuret fom uti fnaran fommit 
år, meb |aft up ifrån jorben, fåfom en tiuf i galgatt; fafttar fnaran 
Erittg ont baifett, bör räftoen fnart, men fafttar |on anorlunba, v. g. 
fring om bröftet eller ntagatt Ieftoer |att låttge; fan od) ofta bita af 
fnaran; Imilfet fått äftoctt Crefcentienfis anförer.

E. Uti anbra fnarov, font icfe Ipfta !Råftoar od) flera biur up i 
tnåbret, fåfom förenämbe Dp|åfjor eller |ångefttaror utan ftå toib jorben 
Ipdio=tojå utfatta,' od) ftrppa t|e biur fom lomma at ftida |ufmubet t|er 
igenom, fångaé oc| ftunbom råftoar, bod fållan ; emeban räftoen fåbatta 
fnaror låt[t]el. fan afbita; t b et od) förenämbe Crefcentienfis låter förftå
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om EHdf=fdnge; perfore giörab Iidr fäbana fnaror oftaft af glöggab [tard 
mdfnntrd; eller fdtteS utatt pd fitaratt fntd lopaitbe triffor, fdfom parle= 
ftertar pd et battb, t>nûlfa rulla efter ffmar anbra, ait font fttaratt Ifop= 
fnôreS, ocf) gièra ftfttber, at tfu't fafttabe biuret tcfe fan fomma åt fnöret 
eller fttaratt.

F. Sf)e få fallabe Kåffapor åro tffe artigafta at fdttga rdfmar 
nteb; fymilfa od) brufaë pd anbra orter; tlfet man finner af Crefcenti- 
enfis attfôrba gill er, od) Blondi auutdrfningar, ocf) EallaS nteb råtta 
occulta vicula; decipulæ machines; etc. Germ: ^ucfpebogen; Selbo= 
gefdpojj; SpnaS od) toara ttdftan fantma font f)ob Gefnerum ndmitaë 
Pedicce, Gall: haufepied, i fpnerlfet tf>e fmdrre .'Hdffaror ; Slf tf)e 
ftôrre dro od) f)dr brufeliga 2: flag, nanti. Slata elt utan tdnber; ocf) 
met» tdnber; lat: Tajolce ferrece, fine et cum acutis rampioni- 
hus; bod) alla IfEa i anfeettbe til ftinfidbran, giflcrttnbbarne, od) tplift 
niera; Inoilfa EHdffapor när tf)e upgiïbraba dre Iigga pd marcîene font 
et rnnbt jdrnbanb; men fd fnart tt)et rôreb mtb agnet font mit uti fatt 
dr, fldr fmlfma belen up emot f)mart annat ocf) gier en Imlfcircel fd 
ftaref tilfaman at en ftpf Earl ber toara, font tfem dtfïilja fïal, od) 
gilbret upftdlla.

Slfefia Sapor IdggaS i Ionbom tteber uti fuie, uti agnar ocf) annat 
tplift fdt giome at ingen fan fe tfjem, entebau rdftoen dr gattffa mar= 
fain; men när lian fanner ludtfett af agnet, grdfmer Imit tfjer efter; mare 
fnion 2 el. 3 alt biuper; bocf i tt)et fantma fldr fapett igen od) fångar 
biuret; fafnar rdfmen nteb foten alfenaft, fd Ifar jag ofta fannat lpoab 
od) anbre ffrifmet, at rdfmen biter tf)en af fig, od) rpmer fin mdg tre= 
fotaber, utau at fdngaS af fångaren; men fapett Erittg om Ifalfen flageit, 
ftrpper SurifaS.

Sag md f)dr mib intet itdntua ntdttgaS dfmeutpr, font dr at pa far= 
beleb bagar, od) i lönbom utagna EHdffapor ; etc. Sod) uti naturliga 
mdtto md ett f)ioar brufa ttpet arcanum, at fd fnart något biur dr i 
Sapen fdugat, nidfte fapett mdl ffurab, od) nteb map beftrpfab; tp tffe 
böbab qmarlefmor orfafa tl)e lefmanbeb ftp od) unbanflpdtf; font od) pd= 
mint dr ont marg=gropar, Tit: IV. §: 3. lit: B.

G. epdr i Sanbet dr od) et annat fcitt, at nteb agn fdttga EHdfmar 
od) at nteb Elo= el: fotter fafna; bod) IptfaS fallait, nteb fd ntptfen tnittbre 
ff'aba, font gilbret intet Eoftar öf[me]r 4 el. 6 7. Eoppmt ; ttdml. matt 
f)olfar ut et brdbe fdlebeS, at utffdranbet ff'er afbrafmalaft tteber, d bdgge 
fiber d cut emeHanftdenbe bait od) pinna font lfogrc dr, pd f)miIEen ct 
agn, et Eiöttftptfe, ett fi ff, etc. fdtteS; allenaft tlfetta brdbet fdtteS faft 
ocf) fjögt up [på] en (tubba ; ndr rdfmen flänger fig upföre nteb fram=
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fotterna at taga agnet, faftnar förft Ujen ena foten neber uti Ufett ena 
ffåratt, od) när i)ait ffat taga til tneb tbeu anbra foten fafnar ban i 
tl)en anbra ; od) måfte fålebeé tt)er [tå upftälter, feingaren til fromma 
font bottom flår bufmubet til böb8.

H. Uti Kåf=fhtgur fängaé od) räf mar; fan bänba är tt>et fautma 
font Ælianus od) flere berätta; anten på fåbant fått, at mifja gropar 
eller öpttingar gtöraé neber i jorbett, in uti bwilfa cign läggeé; bocf är 
for ingången en fåbatt Iufa upgilbrab, at få fnart räfmen fomer in uti 
gropen at äta agnet, röreé fträitgen font Utfått uppehåller, få at [bon] 
faller neber, od) igentäpper utgången; (filer bpggeé fmå bué ofmatt for= 
ben, meb mijfa öpttingar oet) tufor före alla få tilfatta, at när räfmen 
infrpper at taga maten, falla alle neber, ocb förbiuba bottom utgången; 
tatet fan ocb mara få bpgbt, at Ujet flår neber, font en fogelftafa, od) 
flämmer bottom til böbé.

§: 4. Plt Diäfmar fångaé mäft för ffinnet ffull ; fåfom Ifidorus 
ffrifmer, tt>et fattnaë od) bår, bmareft fiöttet intet ätes ; faft än Cselius, 
äfmett Galenus, Ariftophanes od) Athenæus berätta tbet månge för= 
tära tbet få giänta font bcirefiött ; Plllenaft fttäfmartte fångaS uti Nov: 
Decemb: Jan: od) Febr: tnånaber ; på tt>e anbra är tbet näftan obuge= 
tigit. ©otf at diäfiftret, t£>eit af bela toppen fofabe ftiäffmörjelfett; 
blobet; E)art=biuretë bemliga ting et arcanum emot fteit ; Sungofaften font 
på Apothfeken] fallaé Lohoch de pulm: vulp: etc. etc. rätt goba äro 
emot mångabattba fräntpor, tbet beffrifma måttge Medici, od) tbet är 
infört uti mitt 23onba=opälfittga Curer; tp går man tl)et båt förbj. 
4>urtt npttig ftiäfffinéfober mara månbe, tbet mitna Galenus, Avicenna, 
Mefua, Alexand: ab Alexandre; Marcellus ocb flore ntåttga.

Tit: VIII.
§: 1. Jarett är od) båt et befant fprfot biur, font anorftäbeé 

fallaé boé Ebr: nasiN eller ocb Arneba, Ernab; Munfterus menar 
tbet alle fp arar är båbe Opatt ocb eport ; men nog orätt; på Græc: fallaé 
Ufetta biuret Xayogl Xaywogt Xaywgt äfmen Sdmniwgt tbe gamle ©refer 
nämna ocb XenwQivt bwar af fomlige Etymologici taga lat: Iepust 
od) febertnera Gall: Uevre1 Hifpan: liebre; etc. mett aitbre af levipes; 
tbet bocf Varro od) Fungerus, etc. ogilla; ttämttanbe Lepus af Gr: 
Xaywg-, Plnbra påftå attorlebeê; 93ïen at Sv. <5ave; ©an: = Angl: 
tjfalebeé, od) ©pff: igafen, ffat belaé af UafHst topanPe,
fomanbeé nära in meb Ebr: irn, tbet införer Voffius. maranbeé tbet 
funigt buru måttge famanblanba tbeffa ©iuren meb £antnev oel) Kuni= 
1er, för nära Ijfbeten fful, Lat: Cuniculi ; faft än uti annor ting, emel=
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lan [parar od) Äaniiter, [tor åtfftlnab år. Plinius od) flere beta fuller 
[parar t 3 flag; men af finxib [aning, tan jag intet begripa, f)dlft tbe 
^iojte åro tf)e famine font grå od) mörde; aOenaft man ftiljer tjberna; 
ti) om fomaren åro tbe alle grå, men om lointern blifioa tbe alle (mdte ; 
bmilfet för mångom fpneé loara et unber, men t)är icfe få; tberföre tageé 
af [paren ofelbart tedn tit t)öft od) mår; Ijfa fom af ((Sforn) CScforn; 
tt) ju förr (»an börjar £)mitna, ju förr fommer mintern; od) ju förr gråna, 
ju förr måren; marattbeé f)år i all ftp d'en barett Ijfer alt fjmab Xeno
phon etc. ffttfma månbe, nåml. at tbe fsafma tång öron, Gr: wra 
v(n)ifjïjlà, bmarföre l)ait od) fallaö Xaywc af Xa od) wc. SDfrc låppcn 
upffuren til nåöborerna, barmynter; fåfom od) folf fallaé fom fålebeé 
manffapelige föbbe åro; f)U)ar ont Nie: Mp^repfus, Fuchfius, Cam- 
erarius nog ffrifma; froppett år fmärter; fötterne l)årrifa jäntmål mit 
iitunber för beqmäntare fprtttganbe ffull, bod tfje främre mpdet fortare 
ått tf)e fom baf til åre; bmarföre ^an fan bubbelt fringare fpringa up= 
ån utföre; Stierten år ganffa liten ; etc. etc. [pan beffrifmes fuller 
fofma meb open ögon; men tf)et år ofant om tt)e barar fom bår fimtaé; 
men at tbe om måren i Martii månab bråfa font et lamb, eller od) 
biåla font et barn; Ovidius nämner tbet vagire; enbaft om nåtterne, 
tå ban ffb fpvtttger; men ligger ftilla ont bagen, bållanbeé fit [prång 
mcrenbelë runbt omfrtng tbe ftållen bwareft bait upföbber marit; od) 
maranbeé mpdet råbber, fåfom od) tbet folfet år, fom [parabiärta bafmer, 
eller font Spffen fallar erbafet; fåfom Gefnerus berättar.

§: 2. STiågre mena fuller tbet; fåfom Ælianus, Plinius, etc. at 
alle [parar äro båbe .fpan od) [pott, Dd) tjmaé b11’ar om an; åt ntinftone 
bptaé fönen om b^ar månab; font Albertus föregifmer; Avicenna 
mil taga mifja tedn af rpnferna font ftttnaê på tberaS bemliga lentar; 
etc. SDien tbetta är ofant, tbet od) Gefnerus af många mitneëbôrber 
od) fattnar. Sbe åter igen fom fäja, at baren bar famattgång alla tttå= 
naher, o dt bär ungar uti fig, få fnart tbe förre äro föbbe;'tbet fïrifmeë 
fattare om CSanitter än om [parar; äfmen font ffulle tnånge ungar föbaé 
på en gång, 5. 6. 7: ft; fåfom af Gardner. Iltan meb .Sparar är få 
egentel. bär beffaffat, at .Span är altjb [pan, od) .Sportart [port, båflanbe 
tberaé famattgång ont måren när fniött börjar aftina; tå ban od) ont 
nätterna b^gt bräfer; Ungarne föbaé mäfl, allenaft 2: ft: i füllen, uti 
Junii månab; men fom tbe lättel. bö; få pttgiaé attbra gången ett tjb 
tfter efter uti Julj månab äfmen 2ir ft: bmilfoitt banan bja gifmer til 
tbe§ tbe fielfma funna äta gräfet, löf, afpeträ od) tplift mera, äfmen mäl 
Äåbl od) flera blaben; Otb eburumäl tbe futttta tämjaé at mara itt uti
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l)itjen, xtäftan [om fattor, få ffer bår fåbant fållan för elafa hielten ffiill 
ft'ni fomer af tueras exerementer.

§: 3. Sätten at fånga barar åro l)åv Ufe atgemenefta, nåml.
A: Unber fållbtanPat; om tjmilfa tan låfaé Tit: VL §: 3. B.
B: Unber 23ete6=ffoc?«v om tuintern, af Slfptrå, font år tfjen tå= 

reifte mat åt garait, nåftan på famnta fått upfatte, fom förenåmbe fåll= 
branbar.

C. Uti eDpbåfjor; eller f)ång=fnaror; fe Tit: VII. §: 4 [o: 3]. 
lit: D.

D. Uti attbra ^arfnarov utfatte uti Ipcfior af elbabe od) [tarde 
uiå|uitgtråar; od) alla Ujeffa förenåmbe fnaror uti tf)eras fmå magar, fom 
gaböar, bave=gat>bav tallas; ftmilfa gabbar Itaren giör på befpiterlig fått 
åfluett på rniffa tjber; ntåft uti Januar: od) Febr: tnånaber, alt font 
måberlefen ftåller [ig; få at man od) af Ifaregabben fan gifta om må= 
beriefen.

E. Sbe ftupa od) för 23pf;e|Jott, når ffptten får lägga åt ögat od) 
Iofta af.

F. Sfte fångas od) ofta af bunbar, fom få artabe åro, nåml. at 
tf)e intet gnälla når tl)e jaga efter garait, ntau fprittga od) tiga; Dclt 
når tl)e fångat biuret, bära tlfet ttelt oet) l)ållit Item til tlteraé busbottbe, 
utan at 11) et ftelfme upåta; Jftmilfa formatter i ef c ^os alla Jtunbar finttaS; 
fmtua od) tefe mara mittige, i tp fåbatte åro inga gobe 33iörnftunbar od) 
til fåt)uttbar tiånlige.

§: 4. 2?åbe för fiöttet od) ffimtet ffttll fåttgaö Ijareit ; tp at tiöttet 
berötues för gob jpjö, tf>et itttpga Athenæus, Plutarchus1 Plinius od) 
måttga flere; Martialis qmåber:

Inter qvadrupedes gloria prima lepus.
förutan alla Uje Såfebotttar font Medici milja taga, af ttufmubet, biår= 
ttatt, blobet, tåuberna, lefrett, ntagatt; etc. etc. maraubes öfmer alt futtigt 
tlfet namttfuniga Coagulum leporinum, font Spffett tallar fïïaeglet’eum 
f. fi-ip; Itmilfet Avicenna ffattar Ujet bâfta af alla attbra b i tiré coa- 
RuUs. Sfinnet berebeê på tbet fått font förmått år Cap: 10. Lit: B.

Tit. IX.
§: 1. ïTïàvP år oet) et befaut fîogêbiur bår i «pälöungatanb; boef 

i ttörre ömnigbet funnen i forna über, för ån ffogarne utöbbeé af fob= 
Iaubet til 33ärgsbrufett, oel) foljlofet få illa lucbtabe, Igu'ilfet förbrifmer 
babe biur, foglar od) fiffar; fåfont tpbel. utfört år, Cap: 4: âMbattg: af 
3 Sing: = urfåcbtaube förmålet. Od) få mpefet jag l)ar funnat fittna

Glysisvallur III. 17
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af tpe naturflofaé ffrifter, år 01. Magnus tpen förfte font af 1Swanffa 
erbet tnåvb, fallar tpetta biuret på Latin Mardurus; 9(11 e tpe flore 
Zoographici ftålla fåbant biur, unber tpet algemena erbet Muftella, 
fem inefattar mång flag; v. g. Muftella vulgaris f. domeCtica; 
Sylveftris; Viverra', Furo; Ictis; Martes; Futorius; Sohella; Noezra 
[o: Noerza]; Vormela ; Chiurca ; Genetha; etc. pmilfa nämnas på annor 
fpråf ganffa åtffilligt, få mål i Afia fem Europa; maranbeé äfmen Lat: 
Muftella, beiß ffrifmit mebetS, belé meb 2:M; erbbelat af fomligem utaf 
©refifïan, af fomligem utaf Sipffan; etc. Serf få mprfet jag par finna 
funnat, är tt)et Lat: erbet Muftella Sohella, eller tpet biuret fem 
få namnes, albratjfaft mår ©måitffa iTTåvb, fem anten fått namnet af 
Maur, eller af Mar, Marg, eller af något annat. Sed) i fpnerpet 
ferftås meb Micftella Sohella tpen betaute 0abel, Zabel; fem albeles 
Ijfer år, uubantaganbeS fårgen, mår Småuffa tnårb; men finîtes intet 
pår i £)å[t]éingelanb, utan längre bert i nerben; ed) fålebeS äre någre fem 
falla tl)etta biuret Murem Scythicum, men anbre rättare Martern 
Scythicam ; albraråttaft Mardurum. maranbeé Ol. Magni beffrifning 
mål funnen, nåml. at SERårben år mprfet miger at fpringa up i tråeip 
äfmen ifrån tpet ena til tIiet anbra, Ijfa fem (Stern; tånberna ed) fleeit 
år t)elt pmafja; freppeu lång, fmårter ed) pårigt ffittu, fem år pwjt= 
ad)tigt unber palfen; glanfar når man ftrprfer påreit ifrån Imfmnbet til 
ftiårten; men twårt emot på Sabeln ; Stiårten lång, fter ed) lerfmig; 
i)ar fit tilpåll uti ffuggerifa rum ; åter möfs ed) anbrafmå biur; etc. etc. 
Sag lägger tpetta til, at pan ombpter ed) fårgen af pären pwart år, 
blifmanbeS alt Llefare ju mera tf>et Ijber in på måreu ed) fomaren, men 
ju mörfare ed) fågre ju mera tpet Ijber in på mintern; od) atpanbiuren 
åre pårrjfare ån generna; etc.

§: 2. 01: Magnus intpgar jämmål tpet, at tpe irfe allenaft lud)ta 
elt ftinfa illa när tpe timas, utan ed) åre mprfet frud)tfame; tpet i 
gemen ffrifmeS em alla MufteUis af allem; Sfset od) faut år; Serf 
fbbaS pår merenbelS 3 ungar, fållan 5: ft; tpet jag pafwer funnit uti 
tl)eras be, fem år tilrebt in uti ipolig trå, belS ligganbe på marrfene; 
lågor; pår fallaba; bets upftåenbe, torr=iKaFar nåmba; unbertjben ocp 
unber ftenar ed) pelt ffuggerif rum; pwareft paus måfta tilpåll år; men 
på måtad)tig rum intet; ide f>etler em bageit uti felffenet. Uugarne(S) 
pngiaé fram i Junii måttab; tp lårer (san ed) palla famangången fåfem 
tsaren, [trap em wären; ågaitbeS .fpanbiuret membrum genitale offeum, 
ed) pottan fin tem, fem anbra ponar; pmarföre år efant tpet tperaS 
famangång ffer enbaft genom munen; EOJen at tpc åre flitige at braga 
maten åt ungarna, äfmen ormar, grobor etc. tpet par iag eftaft febi.
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§: 3. 5Biavbar fångag Bär måft tneb fållbranbar; fem tfje Beffvifne 
are Tit: [VII §: [31 lit: [B] eller od) mtbev aitbra £åmmor eller fållor, 
up[atte uti träen; Iftuar om Bäbanåt ffriftueg Tit: X: §: 3. lit: —. 
(änfatterl. tit uti tl)e finå B1-1Blen, uti lågor, ftuBBav; mtber ftenar, etc. 
Bwareft tt)c ävo Hgganbe t) o la liitfa bagen öftoer, men fpringa ont nåt= 
terna, till Enuilfa rum, tferas fpor om lointerit i fniött, jägaren giftoa 
anlebning, font tBetit fångar tneb (larefa flångiav til bobo, eller tneb 
Bättbcrtta fattar, på Ittuilfa goba Etanffar Böra toara, äljeft fttäpper 
sBiarbett meb fina lituafja tauber mit igenom ftanben, armen, eller Ijtuab 
Bau uti fattar; font tljet ffebbe mitt faberg bräng när Ban uti ftöBoban 
tteber uti etta torna tunito grep ett Biarb. 'Ilätt avge puntxir fuutta 
od) ftuubont Bita tfjem til böbS; i fijnerEjet ungarna; men intet t^e 
gamla, font Babe arge, tutge oct> fringe äro at fig förftuara od) unban= 
Comma.

§: 4: @nbaft för ffimtet ffull fåttgag sBIarbett ; fåfom tBet öf[We]r 
alt ffriftueg om tftc anbra Muftellis; äftuett i få måtto Ijfer tBefjom, at 
fomlige äta fiöttet, fomlige intet; Bien Ipuab ffimtet angår, är tBet 
näItan obugeligit om tfet icfe fåttgag på Novemb: Decemb: Jan: od) 
Febr: utåttaber; tl) på tBe anbra tjber är tfjet Blacft, Bårfallit, tunt, etc. 
'Ir L'c^ tl)et iuift Bwab Ol. Magnus Berättar, at tBet lättel. af mat)l 
upäteö, ont tf)et fitter i fotffenet od) intet Brttfab ; ocf> tuarber mera för= 
berftuat på 3 bagarg ftillafittanbe, ätt på et Belt år§ flitanbe eller Brufanbe; 
måfte ocB nteb mal)lört ontBeluarag; eller od), tBet jag Bätre funnit, faft 
än ittgett få ffrifiuit Baftuer; iitftuepaS uti goba lafatt af Sinne.

Tit: X.
§: 1- »Htorn, font i ntåttg ftpcfe är Ijfer Biårbett, är Bär et Belt 

Befant bittv, od) af fBettt, infinita multitudo; font Ol. Magnus Utitnar; 
åganbcS namnet på annor fpråf åtfMigt; 'Iff tBet ©refiffa, font bocf 
förft ttämneg af Oppiano, efter Gefneri mening, Bnfwa latinerne tagit 
namnet, font fallag Sciurus; tBerföre at Ban Betäder eller (îpggar 
froppen meb ftiärten; af fomtigom fallag Ban od) Pirolus, äftuett 
Spirolus ; od) Scurulus, för fit geftuittta Boppanbe. Spffarneg (Eict- 
born, (Epcfporn, är et meb Borlänbingarttag (Etporn; men Gall. 
Efettr eau; Ital: Schirivolo, Angl: Sqyrrell, FI i fp : EfqviUo, är af 
förettämba Sciurus. Uti Polen od) tBe IBer omfrittg Hgganbe lättber 
Beter Bau Vijevijerelca, etc. faft ätt fomlige räcftta tBetta biuret belg 
mtber tBe få fallabe Muftellce, belg mtber Mures, etc. £)d) eBuruluäl, 
Albertus, Plinius, Joh: Cajus, etc. fmttta räfna up några flag af 
©fornar, få emeban fBerag beltting mäftabelg Beftår uti Bår=färgatt; för=
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utan tljet flaget [om af Gajo nämne§ Sriurtis Getulus, ågaubeS mifta 
ränber utföre f>da froppen, od) ljufmubet näftan [om grobau; få [ptteö 
mara fåfängt at mera ån et flag rat na; tu öfmer alt bpteö ljår=färgen 
årligen, nåml. om [ornaten åro tl)e alle l)är robacf>tige, men når tljet 
Ijber in emot f) often od) in på mintern bltfma tl)e alt blåad)tigare, fagre 
od) ffönare, i [pnert)et på rpggen od) [tiärten, men irfe [å nnbcr Iuiten ; 
[om merenbelé l)mjtare, od) minbre tfårrifare är; Sorf på alla tjber 
mprfet fnälle at [pringa up i träen od) Ijoppa ifrån tljet ena til tf)et 
anbra, faft än något långt ffulle mar[a] 11) em emellan ; [qmittanbeé od) 
fpattranbeö t)bgt nog, när ff)e [åtcbeö bålla tl)era§ [prång up uti träen, 
i [pnnertjet när man ffrapar efter them. ^tt tf>e od) funna artigt fara 
öfmer matnct; i [å måtto at tf)e lägga fig på en liten [pån, I)ållanbe 
[tiärten [om et fegel up i mäbret, od) [tpranbe troppen meb benen; tbet 
[pues l)är of taft ; äfmen tueras för[id)tigt)et at famla od) formata [ig fö= 
ban til mintern, i tp tl)e braga it)op od) lägga up i träen, Eottoi',
fäglor, ©mantpar, ©opp od) ti)lift mera, [om ttmraé mat mara månbe;
tl)et od) Ok Magnus, etc. intpga ; fymilfen mat tt>e [å nätt E>ål(a entel= 
lan framfötterne, Ijfa [om fmnbente, när tlje äta, [ittanbe på bafbenen, 
[åfotn på en ftol; bmilfet Agricola etc: äfmen mäl beröma.

§: 2: ©amangången ftferas är om måren, tå tt>e od) bpgga fit 
artiga bo, up uti träett, [om irfe [ärbeles l)ög äro; Sorf uti tiorfa od) 
ffuggrifa ffogölunbar, af torrad)tigan mofja, allenaft meb et ruubt bål til 
öpning, mäl ombemarat unber ofman od) på alla fibor; tljet od) Plinius 
ffrifmer; SDien [ällan eller albrig meb 2nl öpttingar ; faft än Albertus 
få berättar; uti IjmiIfet bo fjouan pngiar fina ungar in emot mibfoma=
ren, belö flera, belS minbre; öfmer 6 ft: Ijar jag Ijär albrig funnit,
£milfa pon mib början bja gifmer, til tf)eo tf)c begpuita fietfmc äta ©opp, 
[mamp od) fottor, etc. [om ömnigt at t^em brageö ; npttianbe tlje [ällan 
[amma bo, mera än en gång; [åfotn merenbelö all annor Siur; Sd) 
efmrumäl éfornar, i [pnerbet tt>e unge, funna mäl tambe blifma, [å t^e 
intet löpa bort utur bujen, utan älffa fina i)uebönber, följa ^onom åt, 
[pringa up på IjanS fmfmub, frppa neber i bprfärfeu, etc. ©å Ijållaö 
tf>e borf mera för milbiur, od) få äro % [om gitta [å fiä[a- meb tt)em ; 
emeban tf)e gifma irfe [ärbeleé gob Iudrt af fig, äro od) aufädjtabe af 
ol)Ura, loppor ocf) 11) lift.

§: 3. »SForttar fångas t)är, belé meb bpf;e|ïott, [om [må lob föra, 
at ffinnet irfe för mprfet ffabas måtte; bets meb tf)e för nämbe Håm= 
mor eller Flammor, [om upgilbras ut(r)i träen, få [atte, at när (Morn 
tager at äta af [oppen eller fottan, jom mib gtllerftirforna fatter är, 
emellan tmänne [må bräber, faller tbet öfra neber på tbet unberliggattbe,
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U rf) biuret fcifnar i ftämmon. Uitge brättgar o rf) poifar pläga odj «tt 
tneb 2lvtft=bog«r löpa i Badartte oct) efter gamla maneret böba tttein 
meb pilarna; Ijtoilfet albraminft ffabar ffimtet; fljet oct) Olaus Magnus 
om t Ije forna tjberö jaganbe oct) biurfång witnar.

§: 4. CSrforn fangaS mäft för ffinnet ffittl ; i fpnerijet när tfjet 
ar toacfert oct) Ijårrjft, uti Nov: Decemb: Januar: oct) Febr: mänaber ; 
tt)et BerebeS font förmält är Cap: [10] od) BrufaS tit fobertoärcf; t)Wilfa 
Ol. Magnus menar mara tiänlig enbaft åt qmiitfolf, men åt mansper= 
fotter äSargffin; etc. faft än t)är nu mera ingen åtffilttab är. Jfiöttet 
äteS od) t)är t laitbet; fom anorftäbeS; efter Alberti, Stumpfii, etc. 
intpganbe; faft tl>et af et biur ringa förflår.

Tit: XI.
§: 1. tefaten, font od) t)är af tfje förnämare ^åvmetm fallaS, 

Iifa fåfom IjoS aitbra nationer; äftoett t)0S många lat: ffrifweS Her- 
melinus; Ermelinus, Erenibinus, etc: Plinius fattar tljetta biuret 
Muretn Ponticum; od) ftere meb Ijottont räftta Sefaten iBlaitb JRott= 
eller Orfcbfj=Uagen ; Gefnerus odj attbre ftäller pottorn iblanb Muftellas 
af bmilfa måttg flag finttaS; fåfom förbemält är Tit: IX: §: 1; ma= 
ranbeS t)är onöbigt at framföra ide allenaft ft)e åtffillige flag font Auc- 
tores namngifma på fåbatta biur, od) f)uut tljen ene Brufar tt)et namnet, 
en annar et annat, v. g. Hermelin; mus Ponticus; Muftella; Spi- 
rolus; Lafcia; Laffieimn; Rofurella; etc. Utan odj t)trat ttågre få 
föregifma, at på tt)et förfta året är Sefaten robBrun; på 11) et anbra 
tjpfjioter; od) på tIjet oAe t)mjter; Albertus ffrifmer tt)et l)ait är Ijtoiter 
mib Början, oct) marber alt £>mjtare, tit tl)eS l)ait in på ålberfn] marber 
fom gublad)tigt fntör; Olaus Magnus finner fig albrafanaft, emeban 
t)an t)är i )pälfingelanb ffrifmer fig marit, år 1518, odj fljent i mpdenljet 
febt; tljerföre BIifmer man mib fielfma faningen, ttäml. at alle Sefater 
äro Bruuadjtige om fomaren, men om mintern Ijmjte ; ju tattare ju Ijmjt= 
are, meb ramfmarta t)år l)terft(e) på ättban af t)ans li^Ia ftiärt; .Ipuf= 
mubet långt od) jpifpgt; äftoen t)alfen längre än på (Sforttett, froppen 
od) fmärtare; etc. ntpcfet fuaBBare i fprtnganbet än ©font ; bod intet 
up uti träeit fåfom Ijan om bagen; utan enbaft på marrfen od) in uti 
t)ufen, neber t gropar, f)åf)l, etc. t)älft t Ijer matn Brebe mib är; tljet od) 
Albertus, Zahn etc. mtina ; unber ftenar, ttnber t)ufen, neber t mörda 
giömor etc. ffpenbe fuller unban foIfetS åfptt; fåfom någre berätta; men 
bod ide altjb; tp man feer t)är oftaft, meb ttöje oct) föruttbrait, at när 
Sefaten Begpnner at braga något, v. g. ägg; 11) em Ijatt unber t)alfen 
uuberfamt faftf)åt(a månba [o: månbe]; framftll, färff=ftröming i ntitnen,
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etc. fparanbes icfe en; om tjben od) ftlfdOet få mebgifmer; famlattbes 
od) på alt et ftälle, alt tf)et fom brageé ifrån en annat Ijoop ; etc. 
sJldgot meitiffa tå fftämer fjottom, ftampar meb foten åt pottorn, ropat 
faaë od) fufar til l)onom; etc. Så ftampar Ijan !ringt tl)er emot, frei= 
fet, morrat ocf) fpottar ï)an fom en fatt; til ti;ef) tl)en mäd)ttgare trabet 
närmaft in tit l)oitom, tå l)an tager fötterne til mara; fan bod fomma 
fnart tilbafa igen, få framt något är qmart af tl)et t)an braga begpnt; 
tp, fom fagt är, återmånber l)an intet för ån Ijela t)Open är bortbragen; 
mång tiog ägg, od) 6: el. 800, ft: ftrömingar, etc. Oocf fåes tl)e offabbe 
igen, om rnmet igenfimtes, bmareft Ijan f)ela l)opett famlat f)abe. Jbmar= 
före; få mpefet jag l)ar funnit, fan jag icfe t)ålla meb tireras beråttelfer, 
fom föregifma tf)et Sefater äta grad od) örter ; utan tl)era§ föba är fRottor, 
Jtiöf), Stråloppor, ormar, grober, fiff, ägg od) tplift mera.

§: 2. Om tljeras famangåttg, fan jag fuller intet mift berätta; 
Plinius ffrifmer fuller at tl)e alftraë lambendo; men 01: Magnus 
ogillar tjjet, od) berättar fig l)afma febt odj Ij ört l)är i Jpäléingalanb, 
l)urn meb tbepa biurenö tjmanbe tilgår ttäml. at tt)e i Maji månaben 
när tl)e begpnna blifma brunad)ttge, ffocfetals löpa tilfaman om Ijmar 
anbra, uti ffogsntarfeite, od) buffarne, äfmen rtti gröna baefarne, od) Ijfa 
fom ftafetals fwngia tilfaman, gnijtla od) gnarras fåfom fattor, ocf) gifma 
ifrån fig ganffa elaf ftanf. Så berättar .pan; men fåbant Ijar jag al= 
brig märft; bocf at be pngia od) Ijafma tperas bo iteber uti jorbene 
unber l)ufen, broar, in uti if)oliga ftubbar, etc. näftan Ijfa fom Jiottor 
od) DJlöfen; ft)et är fäfert ; fan mäl f)änba få många ungar föbaitbe på 
en gång, fom om (Sfornar förbemält är; Tit: X. §: 2.

§: 3. Sefaten fåitgae enbaft för fïinnet ffull; men intet för fiöttet, 
fl)et ingen äta mil; tl)et od) Ol. Magnus i fin tjb äfmen ffrifmer; Od) 
tl)etta fänget ffer enbaft när färgen f)nojter är; maranbeé mäl Sefateu et 
milbiur, fom fällan eller albrig fan tämjaS; Ijfa fom Jiåttan od) sDiufeu ; 
faft än Stengelius uti fina anmärfningar berättar om en matt i Lu- 
cerna i Smitjerlanb, fom l)abe få tämja funnat en fntttb, fatt, fogel 
od) mus tilfaman, at flje, utur alt et fände; äta måttbe, l)ela långa 
tjben; Oocf är f)an mpefet fär od) aft)ållen af gårbdfolfet når Ijan mifar 
fig fienta mara mib gårben, i tp f)att är bätre än 10. el. 12. ft: fattor, 
få att inge möf eller rottor, eller ormar od) grobor fi tutad i tE>e rum, 
Ijmareft Sefaten miftaê, fom är ft)era8 argafte, fringafte od) fnällafte jä= 
gare. Oocf fom ffinuet om mintern beljageligit är, få mafte I)an od) 
oftaft fättia ffinnet i ftiefet, od) fångas tnäft meb tf)e föreitämbe JLant= 
mor eller fållor; fe Tit: X. §: 3; tt)et od) 01. Magnus införer; men 
at 3: 4: el. 8: ft: Sefater unber ena fälla pä ett gång fångad, tf)et ffer
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nu meta intet t)är i orten; [ont et imber 2: ft; tfyet bocf betnälte mår 
Staturflofe 01. Magnus berättar; ide Ijeller fan jag begripa tl)et fättet 
fom l)«n ffrifmer om, at fånga Sefater uti biupa gropar, öfmer IjmiIfa 
fitiö läggeS, få at Sefaten mib framfpriuganbet må falla tljer neber ige= 
nom ; at miuftone ffufle tbeu öfmerlagbe fitiön mara mafalöé tunt Iag= 
ber, emebait Sefateu år lättfotab od) giör tång fprång. Dod I)mab tl)e 
flera fatten angå, fom Ijan namngifmer, nåml. Slt fomlige ^unPav fa 
tpem fa ft; fåfom od) t) är tilförenbe är infört, om .paren ; Tit: VIIL 
§. 3: Lit: F: od) at tl)e bräpaé meb pilar af Slriftbogar af unga brängar ; 
fl)et ftar faft bos of) än i bag, fom od) ffrefö för 200 år febait.

§: 4. .spurn Sefat=ffinnen berebas, tl)et är föreffrifmit om ©finn i 
gemen od) i fpnerljet Cap: [10] maranbeé od) mange få fonftfärbige, at 
tl)e meb mifja materialer funna få tiIppnta od) ffuta fåbana ffiitit, at 
tl)c IjeIt Ijmjt marba, fåfom tl)e albrafinaft moro, när tl)e bocf fängabes 
ntörf nog; DI) et Ijfmcil är et arcanum; fom rebait i Ol: Magni tib blef 
uptäft, od) nn mera funogt.

Cap: 3: Om Utvar od) 23åfvav.
§ I. Slt man et färbeles Capitel om fljefta tn flags IDiuren up= 

ftåller; Ijmilfa Ijfmal äfmen fprfotabe mara månbe, fom alla tt)e anbra 
föreuämba, fom t)är i Sanbet finnaS, od) iblanb mitbiuren räfnaS; är 
orfafen tl)emta, at tt)e äro iblanb flje få fatlabe Amphibia, miftaS babe 
pa Ianbet od) uti matuet; bocf mpcfet mera uti matnet, od) borbe 
fålebeS l)ätbre ftällas iblanb fiffarne od) tt)eraS StfIjanbIing ; Docfemeban 
tl)e Auctorer fom något in Hist: Nat: ffrifmit l)afma, införa ttjefca 
biur iblanb fprfota Greaturen på Sanbet, få får od) jag få giörat, l)äl|t 
tl)e äro Iifare tl)e förre, od) nipcfet oljf tl)e fenare od) algemenare fom 
uti matnena meb fenor, od) fpol fpringa, efyurumät ttser od) uti unber= 
Iigare fprfota biur manfa od) fräta. Sag l)ar Ijfmcil tljem beffrifmit, få= 
fom tl)e anbra Amphibia uti III: Dioden, af min PI[istoria] Nfaturalis] 
H[elsingiæ] i tljen 1:!? beleuë i od) 7. Cap: 11) nprepaS fåbant t)är 
fortet, näml.

A: om Utevn eller Dtevn, Ijmilfen åger famma namn på Danffa 
oct) Dpffa, fom 1)06 of); men på lat: belå Lutra, belS Lytra; anten af 
Xvsiv, eller af luendo; eller af något annat; Lutrix, införer od) He[r]- 
molaus till Plin: Albertus Luter, od) til Arift: Lo dr a, f. hydria, 
tbet fenare tagit af ©ref: evvågig f. svvöqov, emeban l)an maftabelö miftas 
i matnet, od) tfjer fig maffar, lutvav, IoPvav od) tmättar; ide aliénait 
uti friffmatn; fåfom Plinius od) flere berätta, utan jämmäl i ©att= 
matnet eller Ijnffiön; tjt tl)e flpttia om maren, när fiffar börja nattas
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[tranben, men om »intern fläpa ttje fig up uti friffmatneit, tå tpe [öfa [ig 
[amma [öbo, näml. a[ fiffar, [om åro tperad [öba; giöraitbe [in gång 
enbaft ont nätterna, men ont bagartte pmila tpe i fällor od) ti)Iif 
open ïoatn; I)tuilfen gång fan toäl fföttjad, tu I)att toi[ar fig [om more 
et bräbe bragit [ram på [ttiött, etnebatt tperad fropp är lång, 6 re b, Inbin, 
meb forta fotter od) pmaffa flor; [Härten är od) lubiit bocf icfe få 
tång [om på räfmen; tänberne pmafta; mun näftatt i [prfaut [ont på 
Sefaten, etc.

B. Såfwev, är od) et befarit biur pär i lanbet, [om på attttor 
[pråf par Ijfa namn, Bever, Biber, Bivaro, etc: pod latin: itätnited 
af ©ref: Caftor, men äljeft Båbe Bebrus ocp Fiber; Od) epuntmäl 
Plinius gior Utvav od) 23åfvav til [amma [lag, et genus fibrorurn; 
®å är bocf [tor åtffilnab emellan t Bent; Gefnerus tilftår [ig pafma fått 
beffrifnittgeit om 33åfvav af Oiffopen Policeris [o: Pellicier?] i Monpe- 
Iier ; men at fpett Beffrifningen litet eller alpintet [attttaé pa måra Oäfrar; 
ttset fan en I)toar finna, [ont någon Oäfmer [ebt l)afmer; fortel. är tl)etta:

1. Oäfmeretts fropp är näftatt ruttber ; men Uternd lång.
2. Oäftueren» [finit Inbit meb lång t)år od) gråaktigt; men Uternd 

af forta pår od) tttörfare.
3. Oäfmeretts ftiärt är förutan all l)år, pårb, [om meb ftpfma fiäll 

eller fnottrar öfmerbragett od) f orter ; men Uternd låttg, Inbin od) mittfer.
4. Oäfmerettd fäftar [träda [ig långt fram, od) ätt utom läppartte, 

4: ft: långa täitber, 2m ofmatt, ocl) 2m ttttber; förutan tl)e [om itt uti 
mutten fafte fitta; men litern åger inga [åbana Beta=tänber utom mutten, 
utan är [om Icfaten.

5. Oäfment åger mät fp ra föter, mett tl)e fräntre äro fuller Ijfa 
Utternd od) attbre flobiurd; bocf Bafbenett äro [åfom @å[= eller Blttfe= 
fotter, meb ffitttt emellan flotta.

6. Oäfment äter Båbe fiff od) afpebarcf, tallrjd od) tplift; mett 
Utern bara fiffar; tl)en förre neber i matnet enbaft; bod tl)eu fettare 
altjb ofmatt matnet.

7. Söäfmertt miftad enbaft i friffmatn; tuen Uttern [å mäl tper [ont 
i Saltfiön.

8. Säfmertt pngiar neber i matnet uti fin Bpgba pits; men Utern 
neber uti ftrauben, od) Bpgger ittga l)ttitd.

9. 23äfmern afbiter Hoda trän meb fina tänber, od) brager fpeitt 
om nätterne neber i matnet, l)toar af Btattd l)ttd rätt fonftigt npbpggad; 
men Utern ingentpera.

10. iöäfmernd fnappar, 2ååfniergåll fallat; bod) intet patio Bettt= 
lige lentar, [ont mange mena; utan [narare [agt, parts ttiurar; men 
Uternd äro ide [å.
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11. In tumma; tf)e Auctorer [om jag fått tåfa cm fljefja 5)iu= 
ten; giöra en famaitblåttiitg, od) tilffrifma många betar font t faning 
JMfmeru egentet. titfomma, Utevn ; etter od) tmårt emot Utterns egen= 
[taper JMfmertt ; Sennertus finner fig nipcfet mät, när ftatt få ffrifmer: 
Ontet !Diur finnes fom få IjFt år fpvfota Piuven(s) på IanPetf ocb 
åftven fijïav(s) i voatnetf fom Båfwevn.

§: 2. Om UtrarnaS od) JMfrarnaS famaitgång åftuen mål om 
tt)eras pttgiattbe, t)ar jag altenaft tftetta at berätta:

A: 'ltt af Utrar år fjait ocft ,pott, marattbeS ffteraS timanbe få bit= 
tiba om måren, at tt)e pttgia uti Maji ntånab, 3. 4 et. 5 ungar; od) 
tt)et uti gropar tteber t jorbett mib fiöftraitben; ttterföre fattas tt)e i få 
måtto af Æliano, xvcoveç noia/ioioi, f. Caniculce fluviatiles; Ijmilfe 
ungar mib början åro od) utan t)år Ijfa font CSanin=Uttgarf ocf) bja mob= 
ren tit tt)eS tt)e fielfma åta Cmma tl)e fifPar fom mobrett brager ftöpetalS 
tit 11) em tteber uti boet, få at od) tt>er af etaf ftanf fan fåttitaS; maran= 
bes tå inobent albrafnåtaft at jaga od) taga fiffar; DJieit om Uteru ffal 
ftttttta på 2 et. 3 mjtar mag ifrån fig fåtttta Iud)ten af fiffett ; fom 
Bellonius od) Scaliger mena, ttjet år itåftatt otroligit.

B. 'Jtf SMfrar åro od) ,span= od) ,po=binr, ftållattbe 11) eras fa-- 
mattgång ont mårett, uti matnet, men pu g a ungarna 2. et. 3. ft: på en 
gang, in uti ttjeraS unberbara t)uS; ftmilfa utförligett åro beffrefmen uti 
mitt H[istoria] Nfaturalis] Hfelsingiee]; Ijelt anorluttba ån många Dia= 
Utrflofe ocb frentanbe giort t)afma; ttmareft od) talas om BaftuevFalFanf 
eller 11) en JMfmertt, på Ijmilfett tf>e afg[tt]agtte ftabbarne låggas, od) Itatt 
miböpeu IiggaubeS på rpggett brageS af tlje attbra åt ftranbeit; etc. 
maranbe uttgarne rått fmå, oct) manffapetige mib början når tt)e fram= 
fotnma; men fnart nog tourne at åta tt>en mat, fom til tfjem brageS; 
t)ållaube fig att ftabigt på tt>et ftåtlet ttmareft tt)e föbbe åro, utan at
ftpttia långt bort; få frantt tt)e få miftaS i frib od) tefma.

§: 3. ©ätten at fånga förenåmba biur åro merenbetS fåbatt,
A. DJieb BppetIott ttår Utern år ofmatt matnet od) åter fin mat, 

om fomarett på ftenar, od) om mintern på 3fen.
Ituber Itarcfa od) tunga fåltbvanPav; fåfom tt)e åro beffreftte Tit: 

[Vt] §: [3] lit: [B] uti tt)e mågar ttmareft ftatt l)åller fin gång fram 
od) åter, matnen emellan, få långe t)an Ief[me]r.

DJieb FvoFav oct) Cavpunevf når ftatt ftåller fit ftmiloftålle ont ba= 
gen uti fållor od) fålloos; tp ftatt fpringer på Ianbet enbaft out Iittfa 
bagen. (Hier od) om minter[n] uti psrefmortta, ftmar uti ftatt tåter fe
fit balfma ftufmttb at taga måber. ,pan Fvppev od) ofta in uti miår»
bar, Dippior od) fiffetol efter fiffar; t)mareft ftatt bör ad) qmatttttar bort,
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när fatt intet förmår i faft flita fönber garnet; tfet ocf Gefnerus 
luitnar, af fwilfen tf)e§a ftffewoner fallaS naffæ od) gurguftia. 2lvge 
l?unt>av fånga od) Utern ; bod' meb ftörfta tnöbo; emebatt fatt förfina= 
rar fig fraftel. meb fwafa tänberna. SUbrafnaraft år fan gripen när 
I)an fommer om wintern at flap« ftg fvam genom pvfnton, ti) ta
tömmer t)an intet fort för fina !orta fotter od) been ffntl.

B. Båfvav fångaö rätt fållatt anorlebeö, ån uti tf)e befpnerliga
giorba od) ttpgilbraba tLenov, l^afjav od) ïTïtâv&av, fa giorba af ftnala 
fiäppar, 4] [alnar] tånga, 2j all i fprfant å alla ftbor åt främre änban, 
men fmalare åt tfett anbra; warattbeS wib ingången på wibare åitban, 
en fåban fälMufa npftålter, at når SSåfwerfit] Irpper in od) mtber l)åitbe, 
od) börjar äta afpefäpparne od) taIIrifet fom tfer inne är fäftat wib 
fnöret, faller lulan igen för fonom, at fatt intet uttömma tan; Sfefa 
Senor fättfaS neber i watnet på botu, fafmaitbeS wifa märten up ige= 
nom watnet; när lutan är neberfalleit, tå U)e wittiaê meb fågnab. Sag 
menar tfet Gefnerus rättare borbe föra fina få tallabe naffas od) 
gurguftia til at fånga SMfrar uti, äit fom til Uterbiureus fänge.

§. 4. Utern fångas för flfinnet ffull; fom albrabäft är, när tl)et
[är] fårrift od) fwartbrunt; ju fwartare ju bätre; tfet od) OL Magnus
intpgar; .pwilfet goba bel» färfomer af ålbent, tp merenbels äro tt)e gamle 
båbe ftörre od) fägre, än tfe pngre; betö af tiben, emebatt fomarffinuen äro 
blefare od) minbre I)årrife, ätt winterffinnen ; fåfotn ont fOcårbar etc. 
förbemält är; i fptterfet äro -po=biurett meban tfe bja gifwa obuglige 
od) ffaflote. Biottet förtäreS allenaft af Ifem fom åga ftöfwelfragar til 
magar; men intet giärna af anbrom; tl)et od) Franzius witnar; Olaus 
Magnus ffrifwer tfet matt eitbaft brutar tl)et til agit åt räfwar od) 
wargar.

SUien tfer emot fattgaS .Bafvao ide allenaft för (ïttinet ffull, fom 
är gobt nog, men fämre od) minbre ätt Uterffinu ; utan faft mera för 
,^nappante, BafwevgaUet ffull, äfwen för 3|4vet od) liottet; faint 
^åven.

^åvett brttfas af .pattmafare til at förfärbiga tfe ffönafte Ijattar, 
tf)er af tt>e od) SMfrar nämnas ; Biottet fatt od) ätaS, faft ån tfet bi= 
tert fmatar; äfwett Stiåvten, fåfotn od) Dflvet; men befparas til goba 
låfebotnar; font nu öfwer alt futtigt år; BåfwevgäUet ätt mera, fa wäl 
t fe t q nncba, font tovifat; bod rnåfte matt l)är noga giöra åtffihtab 
emellan fnappartte, od) ide taga alla fttappar, font wore tfe tefticuli 
eller Inappav af ,pan=biurett; tp od) ,pottorna åga od) tumöres, folli- 
culos, eller fttappar, ftora font f öttsägg; fwar om Diofcoridcs, Solinus, 
König etc. mpdet fafwa at pamitttta; Sag wil intet nämtta 11)e af
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illiftigt fotf förfalffabe fnappar [om åro giorbe af bäfmernfé] ifter meb 
omlagban Ijinno ; etc. utan om tt)et fanlïylUga båfvvevgållet; Cafto- 
renni fallat; font Beftar af 4: ft: faman!)ånganbe Fnappav, 2 ntpdet 
ftövre, od) 2:nt miitbrc; bod) alle mt)rfct oIjfe til ftorlefen, i attfeettbe til 
fielfma biuret fom tljcm burit Ijafmer; tl)e minbre åro pmjtacptige af 
tunna wåtffo, näftan burd)ftd)tige ; fallaS the qvoicFe, od) funna icfe 
torcfaê, utan tf>e rinna bort. 34)e ftörre åro od) löfe nog loib början 
når tf)e fårffe åro, bocf brune, tåte, ftinne, etc. Ärpmpa alt mera iljop, 
roarba ftoarte ocl) fårbe, når tfe tortf’aê; Inoilfet torfanbe bör f!e meb 
ftor för|'id)tigf)et, i få måtto, at tl)e fmårre od) qirucfe nått tagas ifrån 
tl)e ftora, at uti glas formata»; od) ttje ftore ftållas uti ffuggau uti måt= 
tetig marma, uti röfeit af Gnrjs od) tallrjs; etc. tit tl)eö tt)e mål 
torfabe marba, od) funna fålebes långe formatas til tnoarjefauba fföna 
låfebomar båbe för folf od) attbra Greatur ; .pmar om mpcfet more at 
ffrifma, om ide alla tiåfareböcfer moro öfmerfulla meb fåbant; S)od får 
jag t()et uptåcfa, at näftan få gobt par jag funnit Sftvet mara, fom 
båfmergiållet; .pmar om et litet annat mård om pålSinge=Curer fan 
unberråtelfer giöra, åt tljem fom få bepaga.

Cap: 4:—. Uptecbning på forenåmbe Wilbiuvs=QFinn od) «^ubav, 
pvoab tl)e nu t;åt- i orten Fomnia at FofIa for ån tpe bevebas.

§: I. förutan "Kottov od) tTïôjj; pmilfa t)o8 latinerne fontrna at 
nå mitas Glires od) Mures, etc: maranbe pår ntång flag af fåbana, 
åfmen fom föreitåmbe Mures od) Glires beffrifmaS utomlanbS af an= 
brom; Qåfont od) tpe få fallabe Hymlav; af Ol: Magnfus] Lemmar; 
tnoilfa unberftunbom, fom et fvjnbaftraff ffodetalS falla in ifrån S1Iorffa 
fiålleit, måft up i laubet, od) fåjaS rågita eller fnöga neber af I)imeten; 
,pmilfet od) i få måtto faut år, når (!parue föra tpem ifrån fiålleit uti 
luften, pmar ifrån tpe falla neber; etc. Slfmeu (Bvobov, CvofFav, <Dv-- 
millov eller (Dvmjållev, etc. met jag inga flera fprfotaba biur af mil= 
biuren finnas nu för tjbeit t)år i Saubet ån tpe föreitåmba [13] flag; 
tp alla tl)e anbra många, uti anbra SanbSorter, åro ofitnige jåmmål til 
fielfma namnen v. g. Anta f. Tapijerete; Arrnadillus; Biarataca; 
Bonafus; Cappa ; Catoblepa; Cuitlaxcojotl; Dabuh ; Dafypus; 
Entiengie; Hyftrix; Jaguara; Ichneumon; Mabach; Maripetus; 
Oryx; Pena; Putorius; Buna; Snack; Su f: Succarath; Sumxu; 
Tlaqvasin ; Zainus; etc. etc. förutan tpe fom åro allenaft namn= 
funnige, v. g. 'Üfnan, lat: Afinus; Buffelopen lat: Bubalus ; 
Camel lat: Carnelus; Pavben, Camelo-pardalis; d>iovten f. Cervus. 
Cvome-iPaviue f. Drornades ; fSleppanten, Elephas ; OgelFotten,
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Erinaceus1 tleponet, Leo; »Knborningen Monoceros; ïTïavPatten 
Simia; etc. ,Qioilfe alla, fpoar på [it [ätt, låfioa ©faparen, bed 
fvämanbe för nteniffan, [om Ijfmäl är tt)ct äbloftc af allom; Ipoilfet lat: 
©falben titfänna giftoer [om [å qioäber:

Sed cunctas fpecies animantium nemo notavit 
Atq[ve] fonos, ideo dicere qvis poterit?

Cuncta suo Domino depromunt munera laudum,
Seu femper fileant, five fonare qveant.

fint
I

2). V.

§: 2: Gn ;)iå THgefptb mebelmattig 10. — 6. —

— — Ttenelptb -— o. — 3. —
— — IBi örn l) u b 24. — 15. —

Gt lliabt SBargffinu 15. — 6. —
— — 8o=ffinu 18. — för 50 årett til= 7: 16.
------- Hiafffinu 3. 24. bafa, mar prüfet 1. 28.

- Särfäffinn 6. — minbre näml. [å= 3. 24.
— — HIiarbffiun 4. — IebeS 1. 28.
— Gdornffiun — 3. 2.
— — Sefatffinn — 15. — 8.
— - Uterffinn 5. — 2. 24.
— -- Söäfioerffittit OO. — 1: 24.
— — ,Qarffiiiu — 6. i 4.

Cap: ö. (Dm ^oglav, ocb tftevae fånge.
§: 1. ,Qioab tl)eit II: Åtocfeu af min Hfistoria] NfaturalisJ Il[el- 

singiæ] loibtöftel. berättar, om goglar t gemen, v. g.
a. 'Kt ff)e äro flpganbe i luften meb 2m loingar; etc.
b. SBarpa ägg, [mutige flera, [mutige minbre; etc.
c. Kggen äro af åtffillig [Tag, bets foecunda eller ungar gifioanbe; 

belë infoecunda el. obugliga; luåberågg lat: fubventanea, eller ttnnb= 
ågg; Ttotagg etc. Ipoar om Harveus mpcfet [frifioer.

d. SBärpetiben är om loåreit; tfyet ocf) Ariftoteles loititar.
e. $oglarne ligga fina loifja tiber at loärma äggen ocf) ntfläcfa 

ungarne, tt)et Cardanus, etc. uträfna.
f. Ungarne ioib början ide funna åtffiljaö Ipoilfe Ifanar eller 

Ifönor äre; etc.
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g. 'Küe å^a näbbar, mingar, fotter, fttärtar, etc. etc.
h. Simtjta od) qmittra Bmar efter fit fatt; fäfottt Sfalbeu 1)00 

I. Zahn orbeit efter roften ioafert lämpar uti latiniffa qwäbet, tilfället 
taqanbed af Philomela iTåchtevgalen eller VtattwaFan; etc.

i. .t)urit ätffitlige tf>e finnas, t tp
SomIige åro "Koffoglav, lat: Prcedatrices.
Somlige — Kbttåtave; lat: Carnivores.
Ilnbre — 2öåv=åtave, lat: Baccivorce.
Ilnbre — 2tta Iqwab foveFommev ; Oninivorce..
@lt bel SFogofoglav — Sylvel'tres.
(fit bel Stôfoglav — Aqvatiles.
Somlige blifwa båv qmave alt jantt; Inqvilinœ.
Somlige flpttia now o el) fôbev ärt. Temporaneæ.

Säfont od) en ftoar fogel i fpnerBet, fans ftorlef, färg, Bo, ägg, 
tilfäll, mat, ungar, etc. etc. tiret är onöbigt at trär ån t) o uprepa; ©od) 
at fe tl)e foglar od) igettfättna t^eraé namn, Bmitta Bär i Ianbet nämnas, 
anteit miftas eller flptta, ta mäl af SfojgS= font Siö=foglar, od) Burn 
tfre fångas, eller od) ide fättgaS, etc. Sä är tBctta fortel. font följer, 
A: om SFogofoglav, od) B: om Siofoglav.

A: SFogofoglav hav i lanbet åvo tfqefia, nämt. efter A. b. c.
§: 1. dJoftnFen, en liten fogel, fpetjiger, meb läng ftiärt; ftmtger 

od) ttplav Borgt; Bmar af Ban od) namnes XtflelftnFen; lärer mara tf>en 
famme font pä lat: fallas Fringilla f. Spiza, f. Phrygillus; f: 
Vincha; /: tp at fimta fig rätt om foglars namn uti anbra fpräf; tBet 
är utpefet fmärt :/ pä Spffa, XaidqftnF. Ital: Fringello. AngI Finch. 
NB. Ifoglavnao namn åvo mevenbelo tagen af tl>evae vo(l. Jpar i 
lanbet är tBemte fogel frame om fomaren, giör fit bo pä qmiftar 
i tiogga [o: tioefa] ffogëlunbar, marper 4 el. 5 ft: fmä ägg, t^em Ban 
utftäcfer; od) BanS mat är flugor, mpggor, franfar, fmä fröett od) tplift. 
IJtan fängar fäbana intet.

§: 2. Xomhevven är od) en liten fogel; men ftörre od) trinare än 
Uefiufett, od) fortare ftiärt; meb röbguBl färg fram uti Bröftet; mprfct 
Iffer fBen fom Bßs Lat. namnes Citrinella; Germ: Xttevpule, Gall: 
Tarin C. Tirin; är Bär frame ftrap om mären; giör Bo äfmen font Bo= 
finfen up i qmiftarna af träen, märper 5: ft: ägg; liter flugor, frätt= 
far, etc. äfmen fröen af fäb ; etc. fättga» af Barn til tfjeu ättbatt at 
Bä HaS i it uti Burar, tBer Ban taviv, ttvav od) qmitrar forta toner.

N B: Så tnpcFet jag hav Fnnnat fovntma, ontbptae tlqefte fog= 
lav til fåvgan om wintevn ; tå the oct> intet qmitva; orf> wavba
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ti( tp få pbaticftev §: 37. nåmbe Spavfwav IjHe. afwen font några 
flcve fmå foglav.

§: 3. Siufwor fittitaö pr nog i flogen, t fpnerpt ora .p often 
poareft tp få nämba Cap: [4 af L 'Ilft).] tliågfiocbior oct) Oiag= 
ftadar ftå ; emeban tpraö Mfta mat år ren fäb, t b en tp öninigt för= 
tåra tunna; Om pmtamba Sufioor talaö pr nu intet, font åro af åt- 
ffilliga fårgor, ont poilfa fårgor Lucretius qtoåber, lib: 2:

Qvalis enim ccecis poterit color ef fe tenébris,
Lurnine qvi mutatur in ipfo? etc. etc. etc.

M. T. Cficero] ffrifloer oct) få ont tpm: Plumæ verficolores 
columbis a natura ad ornatum datæ; ntan enbaft ont SHogobufwor, 
fom på lat: fattas Colurnbce ferce f. fylveftres, af Ipoitta råcfnaé loål 
några flag, v. g. palumbes, Oenades, livice, turtures; OJiett pr år 
atlenaft et flag, pu oct) pit af Ijfa färg, blåad;tig, fåfont förenånibe 
Lucretius ffalbar:

Inter coeruleurn virideis mifcere frnaragdos. 
fiunganbe oftaft Sudu=Su; t)loar af namnet år tagit; åftoen Germ: Sub, 
Saube; Angl: dove, oct) ftera Europ: förutan fp orb fom åro tagen af 
lat: Columba, v. g. Gall: colombe, etc. på Ebr: ni’ Gr: negiareQU. 
men poarföre Sufioan få itänt nes på latin od) ©ref: tpr ont år tloift 
pö Etymolog: font af Varronis, Grapaldi, Varini etc: ffrifter nog= 
faint år at finna. Sufioorne bpgga fit bo up uti tråen af fmå torra 
qioiftar, toårpa atlenaft 2: ft: ågg i füllen; ligganbeö pit od) pm til 
ffifteê at iitflåcfa ungarna, poitfom tp gifioa båbe mat od) bricfa up 
iitur fina plfar bragaitbe, når tpraö näbbar rådas in uti ungarnas 
ntunnar. Sufioor fångaé pr itteb bpeffott få måt för jråbrarita font 
för tiöttet fïul at åta; tp' funna od) ofta nog (at) fantfa fig tit tp 
tamba Snfioor, od) fålebeö fötja tpm in uti Sufwobufett, lat: Co- 
lurnbariis ; om potlfa Sufloops Gefnerus loibtöftigt ft'rif[loc]r, p: m: 
252: de Avib:

§: 4. Srypar fatlaö pr et flag, font od) fatlaö ^acHfpetar; fe 
§: 13. men om tp åro fåbaite, fom Ariftophanes etc: nåmna Dry- 
opes Gefnerus berättar tpt Scholiaftes intet pr tpm befïrifloit; tpt 
fan jag intet loift fåja; emeban Hefychius nefat od) ffitjer Dryopcs 
ifrån Dryocolapte, fom åtjeft minutes Picus martins mpdet Ijf loår 
^acHfpet; Sod år tpt ofelbart at tptta namnet Sryp åger Sadfpeteu 
af darda utropet fit Sryp; fåfont inereitbelö foglarne båra af tonen; 
giöraubeö tpt når rågnwäber od) tnpdet brppanbe natdaö, font et 
ioift tedu.
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§: 5. JGlFnr [tunas odj Ijår på fomliga ftåtlen, mera etter mtnbre; 
bod) fem uttber lat: erbet Falco ; Ijmar ont alte SIaturfumge rnpcfet 
ffrifma; dtffiüiga [lags feglar förftåö; fomlxge räfna 3: flag; fomlige 4: 
ttagre du flera; åganbe näftait Ijfa namn öfmer alt båbe i Afia od) 
Europa; ef)urumäl fomltge giöra åtffilnab emellan Ebr: FpbS od) nxi. 
43är i Iaubot åga 2nA flags fogtar fatnma ttamn, JGlcF ; faft an tlje åro 
beit oljfa i all ftt)d'e; perfore år nöbigt fljem åtffilja.

A: JGlcF faIIaS fbett fogel Ijår, font år ftor, mörfgrå, raubt Ituf= 
mnb, forter ttåbb, åfmen ftiårt; men af mpcfet Ijmafja flor; fomattbeê 
albranårtuaft tu meb (Blator, ftfl?e=Fiufar od) tpljfa roffoglar, font åf= 
men mål på annor fp rå t beffrtfmas mara; fomlige ftörre, fomtige mtnbre; 
tl)c tnå nåtnnad Accipitres, Falcones, Ifmcrli, Tricelli, Coyendices, 
Grues, Albazi, Herodii, Lanarii, etc. etc. alle femma ffje öfmerenfc 
tt)er utinan, at tl)e Itafma en ftarcf ft)tt; åro mtge od) fnare at fafta ftg 
neber, belö til marcfette, at meb fttta Ipoafja ftor fatta uti attbra fntå 
foglar; bets uti matnett at gripa fiffar; emeban enbaft t|era8 mat år 
af attbra biur; ormar od) gtobor gå od) åt, når ljunger 11) em tmingar. 
21)eras bo bpgga tlje af qmiftar od) Ijijftrå up uti f)ög trä, tf)er tlje 
uttgartte utfläcfa mereitbels 2 et. 4: ft: til Ipoilfa tl)e braga många fiffar 
od) foglar. Jtuuua fållait fångad, tp tlje åro få til fittaitbe; od) man 
låter tf)ent fara, etnebatt fiöttet btttfas intet, od) tueras fiåbrar mpcfet 
ftpfme.

Otu ttie tamba JîalFar font brttfaê til at fåttga attbra foglar meb, 
Ijuru tt)e ffola tårnjad od) Ijaitbljafmad, etc: ffrifmed Ijår intet, emeban 
fåbane intet finnas t)år i Sanbet ; tl)en font luft Ijar at låfa något f)år 
ont, fatt få fljet igen fortel. uti min H[istoria] N[aturalis] Hfelsingia^] 
Ipoareft tt>et angelågnafte år infört af Volaterfrano;] Cselio ; Albertfo;] 
Gefnero, od) flera; men Ijår ttåtnneö

B. JjateFen font år ett liten fogel, fom en ftor fparf, l)elt fmarter, 
mpcfet Ijfer Staren, fom i få måtto fan fattad Sturnus, tpoar om fatt 
låfas §: [39]; Sdjefse fntå fmarta Salcfar åro Ijår enbaft frame om fo* 
mareit ; taga fit bo in uti itjotig trä, Ijmareft be mårpa od) uttgartte ut= 
Elåcfa; Cm ttjet £>år ffer font anorftåbed, 2 el. 3 refor ont året, tt)ct 
fan jag intet mift berätta ; jag mettar allenaft ett gång, emeban tlje 
Ijafma 5. 6. 7. 8: ft: ågg i ett full. CSfter fåbatta att fånga, fåtted fällan 
fuaror, tp matt fatt tljem taga meb bara fjånberna, Ijmareft be bo od) 
bpgga; ttåml. på mifsa ftållen uti iljolig trä ; od) funna tljerföre fallas 
Bendrofalci f. Arborarii Falcones, Germ: IoaumfalcFe, fåfom t be 
beffrifmas af Gefnero, od) fomnta öf[me]renfe meb tljefja Smenffa fntå 
Salcfar, bod) tit ftorlefen minbre.
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§: 6. Smfru- finnaS får åftoett af några flag, fåfom 43 o fut F ar, 
ILiftelftnFaiv (Bulb fin Far, SntoftnFatv f. .lJaIgorav; etc. åftoen fern 
rntber Lat: erbet Fringilla ; fe §: 1.

§: 7. SitIeFiufaf åro tfe fante font SaleFatv fe §: 5. A. ©labor, 
fe §: 10. (Drnatv fe §: [57],

§: 8. SitIe=FHafar, fe §: [B: 14] SOÎàfer.
§: 9. Slåbevmoft, fallaS oef får £.åberlappar rättare Slabev= 

lappatv ed) åro i fatting flpganbe of, mures alati; af Varro få 
itambe; men gement. Vefpertiliones, emebatt tfe åro frame enbaft om 
gtoållartte od) nåtterne; åf[me]n får, font om t fem ffriftoes auorftåbes; 
men enbaft om fomaren od) f)often, om tointern intet; på @ref: båra 
tfe namnet för fantma orfaf, ttåml. N y eterides, Ital: Nottolu ; SEften 
emebatt tt>e åro Ijfa FHof til fuftoub, öronen, Ittbna troppen, etc. 5)od 
utan frantföfter når tfe flpga od) utftråcfa loiitgartta; font bod åro ide 
af fiåbrar, utan af tunt ffitttt; men når % låggaö åt troppen toavba 
od) flor od) Iffa font fmå framfötter mib bröftet; få nåmtteS Adaber= 
mufen på Gall: [o: Ital:] ratto penago; Gall: ratte volage; Angl: 
balareare mous, -fptoab Dfterlåningars orb angå, v. g. Tincfchemet, 
Atalcph, etc. fom Rfabbi] Kimki, Munfterus, Hieronimus, Stoc- 
kius, etc. utföra od) falla Murem alatum noete volantem, f. Vefper- 
tilionem; tt)er om tomma Auctores intet öftoerenfe, få om tfeffa, font 
om flera namn fom fo§ Dfterlåitingartie finnas. Nonius fåger faut 
tå fan få ffriftoer: Qvid multa? f actus fum Vefpertilio, neqve in 
muribus plane neqve in volueribus fum. Dd) emebatt tf emta ffpganbe 
SJIufen år Ijfa attbra möf få pttgiar t)on ungar om fomaren, giftoer 
tfeni bja til tfeö [tfe] fielfme åta funna, toaranbe t feras mat, fåfom 
anbre SJIöfteré, åftoett toål flugor, fttfar, franfar, etc: JpåQaitbe fig inne= 
flutite oef fåfom falfböbe öfwer falla tointern itt uti Ifolig trått, emellan 
tioda barden oef tretet, off uti tplifa mörda giötnor. Jfe funna fitart 
nog fångas, emebatt tfe fnart fåfta fig toib tfet font blånder oef fmitt 
år; men man fföter (inter) intet om fåbant fånge giöra, faft ått fomlige 
brttfa tferas blob oef ifter til befpnerliga låfebomar; jag-må rättare 
fåja, toibffepelfer.

§: 10. ©labor åro får åftoett af ftörre oef mittbre flag, åftoett af 
olifa färg, fåfom Plinius, Paulus Jovius, Ælianus, Zahn. König, oef 
tuånge ffere intpga, ttttber orbet Milms, fom fpttes mara famtita flags 
fogel font Sv: ©taba, Angl: glede; Arab: gadach. men Jpffarne 
falla ©labatt XVey, Wie, för liubet ffull når tfe pipa, flpgattbe fögt 
up i luften Wji, Wj, Wej, etc: åro far [a: får] af tfet jlaget Aldro- 
vandus nämner gråaeftige, ftore font fmå örnar, nteb rttnba fufiottbeit,
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langa ocf Breba wtngar, fort [tiårt, fwafja ocf flora !loer; flpga fögt 
od) t rtngwjS, faftanbe ftg rått font en ften rått Ifaftigt tteber i loatnet 
at gripa emellan fotterna od) fwafja !Iona fiffar, tfem tfe fe ftå ftiHa, 
faft ån fåbatta roffoglar wore 20 el. 30 alnar up i luften; fållattbe fig 
rått Befpnnerliga meb tått flnyattbe wittgar, upftäenbe troppar, fantan= 
fmåfattbe fotter od) !loer, etc. når tfe wittia ocf) ffola fafta fig tteber 
i watnet at fånga fiffen; Ifwilfett fen nått griper ocf) IefwanbeS förer i 
luften ftg til rof od) föbo; 93iett få fatt od) tlfet ftunbom fånba, at når 
fiffen få ftor od) [tarder år, at glabatt förmår pottorn ide upbraga, ntåfte 
f°n giöra följe meb Ifonorn tteber unber Watnet, faft än wingarne ut= 
BrebaS öfwer watnet, od) fålebeS brunfna ocf) omfomma, etneban flona 
åro fåftabe i fiffen at tfe i faft intet lofna; tp far matt af förfaren= 
^etn flfet, at ftore ©iåbbor fafwa långe Iupit i fiött, fafwanbe fåbatta 
roffoglar på rpggett, tfem ofunigom til förffrådelfe, font wore tfet et 
fpöfe eller nåden, ütfefja (Blabov eller ftfïeFiufat giöra tferaS Bo f ögft 
up i ftora treten, af ftora qwiftar od) annat ftöf, b ware ft tfe wårpa ocf 
flåda ut ungarna, fållan flera ått 2: ft; til fwilfa oftaft få inpdett fiff 
föreS, at tttångett farl Ifar Wib upflifwanbet famlat f ela puitbet af fårffa 
förutan tfe gamlare fiffar; waranbeS föbatt åt fåbatta Dioffoglar fiött af 
fijfar, foglar, SatttB, fillittgar od) tplift. ©fe fångaS fållan, ettteban 
t^eraS fiött åteS intet, od) tferaS fiåbrar åro ntpdet ftpfwa od) grofwa.

§: II. (BoFen fora od) får fallaS (Bucht, af fit Iiub eller ©udanbe 
fåfom i all anttor fpråf; tp intet biur far få Iifa namn på all tungo= 
mål, font tf entra fogeltt; tfet ocf Varro od) Ifidorus Witna ; tferföre 
år ouöbigt tf em införa ; om Ebn rusp ocf p^p font Munfterus åfwen 
utförer nteb (Sucht, lat: Cuculus, år tf en fame, tf et fatt matt intet 
wift ttåtnna, ettteban af anbrom belé uttpbeö Onocrotalus, belé Mer- 
gulus, belS pelicanus, etc. Ebr: NrtNpxp åfwen font Græc: xôxxvÇ 
od) xaxaxoÇ åro od) tagna af ©öfetts Iiub eller röft, font oftaft, i fpnerfet 
når fan flpger åftab ifrått fit rum, ocf warber ffråmber, fålebeS föreS; Wa= 
ranbeS, font Befant år, ett gråaeftig eller mörfbrutt fogel, meb fortan 
ftiårt, fmalare ocf fmårtare ått etta S)ufwa ; ftttal ttåBB, ocf långa tunga, 
fröfanbeS falfett ntpdet, når fatt gudar eller fiunger, wib fwilfet fiuttgattbe 
tfet år mårdwårbigt, at tfet ffer allenaft om fommaren, men intet om 
wintern; ja! allenaft ont wåren til början af Julii tttånab; åfwen när 
wåt=wåber ocf baggen faller; tttett fållan i tordait ocf folffenet; åfwett 
föreS fans Iiub fwållare når man år långt ifrått, ån nåra itt wib fo= 
nom; ©åfont ocf at når tfen ene Börjar guda fwara ocf attbre tf er 
emot, ocf Ijfa font äntra fig emellan, fwilfentfera fögfta röften ocf 
långfta qwåbet giöra fan.

Et Cuculi cuculant, qwåber ©falben.
Olysisvallur III.

18
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SRen ju längre tpet liber öfmer mtbfomaren, ju fortare od) bumare 
pöreé roften; pmilfet intet ffer perfore, at pan förffrädeé af Ij=IHdRm, 
eller tpet Itub font pöreé när mart ftnffer Ijan i flcttanben; fäfom ge= 
mena popen menar, utan orfafeu är af pané tungo, fom ta få ffiäl ocp 
ftpf matber af fölben at t)an intet guda fan, Ijfa font ont minteru; 
opwilfet mår IRaturflofe D. OL Rudbeck tt)beligeu låter förftå, ogil= 
lattbeë äfmeit mäl tpen algemena meningen fom ffulle (Sofett om 
t>ofben månbas t ; tt>et bod Plinius af Arilifotelis] ffrifter mit intl)ga, 
maranbeé trär än många pufftuftiga äfmentt)r Pepålbna poê tl)en lätfinta 
getreu, fom taga» af @öfen, ide allenaft pmab Plinius införer puru man 
fan uttbflippa mt)gger om fommaren, när man mib förfta ©öfené Iiub 
om mårett giör en ring på tnarfene nteb pögra foten; äfmen pmab 
Gefnerus framförer, at titan frueptar för pårbt år, när ©öfen fit)ger 
när itt åt Ppartta ; etc. utan od) annat fåfängt: v. g.

opöreS ©öfett förft mäfter ut, är at mänta Ipdo od) t)älfo. SRett 
öfter ut, finfbontar ocp bob; etc. etc. tRädnaö äfmen åren, få til gifteé= 
tjbett för tl)em ogiftom, fom böbétimau för fpetn gamlont, efter ©öfetté 
gudattbe ; til erentpel:, @äj mig, rent ut, puru länge, ffall mår 
'Pälle [?], gå ogifter,? et tu, trp fpra, fern fer; etc. af ©öfetté gudattbe 
flut; räfttaé åren.

©fulle ocp någon funna fotnma at gå, 3 gånger, rutibt omfring, 
in uttber tpet träet, ©öfett fitter od) ©udar; få ffulle en fåbatt minna 
fin öttffatt, pmab pälft pan Pegiärabe. SReb tnpdet annat fåfängt.

qpmab ©öfetté Po, ägg od) ungar attgå tnåttbe; få fatt mät en pmar 
font läfit pafmer alla tpe ffrifter ont @öfar, finna ntånga ocp åtffittiga 
meningar, font ffulle tpe märpa uti attbre foglarö Po, ätanbeé up tperaê 
ägg, etc. etc. Ariftoteles Pefätttter fig albrig pafma febt ©öfungar; Wotto- 
nus äfmen mäl uti tperaê egit Po; Alciatus qmäber od) om tperaê uttberliga 
ägg in nidos alienos; SRen i fatting är tpet, at ©udtt font pär fiitueë, äger 
ocp fit egit Po, tpet pan Ppgger af ftttå qmiftar od) Iaaf up uti träené 
qmiftar, märpattbeé 2”! ägg ocp tpent utfläder om fotuntarett, föranbeé 
åt fina ungar, flugor, fufar, matffar od) tplifa infecter, font egentel. är 
©öfetté tnaat, til tpeé tpe fielfme fun na flpga ut od) leta fig fielfma 
föbatt. SDd) epurumäl tnåttge Percitta tpet tpefje ©öfar ntifta fitta fiäbrar 
od) ligga itt uti Pärgffrefmor, ipolig trä, eller ocp etuellan Parden ocp 
trä, Ijf font böbe öfmer minterfn], Ijfa font ont fläbermöfjett är ffrifmit, 
§: 9. tpet od) Ælianus, Agricola, etc: mena; @å ffer fåbant pär i 
orten intet; utan tpe ftptta Port uti tpe marmare lättber; fåfont månge 
attbre foglar; ittgaluttba Pptanbe fig i Ppöfar; font titförenbe fagt är, od) 
päbanåt fontmer at namitaê, §: 12 ocp §: [15]. Dcp föfer matt intet
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at fïiuta eller fånga tfefa @ öf ar, fälft t£>e äro BIanb tfe färafte font ar= 
foglar, giöra ingen fïaba, fåltab före tu a ra tedntfbare, etc: förutan tfet 
at tfe dre mpdet flpgga; fåfom ocf Ariftotfeles] mitnar, ocf tferab liött 
ide Befageligit.

§: 12. (SoUtpPaven ; fåbant namn Idrbe jag förft Ednna af tfen 
fögftcfe D. O. Rudbeck uti Etanb utgdgne Nora Samolad, Upfala 
1701; efurttmdl fogeln af Barnbomen mar Bêlant, maranbeb i atl ftpde 
Ijfer tfen font fob ©ref: ocf lat: Iatlab lynx, af fomlingom torqvilla; 
Vrrticolli a, Vertilla, etc: Ifterf öre at Etait mt) cf et mriber Ralfen ttdr, 
Etait tptav et. fiunger, Etafmanbeb eit lang tunga, bocf ff'dl; trint ftufmub, 
fmdrter fropp, Uten til märten, fåfom ftttå Ntacffpitar, Iorter ftidrt, grd= 
[a]ct)tig ocf) fmartfpräfltger; etc; dgattbeb nanntet Ifter af, at fan Begpn= 
ner tpta ocf låta 10 et. 12 bagar für dit ©ölen f Dreh om måren, ocf 
Itanar ftra.r efter mibfomaren; far fit tilfåll in nti ftuBBar ocf ifotig 
Irden ; gier ocf ftunbont Bo af find qmiftar ocf Iaf up uti trden, fmareft 
nterenbelb 4 ungar utfldcfab, fmilfa föbab meb ftugor, feritlar, Iufar 
ocf annor find biur; fåfom fdbatte find fogtarb fpjb dr.

Od) faft du Ifett gamla fdgnett du far marar, at tfenna fuget föl= 
jer ©ölen efter, rnebatt fan gucfar, Bdranbeb fonom mat; men ndr ©ö= 
fen um föften mättbeb t föl; fåfom Iilfdrettbe infört dr, §: 11. äter fan 
albraförft up tfenna fin trogna tiänare; .pmar af många gamle fPräftev 
ätt t bag föra fanttna orb font Philippus Melancthon ocf Ijfna etafa 
itteniflor mib (Dtatffama (Böt-'av; @å Beftdr fåbant af ittgett fatting; tp 
fmardeit Bfteb ©ölen t «pol, fa]t du fiäbranta out foften något tiî far= 
gen ditbrab, du fiber äter ©ölett up ©öftpbaren, utan Ife ftpt[t]a Bort 
åt be märmare Idnber, öfmer mintent; etter marber Ibemte lifte fogeln 
en iB Iattb tfe ©röttfparfmar, fåfom månge ftere; f mille fällan fångaö 
etter fliutab, entebatt tfe äro intet mdrba at Iofta Irut ocf tob på fåbatta 
fntå foglar.

§: 13. «Jaclfpetav dro af måttg flag, fåfom tf et Berdtteb af allom 
fmilfa om foglar flrtfma, ttttber erbet Ficus Martins, font på Ital: 
Gall: dr Pico, Pic; pd Sffla Spied)/ äfmeit .löaumhaclev; Ijla font 
fob of 23avctt)uggave; etc. i fp nerf et 3 flag, tfet ocf Ariftot: rdfnar; 
tfet fürfta, A: dr Picus Niyrus [o: Niger], font ocf maximus ocf Corni- 
cinus falfab; tf eu Svoavte ocf fîovfte, fåfom etta fråfa, nteb topp i nadan, 
långt od) fmaft näf, fmafa flor, etc. fitter atbrig på ftenar eller lieber 
på mardene, utan altjb på fibortta af flora trden, font tiodau Bard 
fafma, od) i fpnerfet på falfrutna ftuBBar ocf lågor, fadanbeb nteb 
fm af a näfmet fåfom nteb flarpafte Bår, ide allenaft flora ocf måttg fål 
uti tiodafte barden, at föfa föban af tfe matflar ocf åtuor tf er inne
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ftnnciê; utan ocf utgrafmanbeb runba cd) Jjta [om [marfmabe fat [tova 
få at [tova ftöfoglar, ©hatar, Enipov etc. tunna tfer igenom inflpga 
uti ifotiga träen, tJjev tferab bo giöra ; äfmen mät mävbav od) tplif fpr= 
fotabe biur; alt meb en ogemen t)aft, [ä at en man meb fuggbärintet 
tfem [ä gibra tunbe; betiän[an]beé [ålebeé fig od) anbrom att fa fäbana 
trpgga näften längft up uti torra [tatar, fmareft tfe äfmen [ielfme om 
mintern ofta ittfrppa; ti) tfe miftas fär babe minter od)fommar; ©od' 
tläda tfe fällan ut fina ungar uti [åbana fål, utan mäftabelé giöra tfe 
bo af [må= torra qmiftar od) laf, uppi [uppå?] gröna träen, od) äga 3 
el. 4 ungar. B: tt>et anbta [laget är något minbre; til färgan fpräf= 
logt af limita od) fmarta tärningar; [om pä Spffa fallab Slrgerfpecfqt ; 
men i all [tpden Jjft tfen ©marte. Sfet 3 [Taget C: är än något min= 
bre, meb af ro fårgo; bod Ijft tfe förra bäbe til et [om annat; od) 
fallab meb rätta Dryocolaptœ eller roeb= od) bavcFfuggare ; tåtanbeé 
unbertiben föra [it [tarda rop: bryp; Pryp ; när rägn tilftunbar od) 
broppar fomma at brppa; od) närnnab tferföre iDrypar, §: 4.

§: 14: ^iårpen är befant fogel; men intet [å tit namnet, tp fob 
annat folf åger fan annat namn, fob lat: Attngen, etter ocf Gallina 
Gorylorum; Ital: perdice Alpeitro; Gall: gelinotte. Ung: tCchar- 
madar. Germ: ^ajfelfun; maraubeb liubgrä til färgan, trint od) 
Inbit fufmub, [må mingar, fort ftiärt, tubna been, od) tferföre fallab 
fan af Alex: Myndio, Lagodias ; [tor [om ena ©ufma; fafmanbeb 
[it tilfåll ut[i] tioda ffogblunbar ocf biörffnår ; [tpger intet fögt eller 
långt, fitter intet fögre än inemot falfma längben emot träetbfögb, men 
atbrig up i toppen ; märper 6. 8. 9: [t: ägg i füllen om måren uti boot 
[om fan giör unber buffar pä mardene; fafmanbeb fan ocf fon [aman= 
gång [om anbra fogtar; [aft än Chr: Encelius menar tfet ffe mebelft 
tf en ena b munb in uti tfen anbrab ; fmilfet bod Albertus ogillar; 
©od är tfet [ant, at fiärpar fpfja fmar anbrom för än fielfma tråbanet 
eller minanbet ffer; Ijfa [om bufmor. Uti färgen ocf ntmärteb måtto, 
äro tfe fmar anbrom Ijfe .pan od) Cpou, od) funna intet ätffiljab; Uu= 
game funna flpga förre än aubre fogelungar, meban tfe intet ftörre äro än 
mafInötter, ocf tfet meb [å [tard [urranbe [om more uti buffarne flpgaube 
[tore foglar. apiärpar ffoda fig giänta, od) flpga ide miba omfring; 
tferföre när ffptten råfar på ©foden, fan fan merenbel[b] ffiuta tfem 
alla, tådanbeb tfem fram ocf ät fig meb tfen granna pipan, fmar uti 
fan blåfer ocf pipar Ijfa font .piärpen, [om fonom [marar; tfet od) 
Stumpfius mitnar; tp feter gamla orbqmäbet: ^iåvpen får ofta, 
f>ugg for fin mun. Sfe fångab od) unber fållbranbar; om fmilfa 
är ffrifmit Cap: [2: Tit: VI]; äfmen unber Stabar [om äro mäl
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upgtlbrabe Ijfa [om fäübranbar, men meb tben åtffitnab at inga träen 
Itgga unber mib marcfene, utan nar [antar] tlje of re ; [om uti brebben 
äro [atte på en tmärrflå, 2. 4. 6. el. 8. [t: [alla neber, flå t£>e åt bara 
marcfen, Ifmar mtber fogelett fcmmer at ifjiciIflamae, [om tl>er 
unber gått at få [ig mat, ocf) äta af tjtlagba bären. Sf»e fåttgaé od) uti 
anbra tånfnarotv gjorbe af tagel!, od) utfatte Ipdomjb emellan 2, [må 
pinnar, uti [mala ftigar; få at när fogeltt fommer gåettbeb fram åt 
ftigeit od) frpper fram emellan tljefje pinnar, fafjnar tb>eu upfpänte [na= 
ran bring Ralfen ocf) ftrpper pnom i tlje t [amma bau ärnar flpga bort. 
©åbatta [ttaror brttfaö uti [åbana [må Ieber alt mebatt bara ntarden är 
om ftöften ; men när fniön faller, [ätteö [åbatta unber tiodqmiftab träen, 
eller giöreb [må bojor af tioda rjsbuffar, meb 2 el. 3 öpningar på fi= 
bortta, [å at jorbett eller gröna Singonrifet är betädt för fniön; Ijmar= 
före flpga ffogbfoglar giärtta tjt=inunber om mintern, men fåttgaé uti 
[narorne [ont tbjer tnåttga utfatta äro, alt efter fojanö mibb od) 
öpningar.

Sljefje Ijiärpar blifma f)är i Ianbet qmare, od) flpttta intet [öber ut, 
fåfotn måttge anbra foglar; men om tl)e uti tl)eu fallafte mintern mar= 
ba bptte uti tf)e [å fatlabe pmajta f)iåtpav, TItpovv Qmöripor; Ijmar 
om fommer at ffrifmaö §: [36] tljet fatt jag ide för mifjo berätta, åt 
tninftone ffer tfjet ide meb alla f)iärpar, etneban matt fan fånga på 
[amma tjb båbe tt>ef?e grå=f)iärpar, [om od) ©ttiöripor.

NB. -jjjiärpar odj attbre ©fogöfoglar äro, efter Äongl. görorb= 
itittgen förbubite, mib 40 ntfarf]? böter, at fångab emellatt d. 25 Martii 
om måren od) til d. 29 Julii om I)öftett.

§: 15. <5ö£av äro Ijär af tnåttg [lag, ocf) fomma unber tt>et lat: 
namnet Accipiter, [om [omlige tpba af accipere, emeban Accipiter 
är avis rapax; [omlige af Aufpiciis, i tp tljen mib [åbana tilfäHen när 
[påbomav af foglar gättgfe mar, l)öltb för tljen förnämfte. Öm Ebr: 
P, Græc: Itoa's äro tf)e [amma flag, ntmifa Lexicographi. Ang: 
hawke, är Ijft mår @m: od) Dan: ^ob, Haute; 3 tlje Spffa orter itänt= 
tteg ^abd), <5abtcb>; etc. ödj efuvumäl Callimachus uprädnar 6: [Tagö 
Accipitrum, Arifloteles 10 flag; Plinius 16 flag; [å ftnnaê f)är inga= 
Ittnba [å tnåttg; allenaft 3 eller 4; v. g. tf)e ftörfta, [om ocf) fallas 
glabov, [e §: 10. »Jônefrôbav Accip: gallinarii; Qparfhöbar, Aceip: 
Sparverii; [omlige ftörre, [omlige tnittbre; ©omlige flpga ljögre, [oml. 
lägre; tf)et oef) Buddæus af Arifh ffrifter framförer; Sil färgan äro 
tt)e ocf) Ijär åtffillige; [omlige äro Siuégråare, [oml. mördare, ©parf= 
f)öfartte äro brunaeftige; Ijfa [ont (Mfen; flpgattbeö Ijaftigt fåfom Ijan; 
tf)e ftörre flpga od) fftfma fig Pgre ; men alle äro tlje mäd)ta [nälle at
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meb tfeeraê Ijwnfen flor fånga foglar, feônê, Slufwor; etc: ocf) när tfee 
wnrbn wane at gripa något, äro tfee mintge ocfe flitige at feta mera på 
tfeet förra ftället. Sfee feafwa mäftabetS fit bo up uti ftora träen; ocfe 
ffäcfa ut merenbelé 2" ungnr, fewilfa tfee fnart nog brifwa utur boet, 
at fielfwa förefe fig om mat, matffar, grobor, ocf) tplift. Sfee åga en 
[tard fpn; äro fnart fcmanbe, od) fnart faranbe; Sfee gamfe pipa nog; 
men tfee unge intet, DJtan böbar fåbana Dioffoglat ginrna; mäft meb 
bpfeefïott ; men tfee äro fnäfle at fticfa fig unban, ©tunbom fan tfeet 
feänba at tfee få feäftigt flå efter .jpönfen ocfe ©ufworne, at tfee Ief= 
wanbe fomma in uti feufen, od) tfeer lätteligen fångaé; eller ocfe fäfta 
fina fewafea flor in uti få ftora tuppar, lamb, filfingar, fearar, giäbbor, 
etc. fewilfa tfee intet förmå nplpfta ocfe bortföra; od) warba tfeerföre 
otpdelige ocfe fången, ^warden fiöttet eller fiäbrarne brufaë, utan tfee 
fp da ê faft öf[we]i portar, börar od) uti ftall ocfe fäfeuS; af fomligom 
feålbne för npttige at Greatuten ffola wäl trifwaé tfeer af. DJteu at 
@öfar wänbaé i Jpöfar, tfeet är intet fant; fe §: 11.

§: 16. <5ycF(a är en liten fogel, intet ftörre än en färda eller 
SBofinfe, fom få feär nämneé af fit Iiub; fåfom gemenligen alle foglar; 
tfeet feon gifwer tjba om wären, men intet länge, waranbeé angenämt 
för tfeen orfafen ffull, at när ,ppdlan tytev eller feycFlar, nalfas Wader 
wäberlef af wårwarmeit, od) fobras intet mera feö, än ena Flof; tfeer= 
före falfas feon od) Ftoffeo ; feälft feenneS röft ocfe ftunbom låter Flyffeoj. 
^on fpneS wara Ijfer tfeen lilla fogeln fom fatlaS Piirrhula [?] fom af 
fomligom nämneé ocfe Eubicilla; ©lier är feon ena af Fringillis, 
5inFe--flaget, fom mång äro; fe §: 1. -pan od) epon; fåfom månge anbre 
foglar, äro fewar anbrom Ijfe til färgen od) utwärteéffapnaben; Sfee giöra 
boet af Iaf ocfe gräS up uti qwiftarne af fmå granar; feafwa 3 et. 4 
ungar; äta flugor, ferillar, matffar; etc. Odj finnaS feär intet om win= 
tern; få framt tfee tå ide äro bptte i ©rönfparfmar fåfom anbre tplife 
fmå foglar.

§: 17. Äajot finnaS ocfe feär i laubet, men allenaft på fomliga 
ftäflen, intet uti flogen, utan enbaft uti fprfetorn fåfom uti Tuna, Bold- 
näs, etc: fewareft tfee wiftaS, winter od) fommar, feafwa in uti ftenfeåten 
fin bo, od) wärma tfeer ut fina ungar 3. 4. 5. ft: om fomaren; för= 
tära fäb, bröb, matffar, flugor, leer, ocfe fewab fom förefomer; äro 
fwarte fom fråfor, bocfe mittbre ocfe fmärtare; feålla fig giärna flodetaïê; 
ågattbe namnet af tfeeraS Fajanbe rop; fåfom ocfe Äaja på annor fpråf 
îatlaê, v. g. Illyr : Kawlca; Gal: gay; Hifp: graja. Germ: Tafea ; 
©teinFvae Sv: ©tenFvåFa, lat: Cornix faxalilis f. Gracculus; ocfe 
rädttaS et af 'Kovp.-flagen, Corvinoram genfus] af Ariftot : lurnero, 
Wottono, ocfe flere ; Plinius fear ocfe et annat namn font fallaS Pyrrho-
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corax, font äv et meb Qtenfvåfa. 3;Jef?a Jfajor bräpaS meb Jagel= 
fmärmar när tje flore are; men tjeras ungar tagaê meb tara Jänberna 
för än t Je utur boet flpga funna, marattbeS tjeraê lött gobt nog at äta; 
faft än få tjet bejaga. Slie funna od) gioras tama, fom jag fielf för= 
föft Jafmer. Unberbarft] är cdj tt)et, at tje Iunna många bagar mara 
inne uti tornen utan at flpga ut efter mat. 3ag Ifar odj funnit t J em 
mara böba od) Jarbe ligganba emellan ftenarne od) falfbanbeit, in to- 
tum petrificerada.

§: 18. Korpen tf)en öfmer alt fmarte fogelen; Jpanen od) Jonan 
Ijfa Ijmar anbrorn, fåfom merenbelå alla foglar, är bêlant t alla tänber, 
bäranbee på mång fpråf näftan Ijla nantit, v. g. Græc: xooa's. Lat: 
Corvus; Ital: Corvo; Hifp: Cuervo. Gall: corbeau, etc. anten af Eb: 
my, font Adam gaf Ijonom i sJGrabifet ; fåfom Gefnerus flrifmer; eller 
af JanS ropanbe, Kotp, fotp, tjet Theologi pläga utföra, Cr as, eras; 
Et grocitat Corvus, qmäber Lat: ©falben. J)å 3)anfïa falla» Jan 
Kafn ; på Lt)fl: Kaben, Kab ; etc. Jpan liar ftarcf lud>t ocj ff'arp fpn, 
få at på lång mäg fanner [fiait] Slfet fom är JanS föba; tfiet Grapaldus, 
Zahn, König, etc. mitna. £)cj faft än 01: Magnus ffrifmer ^wjta 
forpav fhtnaS uti Sftorben, få är fåbant fant mpdet längre norr, än 
Ijär. ©röna Iorpar berätta fomlige finnaS uti Indien; men Jär intet. 
|imab Encelius menar om tfieraö famangång; fåfom om Jpiärpen ; fe §. 
14; tf)ot fan man intet gilla; men at tl)e märpa rätt tjba om måren, Jär 
mäft 2"' ägg, fällan 4 el. 5; tf)et Ijfmäl Arid: ffrifmer; fläclanbeé ungarne 
ut efter 20 bagar; tjet är fant; SOlen l)uru tl)et är beflaffat meb Korpung 
amae föbo; ti)er om ffrifma månge mpdet, t anlebning af Job: 39: 
Plaint: 147. Matth: 6: Jpmilfa Ijeliga fprål fnnita mäl förftåé om tjen 
föbo fom järnmäl tje gamla Iorpar föfa at få od) föra åt fina ungar; 
etc: @å fpttes för min enfalligjet t lieras mening af tje Sftaturfloîaê 
mara tljen fangoblilafte, at icfe allenaft Iranlar ocj flugor, mpgger etc: 
lomma uti boet tjem til föbo, Jimilfe Jär ömnigt finnaS i fpnerjet om 
nätterna; utan od) fmå matflar mära uti mtgarnaS träd, fomlige 
ftore nog, Ijfa fom tornbpflar t Jäftträden; Jmar af ungarna funna äta, 
om ide tjeras förätbrar finde tjern mib börjon gitta mata, eller ide 
altjb ftrar finna tiänlig föbo åt t J em. SOlen at tje intet länge ligga 
uti boet; tjet Arid: etc. berätta tljet är fant. CxJ faft än ingen äter 
Jär forpars fiött; ide Jeder brular giärna tjeraé buner; få fliutaS tje 
bod giärna för penorna ftud, fom mpdet brulelige äro til tangenter 
på fträngafpel.

Slt Jforpar äro långlifmabe in emot Junbrabe åren; tjet berättas 
af mångom. Slt ocj Jforpar fäjes Jafma talat; v. g. t Jfepfar Tiberii,
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Augufti, etc. tjber: Ave Ccefar! etc. tBet Berdtta hiftorierne. HJÎen 
tBet dr än ofelbart Bwab Virgilius, etc. ffalbar om Äerpen, at när B^1 
ropar, mdntaê rdgn:

Turn cornix plena pluviam vocat improba voce. etc.
§: 19. AraFan ndmneê närmaft Äorpett odj fajan, emebatt Bm 

dr af Gorvinorum genere, od) falïaê pd Lat: Cornix; ttdftan Ijfa pd 
annor fprdf, Ital: Gail: Angl: Germ: Sanffa; etc. fe H. Spfegels 
Sioenffa DrbaBof] dfioen pd Eb: n«p. R. D. Kimki p->p font Fa- 
gius fdger nu utföraé algement lits Subarne Kra; alt af frdfanê AvaL 
LaaL etc. font B*mneê tBon mara mdnbe; maranbeê öfmer alt fmarter 
bocf icfe fd albeleë fom forpen, icfe Beller få ftor font BaiO fïurfattbeê 
uti fig, fdfom forpen, fdb, fött, ormar, grober, maffar ocf> Bmab fom 
förefomer; dr od) en mdftare at leta igen anbre foglarê bo, tBär at 
äggen utur äta od) fmd ungarna forbdrfma; dfmen Bwareft framfill= 
gällar dro upfatta; fe Cap: . . . §: ... $an od) |unt dro Bwaranbrom 
Ijfa ; Bflfwanbeé Bdt mdfta tilBdllet uti t£)e ffogar Bwareft gdrbar, BU£> 
od) boningar dro bpgba; men intet up uti milba fïogêmarrfer; tBet od) 
Wottonus berättar ffe anorftdbeé. Socf flotta tBe Bdr ifrån om Böften, 
i fpnerBet uti norra beten af ^»dléungalanb ; men intet fd albeleë uti 
IBen föbra; fomanbe tBen albraförfte igen om måren, ndr fniöit börjar 
tjna. &Bet'a§ bo bpgga tBe af många torra qmiftar meb innelagba ftrå, 
laf, o<B tptift ftöfe, up uti ftora granar od) tallar Bwareft tBe utftäcfa 
fina ungar, merenbelé 4 el. 5. ft: til BmiIfa tBe braga BwarjeBanba föbo, 
dfmen mdl feban tBe dro utur boet flugne, od) ftore mätte font för= 
dlbrarna. Llm famfaé Bdr om Böften mib början od) få framåt Augu
fti mditab, 2 el. 300 ft: i [forfeit, öfmertärfanbe marrfen, od) giöranbe 
ftor ffaba i fpnerBet på tBen nputfåbba Böftrågen; od) eBurumäl man 
IBem gidrtta brdpte od) fångabe meb ^agelbpjjor ocf) ifobpfjor; Så dro 
tBe Ijfmift ganffa marfama; od) funna ac^ta fig för ffptten; IBetf öre nöb= 
ga§ man brufa Wifja [framel eller et infiniment af trd, AråFflamva 
fallat, at tBem bortffrdma; fBe fit) od) för tBe böba upBdngba fråfor, 
dfmen för trdar od) ndt, fom upfdttaé Bwareft tBe intet fomma böre. 
Sunen dr gober nog; fiöttet dr od) Bwitt od) dtetigit, faft dtt få tBet 
Bdr dta wele.

§: 20: AttFerella7 är famma fom AoF-Wttta7 Såbesåvla; fe §: 43.
§: 21. Laf=SFrtFa7 fe SFriFor7 §: [34]
§: 22. Laberlappar7 famma fom Slåbevmos; fe §: 9.
§: 23. LarFiati7 dr en befanter, liten od) marfert fiunganbe fogel 

bittiba om måren in emot mibfomaren; ndmneé på Lat: Alauda; 
Caffita; etc. på Ang: Germ: Dan: ndftan fom Bdr i Smerige; 3(f
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fiwilfa äfujeit f)är fittnaê 2: flag, fåfont od) Arift: ffrtfwer; tljen ena par 
topp i itacfan, oct) peter förtpenffull Alauda criftata, t lien anbta, 
utan tofs, fine crifta; Bägge af Ijfa ftorlef od) af famma art, at 
tlje pafma ntäft fit tilljåll neber på marcfene t grotta gräfet od) fäben, 
fwittga up t luften od) ftuttga wib upflpgaubet, ftäc^tanbe Jringt 
meb wingarne, men tiga wib neberfaftanbet. Ape märpa fina 4 el. 
5 ägg neber på marcfene, äfmen mtber ftenar, ocp ftäcfa ut ungarna, 
til pwilfa tpe flitigt föra, franfar, flugor, matffar, fmå frö od) tplift; 
font Üärcfanö föba är, pela femaren öfmer, til tpeé man om p öften 
intet mäl met Iimart tlje taga wägen, föber(t) ut font alle fll)d)te= 
fuglar, är wäl algemena meningen; eller äro fl)e fåbatta font om win= 
ter[n] äro ©rönfparfwar. Silie fångaé intet; etnebatt t)warden fiöttet 
mpdet förflår til mat, ide Ijeller butten uti Bålfter oct) fttbbar.

§: 24. ATprfnipa, eller rättare fagt ATpr--SFriJa är Ijär ett Befant 
fogel, af fina långa Been od) låttga näf, men Jorter ftiärt, lliuéfpräfloter 
til färgan, näftatt af ttjen ftorlef font ett ung J>iärpe ; pafwanbeé fit tilpåll 
uti mpror od) wåtadjtiga orter, men albrig på Bärg od) Badar; giöranbeé 
Boet uti tlje gräéadjtiga od) meb porfj eller tttprbiörfBuffar Bewupne tuf= 
wor, Ijwareft 3 el. 4 ungar utflädaé, font fpjfaö ttteb fertilar, Snorfolf= 
war, åmor odj fmå fufar, farnt fmått frö; fåfom SQJprfniporé mat wara 
ntåttbe; Ddj etnebatt tueras ftarda Iittb är Sn jp, Snpp, ocp tperaé 
tilpåll på fdîpror, få nämnas tpe l)är ATpr=Stiipor, Waranbe Ijfe tpen 
fogeltt font på latin fallaé Perdix Rufticula, Angl: Snype. Germ: 
Biet=Sefineff, perdix paluftris, at ffiljaé ifrån tljen tnittbre Sneppe; 
faft än annor namn äfwett fittnaê, od) ofta fatnanBIanbaé; tp matt 
Wet tpet fåbane foglar fallaé ocp Ficedulce, Gallinagines; Eufticulce; 
Afcolopaces; Wafjerpunle; Becaffones; etc. Dpe fångaé pär fällan, 
emeban tt)et är möbofamt gå efter fåbatta fmå foglar ut på mpror; tpe 
flpttia od) Bort om p öften, od) fomma intet igen, för ätt uti Maji eller 
Junii månaber, att fotn wären ftäller ftg meb warman.

§: 25. ITattvuaFan är tpen famma fom iTåcfttergalen tpen minfte 
näftatt af alla foglar, Ijfwäl tl)en ftörfte, mäfte oct) unberBarafte fångaren 
ibtanb alla, åt minftone ffogéfoglar; fallaé på Lat: Lu fc,inia, äfwen 
Philomela för fföna ocp tufenfianba fången ffull; I)War af od) Gall: 
roffignol; Ital: roffignolo, Lufigniolo, etc. äro tagne; od) emeban 
tljenna Hple fogelen gal el(_ ftunger om natterna, få åger pan namnet 
tper af på Sv: tTåcptergal; Germ: tTacf)tgal, Dan: JTacptergal. 
Belg: nachtegale; Angl: nightingale; ^wilfett ide allenaft omBpter 
röften, utan ocp färgen om [omaren; t b et Arifloteles, Plinius, Zahn, etc: 
od) itttpga; od) epuruwäl ttiet faut är alt pwab tpe fRaturfunige Berätta
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om Sftäcfytergalen i få måtto fom fagt år, åfwen om [f)ané] anfomft om 
måren men unbattböljanbe om mintern; .fount fången är tufenbffon; 
,punt IjanP mäfta tillåt! är i ffuggrita lunbar; l)utu t)an giör fit Im 
aflångt af fmå qmiftar, Safr fniåt löf od) tplift, t)mareft t)an märpei 4 
el. 5 ft: ägg, ntfläcfer ungarna, föber t Ijem meb franfar, flugor, fmå 
tufar, matffar, etc: etc: 1Så ftunger I)an boet mät gattfïa länge, men 
intet atbeïeê bfmer fjela natten, än mittbre i 15 bt)gtt å rab; taganöeé 
ingen fomn [o: fömn]; tl)et Ælianus, Hefiodus etc. foregifma; utan 
Ison t)åller up J tima mit uti nattena, noga utmärfanbep mibnatten, 
UEa fom tuppen ottan; tt)et ofmer alt f)är funnigt är. Sdj font sJiat= 
mafanP finnganbe tufenbffon är, få at t)on od) efterföljer meniffo=fänger, 
när tt)e föreftunga [jeune några melodier meb befyagelige röfter; tt)et 
od) Petrus Aponienfis faut mitnar; Så l)afma od) Sfalberue få toäl 
l)oê ©referme fom Latin: od) mpcfet fungit til 9féäd)tergaleitö berém, 
fåfom Homerus, Yolateranus, T. Vefpaf : Stroza, Politianus od) flere; 
tf)en betaute lat: Poeten, fom frambär foglarnas tioner, begpaer 
få qmäba:

Scribere me voces avium Philomela coegit;
Qvce cantu cunctas exluperat volucres; etc.
Inter aves etenim nulla tibi fimilis.

Tu philomela potes vocum difcrimina mille,
Mille potes varios ipl'a referre modos.

Nam qvanivis alice volucres modulamina tentent,
Nulla potel't m.odulis ceqvivalere tuis. etc.

SBår bpre Spegel, en Spegel jämrnät i oförlifeliga Sfalbefonften, 
fiunger od) mpcfet t)är om:

Sanariefoglarua tf)e tunna tungan böja 
Så mäfterliga, at tl)e röften fnart förhöja,
Snart fänfian neb igäit, få mi meb Ijugnab Iföra,
Jlt et få litet biur en fljf mufic tan giöra.
®ocf frögbar mig fom mäft tljen tiara Sungfru ftämnta,
Jlf Philomela, etc. etc. etc.
Sd) meb få Iiufligt Hub all biur til mitne tallar,
Jlt ingen lutaë flang få fött i örat faller, etc. etc.
$p må Pelignus mäl tlje biur få titulera 
Jlt Utädjtergalen är et Siub, od) intet mera.

Sfjet är od) mädjta eftertänfeligit at läfa brefmet font en tromär= 
big man ffref til Gefnerum, Ipoab Ijan finna od) i)öra ntåttbe, år 1546 
i Ratisb : uti giäftt)ärb: ©ptlenbe Sronan, utaf tlje 3" Jiäct)terg(iler 
fom märben ttjer inne i burar f)afma månbe; fan läfaé Gefn : Hfisto-
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ria] Afnimalium] lib: II. de Ävib: fol. m: 534. fortefta inebället 
är ttjetta, at tfye på fit fätt få qwitrabe od) taïabeê Wtb om nattena, 
når alt t q ft war, om tt)et folîet om bagen Ifabe fpvåfat i wärbSbufet, 
at manen font war i famma rum IigganbeS om nattena, men intet 
fofrna fmtbe för fin fwåra paffion af ©ten, ganffa wål fttnbe mårcfa od) 
förftå, |wab tbefja foglar fiabe at fäja om tljet tt)e t)ört bctbe difcureras 
om Äepfarett od) Proteftanterne; om durften af 23run§wif; bwab tal 
et act)ta par fol! ftaft fig emellan i lönbom i famma logement; etc. 
få at tienne Gefneri wän tilftår fig på flutet mera fielf tjabe febt oct) 
I)ört af tt)efja 9läd)tergaler, än alt tt>et unberbara Plinius etc. l)afwa 
ffrifwit om t£)etn.

§: 26. ITatt=Ugla; Lat: Noctun; fe llgla, §: [51.]
§; 27. (Drren är en iblaub tf)e flora foglar, fom l)är wiftaö babe 

winter od) fommar, od) (Drrpanen ffiljeS mpcfet ifrån (Drr=^ottati eller 
(Drrtypan, i fpnertjet til färgan. (Drrbatiett är fwarter meb röba 
ögonbrpn, lång bald; några Ijwita fiäbrar i wingarna utanpå; långt 
ftpfwe meb frofota fiäbrar, luben been, Ijwafja flor; etc. ftor fom en 
Supp; t'atlaê på lat: Urogallus minor, f. tetrao minor, at fïiljaê 
ifrån HtaPerny fom od) ïallaê Urogallus major; Ital: Fafan negro 
f. gallo Alpeftre. Germ: Tturpapn ; äfweit THrcCpun, 2Mvgpun; 
lat: gallus Betulee, efter Arift: utfago, fom bod införer tf)et flaget 
ifrån tljetta; gallus montanns fatlaS ban odj, åfwett grygallus, (Bur- 
gelpan; etc. fom l)an fnarare l)ar af wårt ©wenfta namn, (Drre, af yra, 
ura; emeban l)an lägger fig neber i prfniöen; od) af wärt trä 25iorcFy 
emebatt l)an§ wiftanbe är mäft uti biörlar om wintern od) föber fig af 
t’umern, tp fatlaS l)au od) pår 'Kttmerbane [;] pållanbeS fig på bärg od) 
öfwerft på toppen af träna; etc. pottan eller Orrtpppan är något 
minbre; men af l)elt olifa färg, näml. gupInstig od) mördröb, meb 
fortare ftiärt; fpräfloter alt öfwer; etc. Sb1-Iin Orrfoglar famfa fig uti 
otroliga flora ffodar bittiba om wären på wipa ftätlen, SUlpror ocb Sfar 
när tlje få !lene warba at ingen !an !iöra tber öfwer, b^Ibinbe en ftarcf 
See! meb FuttranPey fråfanPey topyfanPe, WingarneS od) ftpfwernaö 
utbrebanbe, etc. at tbet pöteS på en lång wäg, od) meb ftörfta unber 
är at åffåba; albramäft .pattarne, men ide få albeleö -pönerna; l)Wai; 
på tbe febermera tomma at flpga bort, ocb uti Maji månaben giöra bo 
på mardene in unber buffar, ocb !ullfallen träen, wärpg 6 ft: ägg, od) 
fläcfa ut ungarna, förattbeö åt tbem mpror, brömfar, fnorfolfwar, (änbär, 
fmåt frö od) tplift, fom OrrfogelnS mat år; SUlen .pan Orren ligger in= 
tet at warma Ijfa fom månge anbra .panfcglar giöra. Ungarue funna 
intet flpga för [än] i flutet af Aug : månab, bod mpdet fringe at
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fpringa på mardene ifrån fmilfa ntobrett intet gärna flpger. Öm f often 
är mäft tf erad ntat aOetjaitbn flagd Singen cd) @nbar [o:=bär] ; men cm 
minteijn] 23iörf=funter; tfe ligga cd) många bagar öfmer neberfänfte in 
nnber fniön, förutan mat; tfet cd) Ol. Magnus berättar; men uti 2 
el 3 månaber i [än b er, fem ban ffrif[me]r; är ofaitt.

Sfe fångad får på åtffilligt fätt; när tiben är låfgifmen; tp emel= 
lan d. 25 Martj ocf 29 Julj, får ingen iljem fånga ; ide atlenaft unber 
flafatr, fåUbranbar, lialsfitavov, etc. etc. fåfom cm jpiärpat är före= 
ffrifmit; §. 14. DIIeb bpf)e|ïott, fmar teib tt)et är at ntärda, at altjb 
fitter Örren öfmerft i toppen på trä, men fönait merettbels lägre, ocf 
när orren futtrar od) fpfer, blunnar fan igen ögonen; tferföre fan ftp t= 
ten rama tilfället at frppa fottom när. Uti tfe få fallabe iDnbåtmt 
fångad Örrfoglar mpdet om mintern; fmilfa äro få gierba, at öfmerft 
up i tullen af biört od) tallen fätted ett tmärrbräbe mib fmilfetd änbar 
en mebelmåttig fter böjning är, uti fmilfett en fnara eller Ipdia af 
tageH utfpänned; ptterft på änbatt af bräbet, utom fnaran, binbed en 
Ijten qmaft af biörfrjd fom åger mpden fumer; när nu orren fatter fig 
på bräbet, går åt änban at äta fument, frpper igenom böjningen, fafnar 
fnaran fring falfen ocf mib tfet fan bortflpga ärnar, ftrpper fonom; 
fänganbed tfer fom en tiuf i galgen, egaren til ref ocf fribpte, öm 
nu tfett manen fom ffref cd) berättabe för Gefnerus cm Örrfänge, för= 
ftob fåbatta Örrbänen; eller tfe få fallabe (Dpfåfwjov eller fångefna= 
rov; fe fär framanföre [Tit: VII: diäfmen §: 3. D] tfet fan jag intet 
mäl meta; erben Ipba atlenaft få: Urogallus capitur laqveo, ita ut 
collo udftricto fuffocetur, et inftar furis pendeat.

§: 28. Horl=<Séfen fallad tfen fogel fär i lanbet, fom är af 
famma ftorlef fom ©öfett; fe §. [11] ocf näftan af fantma färg, beef 
något mördare; .pan föred intet för, utan efter mibfctnaren, enbaft 
om qmällarne ocf när mulit mäber är, en tedntpbare tit rägnmäber 
fafmattbed tfen arten, at mib upffpgaubet i luften tiger fan ftilla, ocf 
föred intet Iiub; men när fan faftar fig neber, beld längre, beld fortare, 
fom faftigt ffer ocf meb mingarned friitga flaraitbe bonar tfet cd) fIiom= 
ar; tåtanbed tjur-imtdqtir; til tfed fan åter ffinter fig up igen; ^mar= 
före är tfet troligare at tf etta Hübet går ifrån mingarne, ocf intet utaf 
tungon; .pan fåller fig mäft mib fiöar od) ftranber, Ijfa fom Hortmo= 
ntett, §: 30. DUen cm fan är af farna flag; tfet fan jag intet fäja; 
ide feller cm fan är af Oriolis, eller Cuculis, eller Currucis ; Öm min= 
ter föred fan albrig, ocf fällan fan fångad.

§: 29. Hö&fltårten är en liten fogel fom af färgan bår namnet 
äfmett fom lat: Rubicilla; Angi bulfinche; rninbre än en giitde, är
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intet ffpgg, äter flugor, megger, fmätt frö, grüner, od) tpliît; piper od) 
qtoitrar pä fit fått; ^ar Bo mâftabelê uti tâter granffog på qtoiftarna 
af Sof, Saf, ftråen ocf) 4 ft: ägg, fnocir af fmä ungar toarba utflädte. 
SJian gior fig intet omat at fånga fåbana fmä foglar.

§: 30. Txovbromen fallaê t)är ttjeu fogel fom är ftor fäfont en af 
tt>e ftörfta ©parfmar, men mcb längre ftiärt, mördare färg, ocf> ftbrre 
roingar; ägattbeé namnet t£)er af at Bcm loiftaë wib fiöar od) ftranber 
o6 pä flpett t)ioareft Stor »ära, Ifwareft tian bvomar, (tuvvar od) 
täter, ttierenbelé om qtoällarne od) när bunfelt mäber är; men uti 
torcfau eller folfïen albrig; Dut fiait är tfen famine font Siortgöfen, §: 
28; tf)et tan jag intet fönuipo fäja; til Siubet åro tlje fuller rnpdet 
Ijfe, font t)ôreê af them, näml. et Ourvanbe ; men fä är tlien ätffilna= 
ben at Siörbromeité röft fler när l)au fitter ftilla; gemene Ifopen tue= 
nar tlfet liait bläfer nteb muneit uti gamla torva Storfträ, tlloareft t^eit 
inerfta finnan är Behållen; fäfont od) poifar futtita giöra; men fattiugen 
är font jag febt Ifaftoer, at t>an§ Stub utur falfett är fätebeé; SDocf 
tt)er emot Siovlgöfené når fan faftar fig lieber i Suften; tfen förre Bpg= 
ger Bo uti tufioor; t lien fettare uti Buffar ; etc. Dp lärer tfeitne Sior= 
bromen mara af tIiet flaget fom nätnneé af Turnero etc. Junco; Paf
fer harundinarms; Parus paluftris, Calamitydes etc. Germ: Kpor= 
fpevling. epan fan nteb möbo fäitgaé, emeban fan altib fitter neber uti 
rören oct) grofioa mprgräfet, oct) loiftas får ä orten enbaft om fomarett, 
fom tfe attbre fomarfoglar.

§: 31. @ipel|Iiten nänttteg far tfen litfle fogelit, fom om loäven 
Börjar fiumqa Siptft, längre in uti Maji ntänabcit öfas röften, 01= 
jjifti, ocp når fiait pela fängen när, 0iftile)ïjten ; fpioar af tian namnet 
äger; fäfont mâftabelê foglarne; SJiett efter mibfontaren fittttger f>au intet. 
|>an tärer loara af tpet flaget fom fallaê FringilUe eller Sinfar, eme= 
ban fiait är tfeiu Ijf i mäitg ftpcfe; Sjien t^et far jag meb fljt efter= 
fött od) funnit ioift loara, at t Ben ne BijjeljHten omBpter färgan om 
■fpöften, od) loarber font en gvåfpavf, od) om lointern en grönfpavf; 
fe §: [37] tfet od) attbre af färloaranbe fmä foglar lära giöra; Tqitulfe 
om lointern fängaé, men om fomaren intet, emeban tfe fä fïodtalê 
intet fatnlaé.

§: 32. Bibenjtrxmtjet fallaê t)är 'Konbärofoglar, emeban tfefe 
fmä foglar fïocftalê finna fig om föfteit när SiöitBäreu äro mogne uti 
Siönträeit; tBe äro tit ftorlefen font ©parftoar, mett af fägre od) Sitt= 
fare färg Ijfa font Sittfav, nteb ett liten loader topp i itadett; fatlaé 
pä Lat: Pari criftati, emeban af Paris är nägra flag; Arilïot: 
nämner allenaft 3 flag; men Gefnerus, Zahn, etc. gifioer flera, v. g.
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Parus Major; Cceruleus; Ater; Paluftris; Caudatus; Sylvaticus; 
ocf trenne Criftatus font på 21) ff a fada» od) «^epbenmeift etc. Slfie åro 
mpcfet fvucftfame fåfora ©parfmar, märpa äggen in uti trolig trä; flpgga 
faftigt od) ffotftalö; äta albrafälft bär; men i Brift tl)er af flugor, feri= 
tar, fmåt fnaff eller frö; tfe fångaé bäft om f öften meb åjSagelböfmr när 
tl)e fitta up uti träen, äfioen meb fmä fnaror oct> Ipifor ntfatta uti be= 
mätte JHöttar.

§: 33. SFatati font pä lat: fallaé Pica; Hifp: Piyaza; Gall: 
P«c;*Angl: Pie. Germ: 23et$lev, 2ttgafter; Dan: SFabe; är en be= 
faut fogel, i fp nerf et af fettneê öfmerlånga ftiärt, od) at fou mäft loi= 
ftaê in ioib f ufen, men intet giärna långt bort i ffogömarcfen, maranbeê 
mpcfet näöioifer at fota fig föban, tfen fon åt fig tager af allefattba 
flag, förutan fäb od) bär; men på fiff= od) ftött är t)on mäcfta begif= 
men, äfmett på ormar od) grobor; etc. epoit ffämé intet at ftå på 
broar od) fe efter om något ntfaftaS; på ©mjitenö rpggar mib fon; etc- 
.pott åger ftarcf lucft, od) finner fig ftrar tjt fmareft flacftaö od) berebeé 
mat; tferföre marar än t)är gamla fägnett när ©fatan bantjar på går= 
ben, at fvåmanbe (Båffev wäntae Fonmia. pott fqtoitrar od) fqmalrar 
od) förer åtffilliga tfotter; Lat: ©falben qtoäber få:

Pica loqvax varias modulatur gutture voces,
Sctirrili Ctrepitu qvidqvid et audit, ait.

Dtf emebait Plinius etc: nämna åtffilltge fïagê ©fator; ©å äro 
fär i fpnerbet 2‘. flag; tfen förra font tmaffata fallaê, Lat: Pica cau- 
data, Sångftiärtiga ; od) tfen anbra Sioffata font far en fortare ftiärt, 
ittittbre til märten, fmiter i bringan, od) miftae mäft utmib ftönr od) 
paféftranber, mpcfet Ijfer tfeit font af Gefnero etc. afritaS ocf fallaê 
Pica Olandaria. SBaranbe bägge flagett Ijfa fmar attbrom i anfeenbe 
til tferaö bo font giöreé af otrolig fop ftora torra qmiftar, ocf tfer mit 
uti ett bäbb af tort gräé, tagel, ocf annat ftöf up uti ftora träen, eller 
fprfotorn, mråer eller mtttflar fnebt unber fprfotafen; up uti fforftenar 
etc. fmareft tfe märpa 5. el. 6 ft. ägg, od) ungarna utfläcfa, fmilfa tfe 
mäl od) lättge föba, Ijfa font fråforna; fe §: 19. ?0cen at tf etta ©fate= 
boet egente!, åger 2h öpningar, fåfom font!, berätta, tfet ffer får ide; 
ep feller at ©fatan märper uti en full 9 ft: ägg ; faft än Arid: ocf 
Plinius få räcftta. Socf är tfet faut, at faft än boet ffulle ofta refor 
fönberrifmaé för ätt äggen märpaé, bpggeé tfet i faft meb ftörfta fljt 
up igen; ffrifattbe ffatorne mäcfta ftarft på tf etti font tfet förftöra; äfmett 
på tfeitt font t fera» ungar borttaga. Sfe miftaê fär minter od) fontmar, 
ocf ingen fan i faft meta, ftoilfen -fpan eller pon mara månbe; fåfom
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metenbete meb alla foglar fier. gnngaê ide Detlev, emeban ingen mil 
äta tljeraë fiött; SEHen ©labatt oct) äpöfett behaga tigern mal.

§: 34. SFtiFov äro ijät 2 flag, af olifa färg od) lt>nbe ;
A. tf)en förre är flor fom en bufma af marfer od) mångfallig färg

ptidemjé, blå, töb, guljl, fmart; forter ftiärt[;] finger tungt men Ifaftigt 
meb mingarne; SFriPer tmärt, t>mar af namnet är tagit; äter fuller 
traular, mugger, ferillar, etc. men i fpnerljet Jiag od) fäb ; tfsetföre fam= 
fa» ffodetals ti[l] Didgftacfar i ©mibiolattb, oct) g i öra oftaft ftor flaba; 
ti) tlje äro voraces font SDufmor ; fe §: 3. 3J)e bt)gga bo näftan på
farna [ätt, fom tpe, bod något bätre, mätpa 2 ägg, od) få 2"' ungar
Ijfa fom SDufmor, föranbe tt)em til båbe mat od) brida, tfsen tl)e braga 
up tilbafa genom Ralfen od) ftälla in uti uugarnaS munar. maranbeë 
ffjefja ©frifor i rnång ftpde Ijfa tl)e foglar fom belê falïaê Cynchrami, 
belê ortygometrœ; belê Gurrucœ; belê rufticulæ; etc. Jpmilfa flag 
fomlige Auctores rädna eual)anba, fomlige àtfïilliga.

B; tl)et aubra fallas Iaf=SFriFor, od) äro enaf)anba meb tt)e 
rôbad)tige ^acFfpitar; ont fpuilfa är berättat i §: 13. lit: C. $I)e förre 
faugaë båbe för Ieita butten, od) goba Ismita fiöttet ffut, anteu meb bpfje= 
ffott, eller uttber flafar;fe §: 14. men tl)e fenare intet. 34) e förre miftas 
t)är långt in pä mintern; men tlje fenare ftänbigt.

§: 35. Sttipor äro famine fom PByrfnipor; fe §: 24.
§: 36. Snio=Tlipor, eller od) Tlipor; äro et flags foglar [tore font 

l)iärpar, bod t)el bmnta fom fniö; Ijmarföre tlje od) ©ttiöripor nämnas, 
äfmett di«ll=ripor, tp t()e fångaS inäft på fiällett emellan ERorige od) ©merige; 
men äfmett mäl Ijär i ^selêingalanb; bod albrig om fomaren, utan ett= 
baft ont miutern od) när fttiö är fallen. Dm Ifmitfa od) Ol. Magnus 
ffrifmer; Dd) efjurumät några mena tl)et, at tlje förettämbe fïogêfoglar 
,piärpat; §: 14; ffola om mildern ombpta färgen, od) btifma limita Ijfa 
font tl)et ffer meb fsarett, i tp tlje od) i annor ftpde äro tl)em Ijfa ; 
v. g. fötjaö åt ffodetate, flpga tsaftigt, tteber mib jorbett, äro ide mpdet 
ffpgge; etc. @å fatt jag intet fanttpda fåbattt, af orfaf at Ijär finna« om 
mintern på alt ett tjb, båbe 5Jiipor od) Ijiärpar; (jiätpetté fiött är timitt 
od) mört; men Jiipatts jmartaddigt od) fegt. Jarett ffiftar färgett få 
fntånittgom, mett albrig fittneê tljet Ijmarfett ont Jpiärpett eller om Jii= 
pan. JJiatt met od) diet at på anbra orter fiititaê tpljfe limite foglar, 
[)iärpar Ij fe, od) ()afma fatuttta nantit, itänd. Lagopi, Lagopodesy Germ: 
Scfmebmn ; font albeleê efter befïrifningen äro Ijfa tfiefte fniöripor; 
tb>et af mångont anbrotu fatt fittnaê od) af Gefneri ffrifter; fsmar af 
några flag ttpföraS, men i fpnerljet tis et fom ttänttteé Lagopus tota 
Candida, äfmen Attagen albus f. Candidas; Ital: Francolinus. JJien
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om tpffe Lagopodes f. Attagines candidi allenaft utom lanbê om 
mintern fimtaê, Ufa [om pr; tpr om ffriftoeê intet; ©od) at Hottet 
är [wartadjtigt; tpt berätta», Scat tpfja Siipor plia tpra» lefêtib, 
Ijtoareft tp bo bpgga, pint rnäng ägg od) ungar tp utfläcfa, 7. 8. 9: 
ft. etc. tpt fan jag för wifjc intet berätta; icfe plier ptrubatta tpra 6 
mat är, bocf förmobeligett futnmer cd) tptjft af träeit; äftoen CSnbär od) 
Grnbärsifartar, @tt= od) grambar, font finttaê uti tpraë fräftoor; /: [e 
Cap: [36] H. N. Helf: om Siipor ;/ Sp fångab mäft meb bppffott, 
äfroen meb [itaror mib bufïar, ja! od) meb fäppar, Ijwar meb tp ipäl= 
bultaê uti [niön när tpn mpcfen är, plft tp frppa [ä [acpa unber 
buffartta; tpra§ låt eller qmittranbe près): Tackarn, Tatata. etc. etc.

§; 37. Sparfroeti, [om på mång fpråf äger näftan Ijfa namn, 
Lat: paffer, äftoen parus; Græc: noQyÔTrjç; Ital: pa ff ara. Gall; 
paffe. Angl: Sparrou. Germ: ©par; Sperling; Dan: ©pur; Ebr: 
TiSJ uttpbes) od) af nägrom paffer, font icfe plier är mpcfet olift märt 
©parf, ©pärf[?], ©porf; tpn Iipe bebaute fogeln; poar(f) af icfe allenaft 2 
flag äro; fäfom Alex: Myndius [äger, Albertus od) flere, utan ps> of) 
fallas) icfe allenaft alle [må feglar @povfvoar[?]; fmå fpavfwar; fäfom paf
feres p8 Latinerne, efter Plinii, Hermolai etc. toitnebbörb; utan od) 
färbe les) flag ifrån attbra [ntå foglar, v. g: ©råfparftoav; (Srônfparf- 
wav; tättingar, fyvFefparfwar; ©t'ogofparfwav; ©niô=fpavftvar etc. 
■p to a t om tptta är fortel. näml. 211 grå= od) gvôn=fpavfwarne nâmttaS 
af färgen, [ont tp äga enbaft af tibeit, tp om [omaren äro tp grå, 
men om wintern grotta; [å at man af tpm fäfert märcfe pfioer bunt 
wårett od) l)often ttalfaê toil; pfwanbe tpfja [parftoar ont [omarett fli= 
tigt od) trägit tprab famattgång, fipigare ätt attbre foglar; toärpa 
äggen uti boet [ont giert är itt uti taftäcfor od) anbra rum; plft tpr 
ntåfja är lagber, tjt od) brageb fmå ftråen, butt, fittf od) tplift, toaranbe 
ittåitge [parftoar uti et bo; tiftranbe, pipanbe tätt, fort od) ofta: ttri&iv 
fallar Cælius fangen; SIien ont tp alle Häda ut ungarna tre gånger 
ont året, od) toärpa i füllen 7 el. 8 ägg; fäfom Athæneus od) Alber
tus berätta, tpt ffer fällan pr, faft än tp öftoer måtton äre libidinofi, 
od) tprföre leftoa intet länge, fällan öfmer 2 år; 5ag tänfer at gemena 
Ppen pr i Saubet fallar od) SOcanfenb föbelfelem, Spovf1 for för= 
nämbe färlefs) bråtta ffnll. Spp flags) ©parftoar äta frattfar, flugor, 
fertil ar, etc. äftoen toäl Siäg, font, od) annor frö, i fpnerpt pmpfrö, 
gtöranbe ofta ftor ffaba pä ©äben [om mogen är; t tp tp icfe allenaft 
äta up tpm [anta, utan od) pcfa alla fernen utur arett neber på marefene; 
tprföre flår tttatt giärna neber ttteb pgelftoärmar tpp foglar, font od) 
pftoa toälfmafeligit fiött; ^toilfet od) lättet. ffe[r], emeban tp ftänbigt
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Ijålla fig in wib bparne odj bnf en, odj InllaS rättel. domeftici pafferes 
af LongoIio oct) flera. Ob0 fmärrc af tIiem fallaS Iittingar Lat: 
pafferculi. Dcb emeban man af förfarenbeten åget tljen wibbeten, at 
anbre fmå foglar bpta om färgen om waren, få är ingen twifwel at 
tt>e l)är warattbe rnåttge (Srönfparfmar om wintern, belS warba om 
fomaren (Sråfparfmav; belS grå=StfEov; iDombårvav, Sijtelfftter, ^in= 
Far, od) tplife, fom titfbrenbe nämbt är; förföf tfjen förföla behagar, 
bwarföre är intet unber at månge fmå. foglatS namn, v. g. Acan- 
thyllis, Corydalus, Hippocamtus, Pitylus, Sparafion, Spergulus, 
Pfarisl 1)08 ©referme fomma unber orbet Paffer t)oS Latinerne, fom 
ocb mång flag bafwa.

t\yr F o=fparfmar fallaS tl)e fom wiftaS wib fprfor, od) åro längre, 
ftörre od) mördare til färgan än gråfparfwarne, tjålla fig intet fïodetalê, 
utan mt)det enfame, ffrifa b)årt od) tjaftigt fåfom ©taren; är förmobel; 
tl)e fantma fom af Zahn fallaS Pafferes folitarii; Om tt)ent är alge= 
mena l)open8 fägu tijenna, at om tt>e begpmta wiftaS på taten uti enS 
mans gårb, ffal fåbant betpba IjF titan Fort t laufet.

SFogs--Sp a r fm a r äro tt)e ftörfte, näftau fom en liten tjiärpe, grå 
tit färgen äfioeit få i följet fom fprffparfwarne; fomlige ftörre, fomlige 
minbre; ti) bar man od) af hillor: at Pafferes fylveftres äro Majores 
od) Minores ; tt)e förre beta od) Mollicipites, tl)e fenare od) torqvati, 
faft än tt)e bär waranbe ©fogSfparfwar ide i alt ftämma in meb tt)e 
förenämba; v. g. at wäre giöra bo af 8af, fiuf, etc. wärpa 2 el. 3 
ägg ; etc. men tbe anbre wärpa uti il)olig trä. Oljefw ©fogS ©parfwar 
fåttgaS på famma fätt fom ©frifor; fe §: 34.

Snio=Bpavfmar fallaS Ijär i orten, t£>e fmå foglar fåfom fmå 
©parfwar, l)wjtad)tige i bringan, unber bufen, men ide få albeleS på 
miugartte, äit minbre på ftiärten; .pwilfe enbaft om wären, när winter= 
fiölbett aftager, od) folffinet bliba[r] ffodetalS infinna [fig], I)äl1t när 
t b t u få fallabe ©iöffniöit är fallen; 9Iien tf»e ftptta fuart bort el. föränbraS.

Wattu=Spvrrfmar fallaS bär i lanbet mattufpojar od) nämnaS af 
tberaS låt; ti) tt>e ffrifa f)ögt: Spoj Spot p. p. od) emeban ff)e[t] tbå 
när % få ffrifa, fomnter ofelbart rägn, £)eta tbe mattnfpojar; bwilfe 
bäbanefter fomma at beffrifwaS.

§: 38. SparffmFen, mena fomlige Wara tljen fogeln, fom af 
©Öfen är om t)öften blefwen .pöf; men ofant ; fe §: 11. tp Ijan är af 
■pöfa flaget; fe §: 15; od) fallaS äfwett på lat: Sparverius; Smarillus; 
Nifus, Germ: Sperber; Ijttmr om tilförenbe ffrifwit är, om åtffilliga 
flagS vpöfar ; §: 15.

OlysisvaUur III.
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§: 89. Staren fom på Lat: Iatlab Sturnus, Gr: xpào. Germ: 
Staat Dan: Stare; Ital: Storno, Angl: Starling; Gall: Eftour- 
neau. finnes ocp pår t orten af tpe frnärre foglar; bod enbaft om jo ma= 
reit, af fmartbrun färg, botf något fpräflog nnber buten; Iorter ftiärt, 
pmafja Ilor ocp itcif ; flrifer ocp ftirar ; Sturnus nunc pi filat ore; qloä= 
ber ftalben; tpe åro ocp någre font mena Staren Iunna tämjab ocp fp rå Ia 
meb foil fom [Papefojan; men nteb pälfingStarar år tpet ån intet ffebt. 
Hpe miftab bod giårna pmareft foti ocp boflap nära åro; bpgga bo in 
uti ipolig trå, eller uti Iprfmurar; mårpa 6. 7. 8. ft: ågg i füllen; od) 
om året pinner meb' warman Ilåda ungar ut, 2 refor om året. Dm 
»intern äro tpe borta, ocp Iomnta ide alla pjt tilbafa igen, emebatt tpe 
få pär ioiftab på få ftållen, od) ingen är font tpem fångar, emebatt 
tperab Iiott obepageligit år; tpet ocp Blondus, König etc. intpga.

§: 40. Sten[f]qvwåttan font få Iallab af ruinet pon tnåft fitter 
på, ttåtttl. Stenar; od) röften font Ipber, Sqvwått:|: på HpfIa Steim 
Iercp; SteintrofHen ; Lat: Turdela; år pår en liten gpåacptig fogel, 
fom en Sparf; fitter ocp mittår troppen på ftenar, fållan tteber på 
tttardene; pafmer boet in unber ftora ftenar eller ftettröfjor; mårper 4 el. 
5 ågg; fläder ut ungarna [;] förer til tpem feritlar, flugor, brömfar ocp 
tplift mera til mat, järnmål feban tpe fielfme flpga förmå. SOIan gier 
fig ocp intet omal at fånga fåbana [må foglar, få frdmt barnen ide 
meb pånbarne [j: påttberne] taga ungarna, pmar öfmer förålbrarna mpdet 
fgroitta od) Haga, följattbeb fångaren åt pela långa magen.

§: 41. Stranbftret’ar Iallab pår tpe fmå bod nog pögbente foglar 
font fpringa mib Stranberne, fitta ocp mitta fitta ftiårtar, Ijfa font Såbeb= 
årlan, Dmid=ftiårtcn ; ocp förtpenflul peter pan Stranf [o: Straub=] ft ro 
fen meb gille, Motacilla ; emebatt några flag af Motacillis finttab, 
jåfotn af Gefneri etc. flrifter år at förnima, ocp i fpnerpet tpen fom 
Joh: Kentmannus frammifer ifrån tpe Hpffa orter, font tper Iallab 
Ptlvwendjen, pilroegtcpen, albeteb IjIer meb tpe måra befanta Stranb- 
ftrefar, v. g. til färgen mördbrun på rpggett, mett pmjtacpttg unber 
Pufett ; Sånga been ocp fmala; tiäfmet långt od) fmalt; mittar altjb ftiär= 
ten; mårper unber ftenar eller od) på bara fanbmoett, utan något får= 
beleb ipoparbetat bo; fåfom attbre fmå foglar; mårper många ägg; åter 
flugor, fttorfolfmar, fmå fiflar, od) tplift. pär miftab pan enbaft om 
fomtnareit, mett ont mintern intet. SIceit pttrit tper ute fler, berättar 
intet Kentmannus. SOIan gtör ftg intet otnaf at fånga fåbana fmå 
foglar; fom anbra; emeban tpet lönar intet möban.

§: 42. Svwatan fom fallab på lat: Hirundo, Ital: rondinella; 
Gall: hirondelle; men på 2)anfla, Ängl. ocp Hpffa, nåftan Ijfa meb
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©mänffan, ef)unttüal t pelfingl. fatlab Ijon @olu, Sulu, 0ålu, fem 
fommer nära in meb Ebr: Selav; Ijwar em mpefet biupfinigt är ffrifmtt 
af mår StorfIefa Doctr Ol: Rudbeck. är mal en rnpefet mälbefanter 
fotnarfogel, men t anfeenbe til Ijenneb natur 11) e n albrautiberbarafte af allem, 
ed) terbe funna ftällab iblanb tlje flpgan&e ft|ïav; Ijmar em någet miblöf= 
tigt ffrifmit är uti III: ftlocf: af min Hfistoria] Nfaturalis] Hfelsingise]; 
maranbeS t£>eé utom |å inpcfet ffrifmet em tljefja biuren af mångom, at en 
ortfar intet tåitfa tper på, ätt fiber läfat. SDocf ar fortel. tljetta, at efmrumäl 
Plinius belar Ujetn in agreftes et fylveftres; Ariftot: nämner 3 flag, 
domefticas, Apodes od) Falculns; ,pär unber räfnab od) Eiparice; 
etc. DIIen t)är finnab enbaft 2'A ©lag; A Hirundines Agreftes Sanb= 
©malor, od) B: Wattufvoalov, Aqvaticce.

A. pmab tlje förra angå, åro tlje fmå, fmärte foglar meb en 
flufrneu ftiärt, något lång; fmarta på mittgarna ec£) rpggen, Ijmita unber 
bufett, meb en röb fläcf fram uti broftet, trint fjufmub, od) forter näbb, 
fiunganbe o cl) tittranbe båbe när tf)e flpga od) ftilla fitta; Trinfat 
hirundo Daga qmäber lat: ©falben; eller od) = = = = HnHlulare 
fciunt. maranbeb ingen fpnlig åtffilnab på ,pan od) pon; fåfom på 
aubra foglar. Sljefin ©malor fomma f)är fram eller rättare fagt, mtfa 
fig up utnr ftöartte flpgattbe em måren in medio Maji, eller när 3fen 
är affmåltaber; feban t|e öfmer ^ela mintern legat nebre på botnen; 
Plinius, Agricola [,] Albertus, Grapaldus, etc. berätta mät at il)e ed) 
t£)är utom Sanbb äro borta öfmer mintern; men giöma fig tå uti if)elig
träen, uti annor frppen, näftan fiåberlöfa; men t)är fler intet få; utan
fem fagt år, ttäml. at Uje fomma up utaf fiöbotnarna, Ijmareft tf>e legat 
bela mintern öf[me]r. ©trap efter upfomften begpnua tlje parab, ^afma 
t lieras fantmangång, fem attbre foglar, bpgga rnpefet fonftiga bo, af leer 
ed) ftrå, t)är od) tl)vär fräftaitbe, til Ujeb tlje finna bäfta ftället, mäfta= 
belb unber taffäften, troffifmor, på åfar unber taten, i mvår od) minflar 
in uti tlje rum, l) ma reft för Ujent itågott öpniitg år; jämmäl in i fprfor 
ed) ntui'ar ; etc. odj 11) et meb ftörfta fljt ed) egenten fonft, merettbelb 
at allenaft en liten öpniitg är öfmerft på boet, at frppa tper in; f)ätt=
banbeb od) ofta tljet at 2"e parlag bpgga et bo; åtminftene funna 5.6.
7. 8. ft: bo mara bpgba mägg i mägg. Uti ffjefja bo märper .pottan 
5: ft. ägg, od) tlje bägge Ijiälpaö åt at marma odj utfläcfa ungarna, in 
emot mibfomarfen]. fPå 2st gångor em året; fem Plinius ffrif[me]r; 
ffer bär t orten intet; eburumål om boet faller eller rifmeb tteber för 
än füllen är futtmärpt; tpe funna bpgga et annat å ttpo; tjmanbeb ofta 
tf)eu olpd'an för tf>em, fåfom ed) at ©parfmar intaga tljerab be; oef) 
bålla meb tpent ftrib om boet; tljet Avicenna, Matthiolus, Albertus,
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etc. öd] witna; men at ©materne finna ftg få mat, at % i faft Itubba 
igen ingången meb Seer, od) ftänga fparfmante tfer inne tit tfeê tfe bo; 
fdfom bemF. Albertus menar; tt>et fler fät intet. Sllt rneban ©mat= 
uttgarne ligga uti boet fôbaë tfe flitigt af förälbtomett meb Iranlar, 
flugor, ferillar, matflar, fmå fröen etc. jämwdl en tjb tfer efter, när 
tfe äro utftugne wib början af Aug: måttab, maranbeë tf en naturliga 
böjelfen foé förälbrarna, at t fe gifwa ungonten i orbiting maten, faft 
alle gapa £>ögt od) pipa när fatt eller t)on lomma flpgattbes meb maten ; 
dfwen dr od) ungarneé art, at wdttba bafänbatt fram utnr boet nar tfe 
trdcfa. Ocf etneban ingen åtflitnab får dr på tfefja ©walor, efuruwäl 
fomtige bpgga bo t murar, fomlige anorftäbes; @å fpneö onöbigt mara 
tfen bel[n]ingen font dljeft giöres emellan domefticas of murarias; 
t fe font dljeft fa Has Kiparice af Arift: Drepanes, tferföre at tfe bo 
wib ftranber od) giöra bo in uti fanbbacfarne; om f milfa of Plinius 
ffrifwer; tfe äro af famma art ocf ffapnab meb tfe förettåmba, allenaft 
boet til utmärteé bpggttabett dr olift; fom intet giör egentel. til foglarneé 
åtffilnab; Ocf far jag tfet funnit, at när falle ocf torre mårar äro ocf 
brift på tidnligit Seer, gripa fwalorna an, at förefe fig om boningar 
in uti tidnltga fanbbadar; ocf faft dn fåbana Hirundines ripariæ el. 
Drepanides dro ocf fdr något mörfare til färgen dn tfe anbre, ttäml. 
Agreftes ocf Murariæ, få fler fåbant af müden, leran ocf mulfanbett 
fmat uti tferaé bo ocf wifter mara måttbe.

Sllla tfefja ©walor, tfen ena meb------ tf en anbra, ffocfas om f often
fift i Augulti måttab, of begpntta fdttia fig på Siädeblab, fäf od) rör 
wib fiöftranberna, boppanbe fufwubett litet neber i watnet, til tfeå tfe 
albeleé gifwa fig neber fel ocf fålbua til bottt; tå man efter Bartho- 
lomæi bagen ide ena fer fär flpga eller uppe mara; bod far jag mdrdt 
tfet, at om efter förenämbe tjb, fdrbeleé wadert, warmt of liufligit 
folffettö wdber warar, lomma några å npo up igen, of flpga får öfwer 
watnet i några bagar, til tfeé rägnet of lölbett tfem nebertwingar; 
SJcatt finner od) tfet, at fåbana ©walor font neber på botrten ligga; 
fattgaé meb wiuternot, tå tfe fuller qwiltta, när tfe in uti manna fufett 
tomma; tferföre bö tfe ocf fnart, Ijla font flugor; waranbeö inpdet 
troligit fwab algement berätta» om tfem, at allenaft tfe[t] förra åreté 
©malungar uplomma på itäfta året; men intet tfe gamla; tp dljeft 
bief tferaö fop alt för ftor, font bod intet fler; cmebatt tfe rätt fällan 
fånga» of utöbaé; utan fnarare mil man får fafwa tfem wib fufett, 
än förbrifma tfem; menaitbeö tfet fufet mara Ipdofamt od) frit från 
elbémabat fwareft tfe bo od) fpgga; men twdrt om otpdell, ndr tfe 
flp tf er ifrån ; tfet of Gefnerus fïrif [we]r. ,pma rf öre ogillar Plutarchus
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Hieronimi orbqwåbe af Ariftot: taget: ' OfuaQOXpisç %sXiS6vaç firj è'/siv. 
men furu någre tfet uttpba, tfet wifar Gefnerus ocf flere ; Waraubeb 
mpcfet eftertånfeligit fwab Oppianus på fit fpråf, Martialis på fit, 
üd) war Swenffe bt)re H. Spegel på wårt fp rå t £>ar at qwåbattbe 
framwifa om ©wa lente, font på et annat ftälle infört år uti H[istoria] 
Nfaturalis] H[elsingiæ] åfwett Wat uti min fålfinga Curer, tfe 
ogemena goba Satebomar font tilrebaö af ©waloré troppar, belb ftötte 
til pulver, belb diftillerade til Watn ; anten î>ela oct) fålbna, eller 
af fårffilta lemmar, v. g. öpiärnan, fiårtat, gallen, magen, träcfen, äggen, 
boet ; etc. l)war ont Medici mer ån mpcfet ffrifwa, iag nåntner allenaft 
en iblanb tfe npafte Emanuel König, od) faub Regn: Anim: p: 305.

B. Wöttu=ft»aloine åro wål något lita tfe förre, men bocf i 
mång ftp de fielt o lita; tfet infört år uti min H. N. H. tp ttje åro 
fielt fwartbrune; längre til ffapnaben; fållan franta, allenaft når rågn 
od) bunfelt wåber år; flpga öfwer watn, fållan öf[we]r torra lanbet, 
tiga felt ftilla, od) ti§Ia albrig ; icfe Relier finnab tfe fitta tteber på 
något ftälle; etc. od) i få måtto åro tl)e mpcfet Ijfa tfe ©walor fom 
af Arift: nåntnab Apodes, af anbron [3: anbrom] Cypfeli, Meropes, 
Marina, etc. etc. faft ån Auctores om tl)efsa nog olife åro. 9)1 en 
fwareft tfefje fiafwa bo, ocf fmru meb tfem egentel. fig förwetar; tlpet 
fan jag intet rnift berätta; bocf efter min mening fålleb tfe wara et 
flag af tfe flpganbe fiffar; eli Selav; fwar om i fpnerfet fan låfab 
D. 01. Rudbfecks] Selav.

§: 43. ©åfceeårlati fallab får i orten ÄuFeveUan, Fobellan, fof= 
wittan; §: 20; enteban fon går på åfrarne od) foferna om rnornarna, 
od) wittar ftiärten; fwarföre fallabfon ocf på lat: Motacilla; af fomligom 
Alauda; Waranbe ocf får flag; tfen ena fwjtare; Motacilla alba, 
fom ocf nårnneb Albicula, Albicilla ; Germ: (IXtutcffletR. Angl: Wag- 
tale. Ital: Balarina. en liten fpefig fogel meb lång ftiårt, fpringer på 
åfertt når tfen befåb om wåren at fåmta til mat, flugor, fmå matffar, 
frö, ocf tplift, men finneb icfe få ofta fom tfen anbra (Suflaeftigave 
meb fwartranbiga Wingar ocf ftiårt; motacilla flava, Ital: cotremula; 
Gall: bottomara etc. waranbeé mpcfet affållen belb på åfrarne; tp 
tå åro tfe fåbetiga; fe . . . belb når tfe fpnab wib början fitta 
något fögt; tp tfer af Ominera tfe långt Ijn ocf gob årbwåg; men 
fitta tfe neber på marcfene om wåren ocf quhtra eller HitiFa, fom 
tferab röft Ipber; tferföre nårnneb ocf af Zahn Motacilla, Cinchus; 
frud)tab weberfpelet. Sife bpgga boet in uti fmåffogen af fmått gråb, 
löf, Saf, etc. wårpa 5 ft: ågg, flåcfa ut fina ungar i mibfomarbtjben, 
föba tfem meb flugor, ferillar, matffar, mpror, etc. od) fpnaé intet
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om wintern, utan üm waren ed) fomaren. DIien ont tp wänbaS t 
Sparfwar om wintern; fe §: 37-; fåfont attbra fmå foglar; eller flptta 
tt)e bert fafcnt anbre flpttefoglar, tpt är an ofunigt. DIian gier fig t)är 
intet befwär at fånga fåbana jntå foglar, fåfont cm tp flera berättat är.

§: 44. Xalgopar äro tp fmärfte foglar font pr finnas, od) fallas 
på latin Parus cœruleus, faft an cd) üftaft af ntångom Carcluelis; 
emebatt mang flag af tpm bägge fittnaS ; äfwett på Sipf!: tneelmeifj. 
etc. af grönaktig färg, bocf icfe få öf[we]r Ifela troppen, utan l)Wi[t]aä)tig 
unber bnfeu, fwart ont ttaefan, fmalafte been; piper grant od) tätt; prfar 
i wäggerna; äter plft Salg od) tplift; perfore bläga od) barnen fånga 
t)onom lefwanbe i flagbur. apan WiftaS pr pla året öftrer, od) är 
Ijfa font prffpiten, farfar båbe pr od) tpr; flpger närmaft l)ufen när 
fölben påftår, od) giör bo up uti fmå tiorfa ffogSlunbar, Ijfa font So= 
finfen, Siplftnfen, od) flera fmå foglar.

§: 45. ILiabern är ett ftor od) fmarter fogel, font pr wiftaö l)ela 
året öftrer; pfwattbeS långt od) ftort ftpfwe, twärr ttäbb, lubna been; 
etc. fallaS på Lat: Tetrax; Tetrix ; Tetraon ; etc. faft ätt Plinius, 
Volateranus, Gelenius, etc. giöra pr emedan àtfîilnab; (ätt FIanb 
ftörfta ffogsfoglarne, pfwattbeS rnäfta tillpllet pä DIioar od) bärg. DJlen 
Siäberpnan ffiljeS albeteS til färgen ifrån pnett; Ijfa font Drrpnant 
fe §: 27. tp pu är 9iöb=guP od) fpräfloger öftrer alt, od) tttittbre. Sipp 
tiäberfoglar pfwa tpras IefStjb näftan på famnta tjb ont wären, font 
Drrfogeln ; Dorf intet på mpror eller ifar, utan enbaft på fattb’moar; 
SfoffetalS [d: SforfetalS] od) ttteb mprfet ffifmanbe up od) neber nteb 
wingar od) ftiärten, etc. iSebermera jöttbraS ffotfen ocf> giör fig färbeleS 
bo in ttttber nebfatlen trä på bara marrfen, wärpanbe 6 el. 8 ft: ägg. 
Ungarne föbaS nteb enbäréfarter, baar, mpror, feridar, etc. warba od) 
ftora för än tp ftpga fttttbe, följa mobrett nära åt; men fahren fföter 
tpm alpntet. Sip fåttgaS giärtta, när låfliga tiben är; tp emedan d. 
25 Martj od) d. 29 Julj är förbubit Wib 40 tttfarfS] böter at tpm 
fånga; od) tpt attten unber flafar fe §: 14. eder fällbranbar, fe§: [14] 
eder pngefnaror, (DpFåfjor; fe §: [3 af Tit: VIL rfiäfwett] eller nteb 
Spfjefïott ta tp fittia up uti ftora träen, bocf intet up i tullen fåfont 
Drren, utan merenbelS något ftprfe nebanföre.

§: 46: eder XijjeFSmfar, äro et flag af Sinfar, ont poilfa
föremält är §: 5 [a: 6].

§: 47. Xratiar fallaS på Lat: Grues, od) näftan Ijfa på Ital: 
Hifp: Gall: etc. DIien Dan: o rf) Sipf!: näftan font Sv: Goth: od) epru= 
wäl Paul Venetus berättar 5 pnba flags Siranar är i fpnerpt i 
Tartarien ; få är pr [o: pr] allenaft et flag, tpt ftörfte af foglarna,
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när matt räfnar Ijögben ifrån marfene til Ifufmubet font [trader fig öfmer 
8] aln, etneban betten od) Ralfen ärm ganffa långa; färgen är brungrå 
öf[me]r Ijela trogen, ftiärten gånger neber, mett intet fdrbeles länger; 
röften är ftarcf Ijm aller, Grus Gruit, fager ©falbett. Sfrått tlje
föbrc orterne flt)ga tlje f)jt ont måren mib flutet af April månab, ocf) 
lomma tilbafa näft för ån fniön faller merettbels mib flutet af Decemb: 
ttäft efter milbgäfmn od) näft för ©toanarne [©manerne?]; fe [B: §: 17] 
efmrumäl od) någre töfma Ijär qmare öfmer fomaren, od) ungar utfldcfa ; 
taganbe noga i ad)t mib flpganbet en rät orbiting, ttäml. ett mife främft, 
od) febertnera 2 flyglar eller rabar tfer efter, fåfottt 2ï! linier uti en 
triangel, tt)et od) Ariftoteles od) flere efter t)onotn antnärft; om tl)ett 
är tfjen älfte font främft fll)ger, t Ijet met jag intet; men at tl)e fjälla 
fljerad mafra orbiting, ttjet är faut, ifrå ©öber til ttorbett, od) få til= 
bafa igett; marattbed Ijär et gamalt tttärde af ttjejja flyglar eller raber, 
ti! mäberlefett af ©ttiö od) rägn i få måtto [?] at äro rabertte Ijfa långa, 
faller Ijfa rägn om fomaren få mib ftöfibon, font up i lanbet ; äfmett 
fniön ont mintern; SOcen äro tfe ojämne, få faller od) ojämt rägn od) 
fniö, å tl)eu fibo rabett anten längre eller fortare är. Sp l)afma tfteraé 
mäfta tilt)åll på tttpror od) måtäng; tl)et od) Turnerus ont Siranarne 
t Ängland mitnar; fljer giöra % på Sufmorna bo, märpa allenaft 2: ft: 
ägg; utfläcfa ttttgar, od) föba fptti nteb troffar, grobor, ormar, fttor= 
folfmar, fmå fiffar, men ont t)öften nteb Sranbär, @äb od) tplift mera.

,<purn Sranarne ftriba nteb millgiäffen äfmett nteb Saparne fljer 
längft up åt ttorbett, t)mareft tlje i ömnogpt utfläcfa ungarna; tljer om 
ffrifmeë mpdet af mångotn; sIlien emebatt fåbaitt Ijär i orten intet ffer, 
går man alt fåbant förbi; Smd är ffjet faut, at fjmareft tl)e Ijafma 
fljerad IjmiloftäHen öfmer nätterna tt)er l)ålla altjb 2 el. 8 mad)t, font 
nteb ropattbe ttpmäda fp på et ben ftåeitbe od) fofmattbe Sranar, gtö= 
raube 20 el. 30 fprång utföre marfen för än fp finita flpga up i 
mäbret. Dlt ungarne funna tatnbe blifma, tl)et pr jag förföft, men 
ftörfta fonften är, at bemara fprad fotter od) been, emot tordan od) 
fiölbett, font fnart fönberfprida od) förlorad, .puni tl)e fångad beffrifmer 
af Oppiano, Crefcenticenfi, etc. Gefnerus ; men pr ffer fl)et enbaft 
tneb bpeffott, l)ä!ft ont måren, i tp månge än l)är äro i tl)ett gamla 
od) galna meningen, font Ariftophanes, Ifidorus, etc: i fprad tiber od) 
mente, at Diamanter od) äbla ffettar ffola finnad uti tpm, poilfa tp 
upätit uti Arabien od) anbra orter, för än tt)e ptfomma ntåttbe. Dlien 
at fåbant är ofant, ttjet bemifa fp ttpe lithographi; od) ffulle någre 
ftenar falla neber ifrån tt)em, ffer tpt ifrån fprad fötter, tagne ifrån 
närmafte nattftälle. Äötet äted pr intet, men benen brufad til piffeffaft.
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§: 48. ILrafIcti font gär miftaê, är en liten fogel, af tt>et flaget 
fom faUaé Turdus minor, emeban af Turdis mång flag finnaê; äfmen 
Drofta1 Gall: Trade; Germ: ILvofïet, IDrogel ; grdacbttger, ocg l)Iojt= 
fpräftig unber bufen; intet ftôrre än ©tenfqmättan; jämtoäl i tt)e ftpcfen 
tgen ligle fogeltt Ijf, om icfe tgen famma, fom af Hefychio ocg Varino 
nämneé Coccothrauftes. i tt) gait bpgger bo in uti igolig trä, är intet 
ffpgg, utan låter fnart taga fig ftirar ocg fforrar fom gråftffait; etc. 
fångaé gär fällan, emebau tt>et lönar intet möbait.

§: 49. Xåtingav faUaé ocl) ©patfvoar; fe §: 37.
§: 50. Uf, Ufett, en nattfogel, Noctua, af gaué ftpgga Ufmanbe 

od) tiutanbe fä nämber; äfmen Ebr: oi5 Gr: ßvac, Lat: Bubo. Gal: 
huant. Germ: Uhu, gugu, Ugo ; Turc: Ugu; ftor font en glaba eller 
liten örn; mört grå, runbt gufmub, lång öron, ftor ögon, ftor näf neber 
metanbeé fom ena näfa; ftora mingar, Eorter ftiärt, luben been, ftora od) 
gmafja flor; SIr intet frame i fotffenet eller om liufa bagen utan enbaft 
om nätterna od) i mörfret, tå Ijan på bärgen låter göra fit ogpggeliga Sinb :

Bubulat horrendum fer ali carmine Bubo; qmäber then befante 
©falben; maranbeê än gär et tedn af ganê tiutanbe til böb eller anbra 
forgeliga gänbelfer, äfmen fom Nicol: Clemangius fïrifmer om Ufen 
fom fant fig in gå et SOcöte i Rom unber Joh: 24: fpåfmemälbe. Sigen 
•Dfeliga] ^[istorien] talar ocg om tge ogpggeliga rum gmareft ufar gafma 
fit tilgåll. Sige märpa 2 ft: ägg in uti igolig trä, od) flätfa ut ungarna, 
tgem tge föba nteb tgeraé manliga mat, rottov, möfj, fläbertuöff, grobor, 
ormar, garungar, fmå fogtar ; etc. ocg emeban tge äro frame enbaft om 
nätterna ocg i mörfret, få är mpcfet fmårt at ffiuta tgem; icfe geller 
föfer man efter at fånga tgem; bocf funna ungarne tagaéS ocg äfmen 
tiågorlunba tambe marba; tget jag förföft, men fugle at fe od) äga.

§: 51. Dcaft Ufen följer meb rätta Uglan, fom od) är en Dlatt= 
fogel, ocg fallaö tgerföre äfmen mät ITattuglaii/ men Kattuglan tger= 
före at gon uti gufmubet fram i panan är Ijfa ena fatta; gå lat: näm= 
neé gon Ulula, Germ: Ul, cDroeg PTacgteug Angl <Dt»l; Opon flpger 
intet långt i färtber, utan gmilar gälbre, gafmanbeé fåbant ntfeenbe mib 
fittanbet fom en fatt rätt änba up; meb ftort gufmub ocg rätt ftora ögon, 
Ijfa fom Ufen; itäfait in tit munen, gmjter i bringan änba utföre bufeit 
til fotterna, fom more tge fatte neberft i froppen, en liten brofoter ftiärt 
men miitgarne äro mörfgrå alligeitom; ocg faft än 2 flag fpneê mara, 
tget ena gmjtare framantil, ocg tget anbra mörfare; få gärorer [o:-rörer] 
fåbant enbaft af ålbern. Dcg egurumäl Uglan ocg Ufen i mång ftpcfe 
äro gmar anbrom Ijfe, äfmen mät til bo ocg gem mifter, ägg ocg
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ungar, mat od) f öbo ; etc: H' §: 50. od) intet åro bel)agelige, ntan obpgge= 
Itgef famt fättntt frame; tberföre Ealtas Uglan Avis luctifona et fune- 
bris; Varro tager namnet Ulula af pla, ula, ululare, tf)et ocf) Poe
ten fï'albar:

Aft ululant Ululce lugubri voce canentes;
©å f)ar jag an albrig Ijört någon UgIa t)Ia f. ululare, titan enbaft 

pipa fad)ta. $l)e funna unberftunbom fnlïaS neber meb bpfjeffott når 
Itufa nåtter år od) tl)e tomma at fitta på ©forftenar, fttoilfa febermera 
f)åttgaS up t ftallen t mening at Ijåftar 11) er af mål ftoïa trifmaé, i 
fpnerfpt emot fl) ett få fallabfe] Sftaran.

§: 52. Unwåfcevefoglav fallaS t)år tf)e ftttå foglar font åro mib 
Ijttfen frame når falt ocf) urmåber år, flpga in uti labor od) fmalar od) 
uttjufen ; men når ©olflett od) macfert måber år, få miftaö tl)e i ffogen ; 
tf>e l)afma öfmerft i ttacfeit en fmart raub, litet fmfmub, fort ttåbb, fjmite 
framunber bufen, blåblefa mittgar, meb fmartad)tiga pricfar, forter ftiårt; 
flpga fringt, pipa fort od) tått; åta frnå frö, od) annat fnaff; giöra bo, 
np uti frnå buffar, ocf) mårpa ntåttg fntå ågg fom opögon; ffofcffa fig 
giårtta; etc. od) fålebeS åro tf)e mpcfet Ijfe tljeit fogelit, fom fallaS Trochi- 
Ius f. Regulus, Regaliolus Bitrifcus fom nårmaft ftåmer itt meb 
ttjeraé Iittb ; faft ån fontlige giöra åtffilnab emellan tf>efte förenåntba. 
sFiatt giör fig ingen möbo at fåttga fåbatta, fåfom odj om tf>e anbra 
ftttå foglar fagt år.

§: 53. VPatti=Spojav fallas t)åt icfe allettaft tl)e fom od) Tuppar 
nåmnaö; fe §: 4. utan od) et annat flag, mpcfet Ijft Vnpv=Stitpov; 
fe §: 24. emebatt % ttteb fit Iittb Tvpp, Sttjp, åro mifsa förebobare 
til matn, matmåber ocf) rågn, l)afmattbe måfta tidjållet mib ftranber, på 
tttpror od) fumpige orter. -Vurn if)efje fallaS må på Latin, tljet år 
framfört §: 24.

§: 54. VPtpatt finîtes ocf) f)år i lanbet, fom af låten VPjp, VPpp 
få nåmneS; af Lat: Upupa; Gr: enoip. Ital: buba; Gall: bupe; Ture: 
ibile. Varro ffrifmer fuller ff)et Upupa fåjjeS af röften, men l)år l)öreé 
tl)en icfe få; utan albeleé Vjp, Viep, rått ljögt od) långt; igenfånneé 
rnåft af fjemteS mafra tofs ; lat: crifta. Ijmar om Paufanias flalbar, 
åfmett Ovidur:

— — —. (Jui /'tant in vertice criftee. 
mnranbeö til fårgan mpcfet brofoter af fmarta, tnoita, blå od) röbadjtiga 
fårgor; lång ftiårt, åfmett l)atS; Ijar fit tilljåll på mpror od) funtpiga 
orter; mårper od) giör bo Ijfa fom mprfnipan; fe §: 24. miftaS f)år enbaft 
om fomaren, men om mintern intet; fåttgaS ocf) fållan för tljeraS obe= 
qmåma ftålleit at tljent fånga.
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§: 55. ,pär införes od) ett fogeï, font bod ide på alla fomrar, utan 
ftunbom toiftad får, äftoen font SBipan od) 30il)rfttipatt på DJipror cd) 
fumpiga orter; bod något ftörre tit troppen; gråfprättiter nåftatt of mer 
all troppen; nteb långa Been; men tfet förnämfta, font ffiljed ifrån attbra 
foglar, är tt>e ntpdet långa fiäbrar, font fitta Bat uti ttadan, f ali låttgb 
nåftatt ifrån fuftoubet, toetanbed tuera up ätt neberåt; îaHaê t)är od) 
Wjpa ; tuen lärer toara albeled af tfet flaget fom på lat: närnned Vanellus, 
Pavo, etc. Gall: dixhvift, font närmaft ftänter in nteb Biubet tljenna 
fogeltt gifmer; i fpnerfet när fatt oroad af någon fom fptted tomma 
förnår fans Bo, ftoareft äggen eller ungarna ligga, fipganbes nära tfet 
omtring, ftriter od) toi par; tfet och Turnerus, Albertus, Gefnerus, 
etc, Berätta ont Vanello; tp Eatlad fan af SpfEartta Spftr,; af fornt, 
lat: Kyvitta; af Gr. iu£. Illyr: Czicyha af ljubet; fåfont mäftabets 
alla foglar. ptoab äggett, ungarna, maten etc. angå; far jag ingen 
åtfEilitab funnit, utan är Ijta meb Vipans; fe §: 54. SEltprfnipand, fe §: 24-

§: 56: IlFevfons finttad od) nu fär i Sanbet ; men om tfe äro af 
tfet flaget font fod tfe gamla nämned Coturnices, Eb: ibv Germ: 
Wacftel ; Angl: g vayl ; tf er om twiftaö; fätbre menar man tfem toara 
af tf et flaget font Eallad Perdix. ,pär i tanbet är ätt Bef ållett tf en fäg= 
nen, at tfefja 'IlFerfons äro fjt planterabe i Utrotning Chriftinæ .'liege= 
mentd år, toaranbed förBubit at tfem nteb ffott od) gilber böba. Sfe 
äro ftore fom fiärpar, meb af liudBlå färg nteb langa falfar, od) få 
gobt fom ittga ftiärtar od) mebelmåttigt långa been; fläte om ttadan ; 
fålla ntäft tit toib ftranber, od) loåtatftiga platter; flpga ftodetatd; fprittga 
faftigt på mardene; äro intet färbeled ftpgga; etc. font od) Plinius1 
Longolius, etc. Berätta. Sfe äro fär ffodetald frame rätt fent ont 
f often; men ftoareft tfe egentel. toiftad om fomaren, faftoa Bo, od) 
utfläda ungar; tfet far jag än intet fått fe od) förfara; fmarföre 
ffriftoed fär ont intet; faft ätt af utåttgad ffrifter fåbant tunbe toara 
läfit; bod) af åtffilliga meningar; äftoen om tf erad tiött; i tp fomlige 
tfet Beröma, fomlige Iafta; Grapaldus fäger fålebed:

In pretio fum nunc, olim damnata coturnix,
Vox, nomen, pretium, dat fapor ipfe mihi.

§ 57: tDvnen fom ftörft är, ftälled fär fift för Ö, ffull, fallas på 
lat: Aqvila; Gal: Aigle; Angl. Eagle, Germ: Adler. DJien furu 
tfet toara må meb Ebr: "n»3, tt-it etc. Gn derog, tfet är ftribigt 
od) loiblöftigt iBlattb Auctores. Od) efurutoäl Ariftot: Plinius, 
Hermolaus, Gelenius, Wottonus1 Gefnerus, Zahn, od) alla flere 
ttamngiftoa mång flagd örnar; v. g. Chryfaetus, Haliætus, Melanœtus,
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Pygaryus., Marphnus, Perenopterus ; förutan annor namn, fåfont 
Nifus, Acmon, Cymindis, Harpe, Triorchis, Clangæ, Anopure, 
Alrachme, OlTifraga ; Aftur, etc. etc. ©å äro tfye bocf Ijcir ena= 
banba IDrnar i få måtto, at tl)e åro brungrå meb ftora fiärbar [3: fiäbrar], 
od) »ingår, litet |ufwub, fort 9täf, [tard lud)t, od) ft)n, forter bwitadjtig 
ftiårt, ftora t)Wa§a flor; fyafmanbe tnåfta tillhållet på bargen, fällan [eller] 
albrig på wåtlånta orter; tt)et od) Oppianus, od) ffere intpga. tf)e 
flpga od) ffifwa ganffa I)ögt np t luften, l)War om D[octor] Hfaqvin) 
Spfegel]:

VTa v jag tut nnbave roil up i luften titta,
ILå feer jag påv od) tbår tl>e månge foglar fttta;
VITett ingen fev jag bod? få pogt font iDruen fava,
Som ocf) fortpenjïul fags en fogla t'onung xvava; etc. etc.

waranbeê mpdet Wtblpftigt l)wab tienne war SDore Spegel od) mafalöfe 
.pliobafmibare ont fernen ffalbar i följattbe Sijmett ; äfwen ont ett nnber= 
bar bånbelfe emellan ett Drn od) Sungfru, tagen af Plinio; pag: m: 
192. 193; etc af @[ubj] SBferf od) ptwila].

Sf)e f)å(la IefStjben ont wären; bpgga bo Ijögft up i ftora furur på 
bärgen; wärpa 3 ft: ägg, l)War af aHenaft 2 ft: ungar blifwa; men et 
rötägg; ofta od) enbaft 1: uttge. til IjwiIfa ungar fôreê Drttarê bäfta 
mat, fom är fiött af l)arar, foglar, lamb, fiUtngar, fiffar, ormar, grobor; 
etc. Dd) faft ätt månge berätta tljet örnen ffal fafta ntur boet ttttber= 
tjbeit ttjeu ena uttgatt, för atffillige orfafer ffutl, få ffer töjet intet t)år i 
orten; i fpnerljet för brift på föbatt ffutl ; utan Ijär faunas I)Wab Al
bertus berättar, at oftaft fatt matt finna up uti boet färffa od) uptagita 
fiffar båbe måttga od) ftora, l)wilfa nngavne intet förmå i Ijaft upäta, 
när någon wågar fig flpfwa tjt up, font nog hazarderligit är, belê för 
wägen ffutl; tp tljen upgåttgett måfte ffe meb [tarifa jäntöjafar ittanpå 
fötterne fäftabe meb I)wilfa en fan Ijttgga fig faft när man fig ttpföre 
fläta furtttt fig flänga ffal, meb et rep frittg om rpggen; belê för Drn= 
arna(a)é anfomft, fom ett fåbatt fiettba od) ungaré fdttgare fwåra attfalla ; 
tl)et jag ett gång uti mina unga bagar förfara rnånbe, bocf meb rof af 
If ttl: giäbbor, font pelt färffe up i boet moro tilfinuanbe. Drttar äro 
få, od) fångaé ttteb bpfjeffott fällan, emebatt fiöttet äteé bår intet; bod' 
at af örnar funna många goba Säfebomar bevebaé, font Medici lära, 
fom af Wormii, Kiranidis, Meyeri, ocp fleraé ffrifter Em: König 
uptäder, förutan tpet, fom ffrifmeë om Druftenen Ætites.
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B: Qto=^ogtav f>är i orten åro tlyge följande, efter A. b. c.
§: 1. 21 ti, I .at: Anas, tt>et Varro nämner af natando, Sv: 

©imba, flyta pä xvatnet, Ufet alla Slttber g t era ; men A, An, Aa, 
Å, bemärfer |oé oft watn i gemen, inde aqva; fåfotn od) Star, ftober, 
ftrömmar, Lat: Ämnes, på Græk: Nrjaaa Att: Nrjxra; Germ: »ßnö, 
fßttt, 2fnt=x>ogel. Ital: Anadre. Hifp. Anade; odj näftatt Ijfa på 
mång annor fpråf; t|et o cl) Georg: Fabridus etc. utitua ; toarattbe af 
Slnber ide allenaft 2 flag ; tl)e Xamba el. Stnfor Eallaba, Anates dome- 
fticee; od) Ufe wilba Anates Ferce; utan od) af t|e fenare nog mång 
flag; Ufet Albertus, Fabricius etc. äf»ert intpga ; uti tttång ftp den 
b»ar anbrom Ufa, i fpnnerljet uti föterne etc. od) uti färgen, ftorlefen, 
röften etc. äfwen mpdet olifa; af 1) toi i Ea flag Gesnerus ganffa mång 
beffriftoer, v. g. Bofcades, Phafcades, Qverqvedulæ, Oxenclopes, 
Gapellce, Brenthce, Berniclce, Mufcariee, Platyrhynchce, Clangula', 
Fiftulares; förutan alla tfy fïagê Slnber foin ide nantngiftoaö funna, 
utan en l)toar SanbPort behåller fit natnn, font anbront är ofunnigt; 
Ijfa font 1)08 of; tilgår; v. g. (Bräfan, 23011, tortan, är alt et flag. 
Sod »ara Ufe f)uru Ufe må, få äro alla ättber flpttefoglar, font fomtna 
bjt ont »åren funanefter, bltftoa f)är en ftor bet, fomaren öftoer, faft ätt 
ftörre belctt flyga lättgre Stori', od) om Ijöften fara åter föber ut tifbafa 
igett; i fpnerbet när Sfen läggeé på »atnet; t^et font ocf) berätteé ffe 
på attbra orter; åtniutanbe fina föbo bel» af fiö=gräé od) »attuörter, 
bole af gräs på torra lanbet, äfwen @åb, grobor, ormar, od) mera tp= 
lift; tt)et Ufe funna äta båbe ofwan od) neber uti »atnet. Dd) faft än 
Slnberna meb ftörfta tnöbo futttta tamba bliftoa när t be fn Kuutvne äre, 
få lönar fåbant inte lttöbatt, utan bäfta maneret är lägga tl)eraé ägg at 
»ärmaö unber ena ]pöna, få »arba ttngarne tame, od) följa bönan efter 
på lanbet, til tbe» tl)e börja »iftas i »atnet ocf) »ära från l)öttait ; 
b »ar om ocf) Cicero, Plinius, Columella etc. ffrif»a. Dbe flctgö Sln= 
ber fom bär unber tbet namnet fomtna, äro allenaft 3 flag A: ©tor= 
ättber; B: 23leeänt>er odf C: (BräsStnber; b»üf<t bäbanefter å fina 
rum fomma att beffrifwaé; ef>ttru wäl tbe attbra ftöfogiar, v. g. Bttt= 
por, ©PraPar, Sxvartor, (Bnjxlor, etc. fallas ocf) gemen!. Slnber ; men 
albrig tTIåfar, Xrutar, Xärnor, font lyö Lat: Mergi fallas od) föra» 
af mångom äfwen unber tt)et mpdet inebärattbe nantitet Anas od) i 
pl: Anates.

§: 2. 2lor, 2llor, fallaP od) $er. fe §: [23.]
§: 3. 23leeättber äro af tbet i §: 1. ttäntbe Slnbeflaget, ntinbre 

ätt @tor=änber, §: 16. bod ftörre än ©räéättber §: 7. få ttäntba af
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tt)en vobgula blefart eller vanbett, [cm ftrcicïer ftg tfrå nâfmet bal öftrer 
bufwubet at ttacfan; men ntt tbe anbra belar af fiâbrartte brunadjtigare 
än ©râêânber; waranbeê ^an ; fäfotit merenbelê alla ftôfcglar arc, af 
[terre fropp, fagre färger, cd) ftarefare reft, än pottan, beef mietet [am= 
(fällige t parlaget; femma bi* alt efter mären ftäller [ftg], intet tt)e förfte, 
icfe fäller ttje fifte, ntait ttär ©toränberne ttalfaé; wärpa tteber pä jer= 
bett unber buffar, icfe längt if rätt ftranben, 5. el. 6. ft: ägg i füllen ed) 
utfläcfa ungarna [äfettt alla flere ftcfuglar, tagattbe fina föbo, fäfem i 
gentett [agt är i §: 1. Om nu t^efa l)är fä fadaba Slesånber äre af 
tliet flaget [em Boscndes fallas, eller Qverqvedulce eller Phalerides 
eller anorlebeé; tbjet fatt jag för teifto intet berätta, emebatt Columella 
gier all trp flag til et; men anbre bela tf)em ifrån t)iear anbrem. ïbe 
fättgaS t)är mäft meb Pe= ed) Ifagell=Spflor, i [pnerftet em wären för 
än tbe börja wärpa, tä tbe fetare äre; waranbeê tl)et märfwärbigt at 
[e, t)uru rpatt, af alla fiöfeglar, intet flpger up ifrån watnet, för ätt 
«Pcttait förft flugit, tä ^an [trap följer efter, ttiefanbes ed) fafwattbeö ftg 
uttberliga meb tfufwubet ed) ftalfett, at fä [tenue up, när ftatt märefer 
faratt wgra ä färbe. Slfwett em t b en ena tnafett ffiuteö iftiäl ed) flpter 
pä watnet, flpger fuller tf)eu anbre Ijaftigt tl)äban, men fetumer [nart 
igen läggattbeS fig nära wib tf)en böba, ffptten til fremtna.

§: 4. .‘Sfåbatfav fallaé <5ait=foglatna af ©teränberne, utaf %tt 
l)ögblä rittgett [em är runbt emfrittg Ijalfen, närmare bröftet ätt Iiuf= 
teubet, maranbe t be [te af tbe [terre fiöfegelflagcn [em bär wiftaé em 
[cmaren, ed) icfe allenaft af fteviefen einet apöttatt, utan jätnwäl af ffe= 
nare färger, ffiIjaS wiba ifrå fin tttafa; [åfem tilförne §: 3. i getttett 
berättat är, tbet ed) Athenæus witnar; Dd) eburutcäl tftefte S lä bal [ar 
älffa gattffa faft fina Rötter; fe näftföreg: §: wib flutet; [å följa tbe 
fbettt intet ät, [ebatt Renaît utfläft fina ungar, icfe belief braga entferg 
för ungarna, utan .panante ffocfaê tilfaman, ed) flptta bär ifrån [öbor ut, 
längt för ätt böitertte. Slbc fättgaé pä [amma [ätt [em ont Sleéänbertte 
är ffrifwit §: 3. epwar til ed) tbetta bär införes, at etttebatt fbett etta 
sDcafeu [atttfar fig giärtta til tbeit anbra, i [pnerbet em wären ed) ute= 
bau tbe wärpa, faft ätt entbera läg beber pä watnet; görtbcnfM brufaé 
bär rätt mpefet tbe fä fallabe W ettav, Wittav ; tbet är, fegelffitttt up= 
[teppabe meb Imiwub fiärbvar ecb alt tilbebör [ä utftält pä et litet bräbe, 
fem were tbet en lefwanbes fegel, til fttuilfett fiöfeglartte af [amma flag 
ftg gifwa ocb lägga; tä ffptten ftrar får ffott pä tbetu ©ä mpefet jag 
fan fitttta äre tbefje S lä t) a liar i mäng ftpefen Ijfe tbe [em fallas 
Anates torqvatce.
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§: 5. 2301kr, fa Had bår ftje albraminfta SInberf fe §: 1. ftjerföre 
at f£)e dro ttäftan rmtba [om bollar, meb litet Ijufwub ; fortan fealë; 
gråaktiga öfwer; ligga tteber i greifet un b laubet, fallait ut på flara 
watuet; tp fallad tfcie ocf> (Brasånber ; od) eiueban orent luatit dr t^eni 
!draft, beta tf)e od) lovtbållar, fi.ort=åtiber ; men wärpa Ijfnadl mång 
agg 8 el. 9 ft. unber fmå buffar, utfldcfa fina ungar på famtna tjb fotn 
©toränber, maranbeë ingen ftor åtffilnab emellan .pan od) bott af tljetta 
flaget; fe §: 7.

§: 6. (Sriplov finnad od) f;dr å orten, men enbaft uti ©altfiöit 
eller bafwet, bmareft tlje filta föbo få af fiffar tbe minbre, £)dlft ftröming, 
ftjerföre dro tt>e tudft frame bmar ftrömingen loanfas, tt)en % biup 
tteber på botnen upfnappa, eller od) tf)en uti ©fiotar fafnab uttaga. 
$il troppen dro ft)e intet färbeled ftora, ttdftan fåfotn 23oIlar, fe §: 5. 
bod ftoartbruna, til fdrgatt förutan ttågre Inoita fidrbrar unber bufett, 
några röba uti lihla ftpret; tut)det feta; flpga friugt när tlje omfiber fontma 
ifrån watnet; dro öftuermåtton fnara od) fttälla at boppa fig tteber i 
matuet |el od) f)dltta, mara tfter ttebre å långa ftunberne at ftffa fiffar; 
Olifma fiffarettoin tedu, ttdr tt)e upfomnia utur matnet, ont tl)er ftröming 
dr at manta, ttdr tlje föra Ijonom up i mutten meb fig; Ocb dro tbe 
famtna fotn af Lat: fallad Colymbidns eller Urinatrices, af b't'ilfa 
Ariftoteles nämner aKenaft et flag, men Turnerus 3 flag; Niphus 
ganffa många Urinatrices ; innumeræ parvee et magnœ; tbet Gef- 
nerus berättar; fptted måre fallaba ©rifjlor mara efter Turneri belning 
tbet förfta, font på tpffa itämtted £>itcl?er; tbet flaget fallad af fomligom 
merula aqvatica od) fotnmer fdlebeë til JIergorum genus, od) ide få 
ettfatterl. til Anaturn genera, faft ätt månge Auctores tbefa fatnatt= 
blanba.

(Srif)Iortte dro Ijfa til färgen -pan od) ,pott, od) parad om må= 
ren; giöra intet arbete til boet, utan mdrpa ittmtber ft ore ftenar, tbet 
Idngfta in tbe frppa funna, allenaft 2: ft. dgg i füllen, liggaube på bara 
ftnåfteu; Slro fwåra at få fram, utan enbaft meb fmå båfmar, eller 
frofar på ftnala tappar, at ftida biup in uti bärgdffrefworna od) unber 
ftenarite; fåfotn od) ungarne fångad ttdr tbe dro utflddte, til bhnlfe(tt) 
fövdlbrarne braga ntåttga fmå fiffar, od) marba tberföre rnädjta fete. 
TRen at få ffiuta ©rifjlor meb bpfmr, tbet ffer fallait ; tp tbe dro få 
fnara at boppa fig tteber i matnet ttdr fängfrutet antäubed, at fttlatt 
fent fontnter åt tfteni. 3 forna åren moro bär på tnåttg ftdllen 100 
tald ©rijjlor at fiittxaS ont fomaren; tp ont mintern dro tbe borta; fe 
§: 1. få at matt futtbe mtber ftenar få fram forgar fulla meb dgg eller
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ungar; men jeban flore EalI=Witttertt war 1709. âro flje mt Ijär ratt få 
eller inga at fpnad.

§: 7. (Svåeåit&ev âro [amnia font SoUav ; fe §: 5; .pär tan ed) 
tl)etta ttUågad, at tfyefja fmå änber giör man ftg intet ornat om, at 
tf)em fånga eller ffiuta meb Sobpfsa ; enbaft meb tjagel, emebatt tt)e od) 
nipcfet ffocfa ftg.

§: 8. (Ståjj, Lat: Anferes, in fing: Anfer, fora år nära Ebr: 
od) Arab: T3N, anaz. Hisp: Anfaron; Germ: (Bans; Angl, gofe; 
äro t)ar 2: flag, icfe allenaft efter Arift: räftttng, Qtorte od) PHitiOve, 
utan fnarare efter Plinii, ^em=giaji od) WilPgiåf3 ; lat: genus dome- 
ftie um et ferum; et) um wåt wilbgiäfjen tunna od) tantba blifwa; tt)et 
iag en eller annan gång funnit faut wara; waranbe fuart fagt ingen 
tnärdelig åtftilnab 11)em emellan, Ijfa til alla lemar, röften, ffapttaben, 
etc. bod åro tt)e Ijemtamba ftörre od) beld l)el Ijwita, bets af mera eller 
ittiitbre grå flårfar ; etjuru i Nigritania od) aitbra orter ©iäfjen åro od) 
röbfpråtlota, etc.; men alla wilbgiåfj åro grå t)år, faft än Gefnerus 
fftifmer od) Iljwita finttad. Cm tlje bemtaiuba talad nu t)âr intet; utan 
enbaft om Wil&gtåf? Ijwilfa tomma bjt ifrå föbertt flpgattbe om wären 
når fniöit atffmålted od) fara norr ut; tå od) et par t)är od) tt)är, wib 
fiöfibona plåga qwartöfwa, wårpa ägg od) utflägga ungar, bfwer forna= 
rett; 9Wett om Röften i Sept: od) Octob: månaben tomma tl)e tiIbata 
igen, när fjöftfötben naltad, för ätt Sranarne od) Qwanorna ; flpganbe 
uti 2 långa flpglar meb en wifare fråmft, på famnta fått font om Sra= 
name förr berättat är, Cap: [5] Lit: A. §: [47] af Ijwilfa flpglar fam= 
lim märten taget), fåfont af Sranante. Dm ttjenna fram od) återfarten, 
font od) ffer på attbra orter, ffrifwa Oppianus, Ælianus, Plutarchus, 
Marcellinus, Cælius, Tzetzes, Gefnerus, Rudbeckius od) flere. od) 
emebait fåbane âro fniöttd förebobare, Eallad tlie od) Anferes Nivarii, 
flpga lång wäg ont bagen, t)ögt up wib början, men itt emot qwällartte 
lägre; ffrifa när tt>e Warba trötta, od) l)wila öfwer nätterna uti watt= 
liga ftöav; Dd) faft ån tt)e flpga långt norr, ttjer at wärpa od) flådfa 
ungar, få emebatt ftunbom od) några f)år qwarblifwa, E>ar jag funnit 
tfjerad bo wara wib fiöftranber ttttber fmå buffar, wårpa 4 el. 5 ägg, 
t'd) föba ungarna algintet uti boet, utan låda tljern på 3*1' bagen meb 
ftg uti watnet, at tf>er af fmått gråd ftg föba; funna Wäl ftrar fitttba, 
men intet flpga för ätt tlje blifwa fullwårta, långt in emot flutet af 
Auguft. månab. Sfie fångad t)är meb Sobpfjor når tl)e t)wila ftg, ed) 
tunna ftunbom 2 cl. 3 ft: fållad för et fïott; warattbed båbe fiäber, 
finit od) tiöttet mpdet gebt. Dm alla många tofteliga Säfebotnar font
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berebaê af Sftret, biärnan, tungan, tefren, gallatt, etc. ät ffrifmit uti et 
annat litet märrf.

§: 9. ^af=Otnar finnas cd) ftunbom t)äv i crten, men få; Lat: 
Aqvilce marines f. Halieeti; tfjerföre at tbe miftaö mib bafmet, men 
intet uti anbra fmå ficar, maranbe ftcra foglar, faft än femlige [torre, 
fomlige minbre; gråfwarte, meb mera font t gemen berättat är om Drnar 
Cap: 5. Lit: A: §: 57. Dd) faft äit Plinius menar tbet at fäbana 
Jpaförnar äro föbbe eller fcbaS af intet eget flag, utan af anbra foglar 
när Oilaban od) et annat biur fyafma famangång; ©å 1)aller jag mig 
trpggare wib ttjeraé mening, fom fäja od) tbefsa mara af .pan od) fp on 
i Ijfa flag; föba fina ungar, äta od) i all ftt)cfe Ijfa meb Drnarne pä 
lanbet; fe Cap: 5. Litt: A. §: 57.

§: 10. ^ôfogeltt är en liten fmart fogeï, meb en fjmiter flärf i 
bringan, intet ftôrre än en ©parf; maranbeS enbaft frame om mintern, 
men om fomaren intet, od) tt)et mib ôpna ftrömar, åar od) matn, bmareft 
pan neber på botn tager up fmå ft a l) I fom matffar finnas uti, forer
tbem förft på jS= eller åbräbben, liacfav tl)em fönbev od) äter up mat=
ffett; båKanbeö ofta nog en liuflig fång od) qmitter; gemenl 1 el. 2 på 
et ftälle, men ingen mutfenbet. DJieu om tl)en Ssfogelu är af famnta 
flag font äljeft fallas Alcyon, Germ: »Eisvogel; få fïrifma månge om 
bottom od> bans bo, etc. 9Jcett font jag fabaitt Ipcir i orten albrig futt= 
nit, fatt jag tber ont intet mift berätta, emeban [tribigbeter finnas ocb 
iblattb tbet fïrifnnt är; åt miitftene fitittaS båt icfe 5: flags SSfoglar ; 
jåfotn Diofcorides fbettt rätfttar, utan allenaft et, maranbeS ingen tnär= 
felig åtffilnab emellan span od) Jpon ; tberföre är fmårt utlåta fig, at få 
juft påftå meb Oppiano, tl)et tbeu ene mafatt intet ftuttgev när tbeit
anbra är böb; faft än af Arist: Gaza mil antpba tbet et flag tiger
altjämt, et annat fiuttger. 2)otf ftår bär faft meb alla måra SSfoglar 
Virgil: qmäbe:

Litoraqve halcyonem refonant, et acanthida dumi.
Oiibranbes ingen fig omaf at fånga fåbatta fmå foglar.
§: 11. Arttpov äro mälbefanta ftöfoglar, emeban tbe äro förft font 

bjtfoma, ftrar ftrömar begpntta öpnaS om waren, od) fenaft bäbanflptta; 
äfmett mäl af mäfta mprfenbeten, b‘tf>t’attbeS frittg f Ip rf t, meb fttirfanbe 
uti mingarne, gräarftige bfmer rpggett, Ipuite fram ttttber bröftet ocb baf 
uttber bttfeit, brofot bufmttb, intet ftort ftôrre än Oiräöänber; paraS giärtta, 
ocb ffocfaS ntprfet, i fpnerbet tbe fom cBallftttpov fallaS, tbet äro fåbane 
fom intet märpa; maranbeS ittgett färbeleS åtffilnab at fe emellan apan 
ocb fpott. ®å mprfet jag fan fitttta, äro tbe&a foglar af famnta flag
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font EallaS Brantce; Berniclee ; Anferes Arborei1 .Saumganfv EBer= 
fore at enbaft Ijafttia tBe fit b a up uti iBrlig trän ut wib finftranberne, 
Fniptvaen nântnbe, uparbetabe til fettet eller rmtba ingången af qpad= 
fpetar; fe Cap: 5. Lit: A.: §: 13. .£>warfnre är rcB Bär mpdet gängfe, 
at fåbaua tiänliga troliga rd; meb f)änber utarbetabe ref) upfatta träen, 
Fmpfhippav Eallabe pä (tura träen wib ftnarne fäftaé t)ögt up ifrån 
niarfen; uti Bwilfa upfatte Fnipflubbav, Eniprr taga fit Br, rfta rdj 2 
el. 3. par uti en ftubBe, rd; t^er wärpa ntång ägg; 8:9: 10: ft. i füllen; 
ja! än ftere när tBe efter Beutben bnrttagaê; bref at 2 el. 3. ft: jämt 
Hgga qirare, fåfrin brlägg, eller i IB era § ftätle runba träftabbar fäfrm 
ägg; £Bwt ocB Brr införaS frm et mtber, at fätteé en Biwjt pinne uti 
Bret rätt up, trärper Euipan fä länge äggen warba jämt meb pinnan, i 
jpnet'Bet när flere än et par ärr rm ÄnipftubBen. äpwar af jag tBet 
finner, at tBet frm någre ffrifwa, rm et flagg frglar BwilEa föbaS af 
gamla träen, v. g. Turnerus; JotvCajus; Olaus Magnus; Seb: Mun- 
lterus; Saxo Grammaticus; Æneas Sylvius; tBejte alle famla efter 
Berättelfer, frm [fulle pä mi§a rrter i Ängland, Scotland, Orch- 
Barne, af fira mpar eller tpliEt pä träen wäpa frglar; Alexander ab 
Alexandre införer rcB tplift; näml: när fäbatta träns frucBter falla 
nebev i Watnet rd; legat träte i några bagar, men falla tt>e tteber på 
tBet trrra, warba inga lefwanbe frglar; etc. ©åbant fäger jag, för= 
[tär jag rättare rm förenämbe Fniptraen rd; Fnip fat b bar, Bwar utur 
Enipungarua frnuua, af förälbrarna Ijfwäl utflädta ; tp falla tBefje tteber 
på marefene br tBe; men Ermtna tl;e ut pä watnetlefwa tBe, tjt ntrbren
tBetn förer pä SbF bagen tBe utflädte warit, ett rd; ett i fänber i fin
tu un BällaitbeS; frm är nöjefamt at anmärefa ; flpgattbeé rätt Baftigt rd; 
i tBet famma Bwt Erttter nä watnet meb uttgatt, brppar Bwt Brnrm biup 
neber i watnet; Bwar af tBe [trap Blifwa watte at gefwinbt brppa fig 
alt mebatt tBe lefwa, eBuru frnä tBe wara tnrttbe wib Början. 
Sänfte Entprr fåttgaé ttteb Sr= rd; Bagel=Bpfsnr; rd; rtn få BeBageS meb 
fttarrr uti förenämbe Fnjptvaen rd; Fnjpfhibbav; Bwilfa ärr ide BwarS 
mans, utan enbaft BaitS egettbrm frm fingen äger rd; ftubbatt upfatt
Bafwer, Bwilfett fan räda rd; wara BwIa manSälbern öfwer.

§: 12. Habbav, fi.abb=l>ivav, ärr rd) fiöfnglar, men enbaft på 
Bafwet ; albrtg uti tBe anbre Watn ; rd; tBet atlenaft ttär ftrrt ftrömingS= 
fiffe är, men tBef[S] emellan finnaS eller fpnaS tBe Bär intet, Bwarfen 
Winter eller frtnar, Bwarden på tBet etta ftäUet, eller tBet anbra; fnart 
rcB rförmrbel. frmattbe, fnart rd; faranbe; tBe(t) unbevbafafte i få mättr 
Bär wifattbe ftg frglar. SlBe ärr Bwlt öftrer alt fwartbruna, förutan 
några fmä Bwita fiärbrar uttber wittgarne; intet ftörre än @nfar eller

Qlysisvalhir III. orv
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(Spcuff)Dfar; fe §: 11: od) 12. met [o: meb] et fort ftpfme unberbart 
fp er af, at mit Iber «ti ftåUa fig ftpfma fiåbrar font en pliggfpl fvångt 
utom fpe anbra. Sl^erag Iinb är, när tbe jaga efter Strutar od) OJiåfar; 
fe §: ... at af tbem fä mat, fom är ftröming enbaft, l?jc, f>jv; tBcrföre 
fallaë tbe <§trar, ß.abb=bjrar. 3üîen cm tffeffa HabbIntar böra ftältaé 
iblanb tf)e foglar, fom algement boê Auctores fallaö Penelopes, Chene- 
lopes Ceramides; etc. ocb föraö til Anates el. 2tnberna; eOer til 
ffjetn font falïaê Mergi, bmar iblanb Afcalaphi oct) räcfitaé; eller til 
tpet flaget fom fallaê, Lari; tt)et fan fag förmifm intet fäja, emeban 
fpe^a bär fä nämbe tabbar, fom til namnet nära äro meb Afcalaphi 
äfmen mäl Lari, äro i mäng ftpde förenämbe flag belê mpdet Ijfe, belé 
ocb mpdet oljfe ; förutan tbet at t|e fom om förenämbe flageit ffrifma, äro 
ftrjbige fig emellan, Ijuru meb tljefia flag egentel. är förftäenbeö; Slt= 
minftone äro toäre fä bär nämbe tabbar Ijfe fl)em, fom Lari Maritimi 
fatlaé; at fïiljaë ifrän tf)e anbra; i % ftpden, at flje äro rapaces et 
voraces; fäfom Svidas od) Varinus mitna ; jaga efter Söiäfar od) Strntar 
at taga af tl)em ftrömingen tbe fångat, icfe allenaft tben tf)c i munen 
j)ätla, utan tljet mera är, tminga tpem at fpp tben nebfmälgba up igen; 
fom til en bel Ariftfoteles] ffrifwer om Laris; Slt tbe äro od] mpcfet 
briftige od) närgågne til folf, fä at % icfe allenaft böra od) ätlpba tben fom 
ropar til tbem tabbe; Habbfcjr; od) fomma; utan od] taga ftrömingen 
näftan utur ^anbena, fom bätleö up ät tbem; tbet od) Oppianus oct) 
Gefnerus om Laris intpga; tbet är bär öfwer alt funigt; tp utur 
matnet funna tbefje tabbar ftelfme intet taga ftrömingen, bwarfen meb 
näbben eller fötterne, utan anbre mäfte betiäna tbem. £)dj emeban tbc 
äro bär enbaft tä frame, när rjft ftrömingé fiffe är pä Sfiötgrunben, 
men tfyefj emellan intet; ide bäller fpnaê tbe miftaö pä ftranberne; etc. 
Sä fan jag alpintet berätta om fperaö bo, eller ägg, eller ungar; etc. 
tp gifja något, eilet berätta något enbaft efter anbraé fägner eller ffrifter, 
tbet fan mara Ijfa ofant fom font; men at ingen bär äter tberaö fiött; 
fom ocb Gefnerus om Laris ffrifmer; tbet fïer od) bär.

§: 13. Homen, finneö od) bär om fomaren enbaft, od> låter böra 
fit faflanbe om mären när 3§giäbban gär ät lanbet, maranbeê et mift 
tedn at ©iäbbait bar left, när Someu förft om mären faflar, famt feber= 
mera om fomaren, til rägn ocb neberbörb når ban flpger ifrån bafmet, 
men tort mäber når ban flpger öfter ut tit bafmet. öpan är en ftor 
fogel, fom en gä§, meb bintelöblå b a l ö ocb brungrå rpgg men bwiter 
unber bufeit; fötterne äro fittaube få långt baf mib tben lilla ftiärten, 
at ban allenaft til fimanbet fan tbem brufa, men intet at gä pä mar= 
fene; tbevföre är gamla, bod orätta, fägnen, at ban rvarit olpcHig når
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fjatt bytte fotter met» en <m[ti]an foget; cdj brufag Ijar cm i bag orb= 
qmäbet ont cttydfamt ocf) oforfidjtigt Btyte : fait tyar bptt, font lomen 
bFtte fotter. £an miftaë Babe t fait= oct) frifïmatnen, albramâft fjmareft 
fipar manfa, tljem E)an upflugar oct) gefmint fångar tteber uti matnet 
tyà Botn oct) anorftâbeê; tty l)atî fan Wara tteber uti watnet Ijela tanga 
tjbcn ; ocf) t få måtto Ijfer (Jrifjlau; fe §: 6; af Mergisfom odj Urina- 
trices fallaê, en bet af ttjem; Sroffar, ormar oct) grobor, når tlje åro 
uti loatnet fimanbe, fan Ijan oct) forbraga; bocf må)t fiffar; Ijmarföve år 
gobt t)opp för fiffare, når Somar ligga tyå fiffemarpeti. ^an oct) Ijon 
åro Ijntar anbrom få Ijfa i utmårteé måtto, at tlje meb möbo funna åt= 
fftljaé; fPar od) par fiunaS jåmt t)år, öfmer fomaren, od) följaé nåra åt; 
giöranbe boet atbranårmaft fiöftranben uti mtyrtufmor, emeban tlje icfe 
förmå gå på tljet torra; mårpa 2"J ågg, odj utftåcfa ungarna meb båggeé 
arbete, tt)em tlje föba tilljfa, od) meb fig Ijafma til t)often tit ttjeê tlje 
föbcr ut fttytta öfmer mintern bortomaranbe. iItt tlje åro af Mergis, 
af IjmiIfa ntång flag fittnaë ; font af Gefneri mibtöftiga ffrifter fan 
finnaê, åfmeu Zahns od) fieraê; t^et ftyneë fangoblifaft mara, i ftynerljet 
af ftôrre flaget, fom od) fallaê Merganl'eres, Gulones, Scheldraci, 
Morfices, etc.

Sï)e fàngaë fållan; emeban t fera S fiött år ftråft od) fegt; funna 
bocf fomnxa in uti fiffetofl, fafna på ftånbfrofar når tlje uti' fig flufa 
agnet meb trofén ; uti [tarda nååt; etc. tå tljeraê ©finn meb fiâbrar 
befållit, fomlige upftoppa, til muffar od) möfor brufa.

§: 14. WTafar7 tf)e ftore ocf) [imite foglar, niera af mingar od) 
ftåbrar ftynlige od) pråct)tige, ån af froppeu; fom låtter år, oct)' Köttet 
fom fmart od) fegt marar; åro mål af 2 flag; ftorre oct) minbre, ^mjtare 
od) tjimclêbtàare ; förutan Cru tar, fe §: [20] ^miIfe odf> màftabelê JJÎàfar 
nàntnaê. £>d) faft alle tljefje åro Ijår enbaft öfmer fomaren, men om 
mintern intet; @å är bod tljeé utom mellan iJJtdfar tt)eu åtffilnaben, at 
en bet af 11) em, åro Ijår i orten atbramåft mib Ijafgfibotta, miftanbe 
öf[me]r f)eta fomaren; Uhftfoglar faltabe; JJten når ftrömingSfiffe rjft 
år; båbe meb noot od) ffiötar; faintag tf)e få' ömnigt, fom moro tt)e 
rågnabe lieber af fïtyn, 1000 talg; men fltyga od) tjaftigt fin fob, når 
ftrömingen år fin måg; utan at meta Ijmabait tlje fomma, od) Ijmart 
tf)e fara; Sty år et ofelbart tedn, at tljer mtyden JJtåé är, tljer år 
od) tntyden ftröming, ide allcnaft når tt)e fitta od) fjmjla på ftranben; 
tjfa fom more bjrojjt Iatau öfmer ftenarne faftab; utan oct) når tlje 
fltyga öfmer matnet, od) ffifma tljår öfmer ifring, Eaftanbe fig up 
od) neber; emeban ttjereg ftyn få [tard är, at ttje fe ftrömingen; 
åfmeu mål fom tljet fler meb ©itleu t Jtorige; neber uti matnet
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öftrer 16. 18. 19. alnarê biup; ja! cm [formen cd) mågcrtte [nie= 
fmjte bulrabe. giflante fmuta tfe intet taga biupt lieber i matnet, 
utan enbaft få långt fetterne råda, tp meb tfem tageb förft fiffen, cd) 
feban föreS i munen, tfett tfe ttpfhtga, men intet tugga fönber ; marattbe 
få glupne, at cd) trdftidcr in uti fiffar fatta, gå cd) meb genom Ralfen, 
ja! faft ån trå*ånbar more Inutne uti ftidan, cd) en annar pinna bun= 
beu i tfen anbra ànban, font fålebeb Icmmer at fïingra utem munen 
cd) näbben; efter barnenê narrfpel meb tfem. Jpel oef fållen förmår 
gjiåfett intet boppa fig neber unber watnet, än minbre mara tfer ttebre 
långe; fåfem cm (Bviflatt od) Hottten förbemålt år; §: 6. od) 13. £>d) 
förtfenfful åro fOuåfar intet tfe Mergi fem Urinatores fallab; faft ån 
Ijfe Mergi Albi; cd) åntå Ulare Gavice, fem cd) nämnab Lari, Ma
rini, i fpnerfet tfe font feta Albi el. frotte; af femligem ttåtnbe 
Fidicce; af froilfa cd) mång flag finnab.

©fe bpgga mäftabelb inga IcftBar bc, utan mårpa åggett på ftera 
ftenar, eller ttebre på ©tenoren, unber baran firnel, adenaft meb några 
torra ftrå famattlagba ; maranbe Slggett enbaft tu; Ijmar af tmåntte ungar 
utflådab, fem föbab meb ringa föbc, Ärattfar, feriUar, fmå matffar; etc. 
unberftuubcm meb fmå fiffar ; måft af bara måbret; tfet i fpnerfet tp= 
life foglar fpnab uppefållab meb fela många bagar öfmer; maranbeb et 
ofelbart tedn til intet ftrömingbftffe cd) elalt måber når SOfåfar gå neber 
på åfrante, långt ifrå fafbftött; beppa eller tmätta fig uti matnet; etc. 
©cd månba fig altib emot måbret.

(Sn bel af tfem funna od) fitta up i treten, åfmen gicra tfer bc 
af fmå torra qmiftar; men nog fållan.

©åbane foglar låter matt giårna fit)ga cd) mara fria, utan at tfem 
fånga; emeban fettet år litet cd) cbugeligit; cd) tfe äre goba lebfagare 
at utmifa fmareft fiffen far fit tilfåll, famt furu ftrömingen cd) SiUeti 
ftiga i matnet.

§: 15. QPvaFav fallab tfe fiöfoglar font åro får iblanb tfe ftörre ; 
nåftan font giåfj ; femtna fjt cm måren tjba nog, mårpa mång ägg i 
tullen 8. 9. ft. ftunben [o: ftunbom] unber buffar på marfene, tuen albra= 
måft fügt up i torra oef ifelig trå, fmilfab glugg eller ruttba fåfl, 
Jpadfpeten utarbetat; fe §; 13. A. Sffa font fttiper, fe §: 11. ed) fora 
ungarne, åfmen font tfe, utur boet i mimen neber tit matnet; SBaranbeb 
åtffilitabeit emellan ^an cd) tjott, futtbar, tp fatt år ftörre cd) inpdet 
f miter fram t breftet cd) unber bufett; men Jpctt grå nåftan öfmer alt, 
od) minbre; Jpan flpttar bort fårifrån, ccf fpneb mera intet, febatt Jpc= 
ttatt begpnt marma åggett; tuen fenatt far ctttmårbttab cm ungarna 
fela långa tjbett, alt ttt emot Barthol[omæi] bag, emebatt tfe åre full=
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wupna, för än % börja flpga, följanbe tätt mobren ät, jom od) plägat 
taga ät fig anbraé ungar, 16. 18. 20. ft: i ffocfen, när bon fan bort= 
jaga tl)e anbra möbrarna. QFvafar eller QFvacFov närnnaé t|e |är 
belé tl)erföre at t|e ffrifa: QFväF, QFvacB rätt b)ögt, fåfom ©toränber; 
etc. belé t|erföre at t|eraë bo är up uti torr od) t|olig träen, font od) 
QFvaFav |är t Ianbet fallas ; sFien om t|e rättare pä t|et befanta fpräfet 
beta Qverqvedulce af Inotlfa mäng flag räcfttaé, |wat t blanb äro od) 
3)1}ff: (CracFafone ; eller Scheledraci, Germ: Qcf>ud)ev; t|e förra |öra 
til Anates, t|e fettare til Mergos; eller något anorlmtba; t|et är ofä= 
fert at fäja; emebatt åtffiltige ffriftoa åtffilligt om förenämba foglar, 
font belê fomer öftrer enê, betë od) intet, meb tb>e^e ©fraïar.

£|eraê mäfta od). bäfta mat är fiff; äftoen fmått fiögräS; Site 
fângaê meb sBpfjeffott, äftoen uti Dipfjior od) 9EU iärbar, tjt tl)e frppa efter 
fiffar; t|e fafna od) uti fiffenät, i fpner|et när tl)e unge äro, od) forma 
intet flpga, tjt t|e Funna jagaS, när fångarett fôrft |ar upftält näten, 
od) febatt jagat tl)em tl)er uti; toaranbes tueras fiött fett od) bunett 
mittfer, at brttfa på fit fâtt.

§: 16. Qtov=ànbev, ont tt)em är något ffrifloit tilförenbe §: 1: 
ont itnbev; Sod) utförligare är t|etta, at t|ef)e 2tnt>ev, Lat: Anates, 
äro tt)e ftörfte, ftörre än 2Meeån&ev, §: 3. od) än mera, än 23oUav, 
gvåeånbev ; §: 5. maraubeS märefelig atffilnab emellan tl>en fom ^an är, 
od) pottan ; ^tan fallab af färgen 231åt?ale, eller Qtov=Sln=Favl ; fe §: 4. men 
|onan är gråbruner od) tttittbre. Od) emebatt ont förenämbe 93låb)alfar 
ntförl. berättat är, §: 4. @å läggeS |är (t|etta) allenaft tb)etta til, at 
t|efja foglaré bo är tteber på marefette, uttber fntå buffar; t|e toärpa 
6. 7. el. 8. ägg, ungarne utflädaé toib början af Julii mäitab, föbaS 
meb fmått fiögräé od) tplift af botnen; följanbe mobrett ät, mett intet 
fahren. SJje flptta fin foS om löften meb t|e flera fiöfoglar; etc. 
,futru t|e fångas, är förbemält uti §: 4.

§: 17. Qvoanen är |är tuera funttig af flpttanbet om wären ifrån 
©ober til ttorben, od) blanb t|e fifta foglar om | often tilbafa ifrån 
ttorben til fpbett, flpgattbeé rabtalö, näftan font Sranarne od) SSilb= 
giä|en, §: 8. od) Lit: A: §: 47. ätt fom af t|eé |ärwarattbe; e|urumäl 
på itagra ftäHen |är i lanbet, uti Siusna Sllfwett, i Arberåd ©odtt, 
Boldnäs etc. ©mattor fittttaë miftaê öfwer |ela året, winter od) fontar; 
bod gattfïa få, od) ittgalunba få tttånge font uti floberna Caicum1 
Caytlrum, Mæandrum, Eridanus, etc. ide |eller få tamba fåfottt t|e 
i JMett fäjeé wara; 3de getter af grå färgo; etc. utan t|e fotn äro |el 
|wjta ; åt minftone t|e ålbriga; tp ungarne ftnnaë wara gråadjtige; 
©torre ätt t|e albra ftorfta giäfjett, od) ttteb få långa |alfar begåfwabe,
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at Homerus faHar ©manor dtjhxodeiQsg, äfwen meb flora wittgar, 
flpganbe fastare ätt giäfs.

@a mpdet jag t)ar funnit är ©wanorg fantattgåug Iifa font @iä§= 
eng, beppanbe od) twättanbe fig ftrar 11) er på, Ijfa font tl)e; ttjet od) Al
bertus witnar; Odtett om tf)e wärpa få måttg ägg, ft)et fan jag förwifjo 
intet Berätta ; ©od är trotigit at tlje atlenaft 1 åra gamla, inga ungar 
utflåcfa; äfwett fom tamba giäfjen; Sdoet giöra tt)e neber på martfene 
ut wib fiöftranbarne od) miftaê mäft uti riuanbe Watu ; SKaten tueras 
år fmått gräg wib ftranberna; men när t£)e fomnia at Bitag od) flag 
meb ©iäfjen, ©labonte, etc. äta tf)e i wrebe up tl)e böba froppar; 
ffrifwer fuller Plinius, Albertus, Zahn, od) fIere; men faningen wet 
jag intet. -fpwab fl) era g ftunganbe eller Iiub angår, ffrifweé nog mpcfet 
ftser om af mångom; %n Befante ©falben qwäber få;
---------- Inqve glomis Cynci [o: Cycni] prope flumina drensant;

SKen ffjetta efterapabe orbet, drensant är mera olift än fom lift 
tfserag Iiufwa tf)on, näftan fom en S3afun, eller et burnt bånanbe af 
Viol legram. Sljben attgåenbe är l)är tit fången mera när tl)e flpga, 
än när tl)e ligga ftilla på watnet [;] SKera en frögbe fång, än forge= 
tf)on; mera när tt)e äro unge än garnie; t)ogre när tffe äro friffe, än 
när ft)e äro närmaft böbett; etc. tfyerföre är mera upbid)tan än faning 
t)Wab Martialis ffalbar:

Dulcia defecta modulator carmina lingva 
Cantator Cygnus funeris ipfe fui.

fbwab Plato, Volateranus, Ælianus, od) flere månge frambraga ; 
famt fjwab alle Poftillanter lära om ffyen ©amle Simeons ©Wanefång: 
Luc: 2: 29: etc; i tp mål Ijwab ©Watten angår; äpwilfet od) Alex: 
Myndius, od) någre flere ogilla.

|)uru tfjenna fogeltt rättel. fallag på Ebr: ocf) Orient: fpråfett, 
tt)er om Comma Philologi ocf) Etymologici intet öfwer enfe; bod på 
Latin af ©ref: nämneé Båbe Cygnus od) Cycnus, af Solino Cydnus; 
äfwett Olor, od) Holor; för t)Wita färgen öfwer alt, fom ©wanen åger; 
efter Perotti mening; attbre tpba orbett anorlunba; bod annor ©pråf 
äro näftan Ijfa v. g. Itah Cigno; Hifp: Cifne; Gall: Cygne; men 
Sveog: ©an: od) Stpff: är et, ttätttl. ©wan ; ScBtvuan ; Angh Afuuan; 
SKett inom Ifwitafte ftäbrar förwaraé fwartafte fiöttet.

|)uru ©wanor fångaé, tlfet utwifar Crefcentienfis, lib: 10. Cap: 
18. men f)är l)og of; äro tt)e iBlattb tl)e förBubtta foglar.
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§: 18. Qwartor IalIaS tpe [warte fiöfogtar, [om få aro öftoer alt, 
förutan några fmå Inrita fiäbrar l)terft af wingartte, cd) några röba, 
runbt !ring Dtn ögonen; tiocfe ocp fete tit IrDppen; lomma Manb fl)e 
fifta I)jt ifrån föber, od) tperföre begptttta fift af allom at märpa, när 
Raggen rpfer, od) Sraruen tefer, Wib början af Junii månab; åganbe 
tperaS mäfta tilpåtl i fiöarne närmaft in tit pafmet, od) IfafMmIarne, 
men i ftober od) ftrömar intet; ftore font ©toränber, Jpan od) åpott af 
fatnma färg cd) ftortel, bod' pottan titet minbre od) btelare. XfferaS bo 
är unber buflar tteber på mardene, Inoareft wärpaS 6. 7. 8. ft: ägg i 
tullen; od) ungar utflädaS mäftabets få många foin äggen, förutan tl)et 
få of wer alt nämba Bot--ågget, pwitfet finîtes rnäft t all bo, när flera 
än 251 wärpaS. ©warternaS mat är tjla foin SlnberS, fiögräS od) annat 
tptift; waranbe i måttg ftpdeit IjEa tt)e fiöfogtar fom IallaS Anates 
fufcce, f. Fulicce; f)mille äro, efter någraS mening, famtna fom nämnas 
Penelopes; f. Glaucii, Gall: morillones; bwar om Eberus, Peu- 
cerus, Gefnerus, etc. funna täfaS. XÇe fångaS meb Spfjeffott, od) ärD 
iblattb tpe bäfta fiöfogtar båbe för fiöttet cd) butten finit.

§: 19. Xwarr=Pnutov, f. Xovr=Pnutor äro od) befanta fiöfogtar, 
fom enbaft Ifafwa tlferaS tiflfåtl på Wtpa ftätlen i pafmet, wib tpe från 
&mbet tängft ut belägna potmar, fåfom ©van, etc: äro ftörre än ©rifv 
lor, men tient i att ftp de Ijfa ; fe §: 6. unbantagaitbeS näbben etter 
näfmet font twårt är, pmar af tl)e od) namnet åga; warattbe altfå et 
flag af tpem font IatlaS Colymbides f. Urinatores, Ifälft Turnerus 
od) ftere atttpba tpet af tpem måttg flag finnaS. Dcp emebatt fom för= 
bemätt är ttjeffa Xwärrmutor äro i att ftpden Ijfa fom ©riftor, få fpneS 
Dncbigt wara något mera af tlfent pär berätta, bod tpet altenaft, at 
tpefw wärpa flera ägg, 5. et. 6. ft: i füllen, ide få enfanertigen unber 
ftenar, fåfom ©rifftor giöra, utan oct) unber fmå buflar, fåfom anbra 
Stnber; fötjaS flodetalS åt, få at wib tpen förenäntba Dn (Bran, be= 
tädeS Watnet mpdet, od) 100 tatS ägg tl)er pämtaö, WaranbeS jämwäl 
od) tperföre ffatttagber til Srottatt.

§: 20. Xrutar IaClaS t>är tpe fiöfogtar, fom od) näntnaS Pttåfar, 
men boet) af tpen åtflitnab, at tpefja Xrutar äro ftörre, od) fwarte til 
öfre belett af mittgarjnje; fatta od) pögre od) gröfre. Dd) emebatt tt)e 
uti alt annat förepåtla fig fåfom SCRåfar, om pmitfa titförenbe wibtöftigt 
är flrifwit, fe §: 14; @å är onöbigt tpet fatnma åter t)är införa.

§: 21.' Xårnan, fom od) af fomligom ocp Bupan nämneS, af 
^enneS ftirranbe röft ocp tiub, när pon ftpger, Bip, Fup, är mpdet 
minbre än SORåfen, men bod i några ftpden Ijfer pcnom, i anfeenbe tit 
färgen, näml. Imiter, förutan en fwart fläd up i nadatt; ftpttar af ocp
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til, Ijjt a orten, fåfom Ijan ; beef något fenare f)jt, åfwen förr t>äban; 
warper få mång agg, cd) på Ijfa fått od) ftålle font Ijan; föber fig måft 
meb ftff ; etc. fe §: 14; t) warf öre funbe t) ort wara af tljet flaget, fom 
Mergi fadaé; eller od) Ijfare tljem fom fallag Lari albi; bod' faft ån 
i anfeenbe til fårgett tljenna Ijär å orten wiftanbeë fcårnan är ide få 
albeleé Ijfer t ben fom af Turnero, Gefnero, etc. nåmtteé Sterna, 
Germ: Qttvn; @å år Ijfljet albeïeê tl)em emellan til låten, tit flpgan= 
bet, til Saftiga neberfaftanbet i watnet at taga fmå fiffar, meb mera; 
od) fålebeé närmare räfnab tit tljet flaget fom Lari, ätt font Mergi 
nämnag. SJlan möbar fig intet at ffinta eller fånga tfcefea foglar, ente= 
ban tl)e fmå åro, od) fottet frnart od) fegt, od) för tueras anlebning til 
fiffetjben, fåfom om SDfIdfar berättat år, §: 14.

§: 22. Wtggov fallaö tlje foglar, fom åro mtnbre än ftor itnber, 
men ftörre ån Kntpov, bod i mång ftpden tljefea fenare Ijfa; i fpnerljet 
til färgen; fe §: 11. men Ijwab tljeraS bo angår, wårpa tlje intet up uti 
i^olig tråen eller fnjpftubbar, ide t>eller unber buffar neber på mardene; 
utan måft på flp od) Itwareft torra rörer, od) annat ftort fiögråé finneé; 
ågattbe 5 el. 6 ft. ägg i füllen; od) når nngarne åro utflådte Iebfaga 
tl)e tl)em uti watnet, Ijwareft tljefje foglaré föba år, fmått fiögråé od) 
annat tplift wib ftranberna. £>d) faft ån SSiggor intet få önutigt fin= 
na8, fom fnipor, ide !jeder fåfom XHnber, af t|e 3 förenåmba flag; fe 
§: 1 ©« fomma tf)e bod at ftådaé unber %t flaget fom Mwates 
fatlaé, emeban af tljem mång flag rådnaé od) ån flera, i fpnerljet til 
namnet, om l)Warje lanbéorté tungomål befant wore. Wtggov nämnas 
tlje f)år af Hübet font Ijöreé af Wingarne når tt)e flpga; åljeft ffrjfa tl)e 
ide l)årt od) ffråla fom Slnfor, utan pipa fåfom ©råéånber; Vigge, 
Viggi, I)War af åfwen wål tljeraé namn år tagit, fåfom mångaé an= 
braé. 3d)e fåttgaé på famma fått fom om tlje anbra fiöfoglarne til= 
förenbe ffrifwit är.

§: 23. $ev, Stor, Sttov, åro Ij år få nåmba af t^eraé laflanbe 
fom många anbra foglar; waranbe af tlje ftörre fiöfoglar f)Wilfe enbaft 
Ijafwa fit ttlljåtl uti ijafwet, men intet nti 3nfiöar eller friffwatn; nåftan 
fom fmå giåfj, men til fårgen od) Ralfen tljem oljfa; åfwen fig emedan 
i anfeenbe til £an od) Spon; tp fpan år ftörre, meb t)Wita flädar på 
en fwart fårg, i fpnerljet på wtngarne; men Ijonan Ijelt mörfbruner, od) 
mittbre; £l)e lomma f)jt om wären meb % anbra fiöfoglarne föber 
ifrån, bod) intet bittiba, utan når ftrömingen börjar wifa fig; $l)e lefwa 
tilfaman par ocl) par; boet giöreé ut wib ftön på ftranben, måftabelé 
uti tljet fnaff oet) ftöt fom tjaféwågen upfaftat; 6 et. 7. ft: ägg wärpeé i 
luden, l)wilfa l)onau wärmer od) nngarne utflåder; men fanante flpttia
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f)är ifrå, få fnart ffönenta börja »arma, få at matt tfjent febermera f)år 
intet fet*, jonerna ffotfa ftg gtårna, i ft>nerf)et tf;e font gaü åro, Ijjfa fom 
Fntponuv fe §: 11. ffiaUåer fallabe ; fife fimba i) å Ibre ån fluget, oef) når 
% tomma tit fiffegarnen, giöra tlfe ftor ffaba nog, i tp t£>e boppa ftg 
tteber åt botnen, od) taga bort ftrömingen od) Sjfen fom uti garnen 
fåftabe åro; tp fiff år tfferaé måfta mat; od) förttfenffut åro tl)e af tf>et 
ftaget fom på lat: Mergi ïaflaë, Ifittar af råfttaé mång flaé [o: flag]; 
fom titförenbe beråttat år; men ont tf>epa 2°lev el. 21 lot: 'åro famma fom 
nämnas! Uriæ af Hermolao, Wottono, od) flera; etter Carbones 
Aqvatici f. Magnates, af Ari(l[otele], Alberta od) flera; eller Ca- 
tarrhaftes, etter anortunba; t^et år icfe lått at böma ont, för ttfen 
fom icfe l)ar febt fmru tlfe förenåmba flagett mara ntånbe; tp attbraê 
beråttetfer åro berättelfer. 'Itt fånga ttfepa fogtar, ffer mäft meb Sppe= 
ffott, åfmen meb fmå Saper, på fåbant fått giorba od) upftåtta font 
.'Raf fa ror, fe Cap: = = =

Slera ©iöfoglar Ifafwa icfe funnitê ftår i orten uti mina lefnabö 
bagar; Sod' at flera l)afma marit l)år i forna tiber, od) minbre marba 
fOtnanbe tfåbait efter; om mårlben ftår; tfjet år ingen tmifmet; tp matt 
t)ar af förfareutjeten; l)toab od) titförenbe ffrifmit år, at för 50 år feban 
moro f)år ffopetals! Ifmarjetfanba fogtar, uti ffogarna oet) på matnen, men 
nu år font et uttber at fe @tt etter 2; fan tfånba ingen, Ifela långa 
traeten öfmer; åfmen fom om fiffarne ffrifmit år.
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Cap: 6: görtecfning fjmab nu för tiben tt)e förenämbe Seglar föpaé före.

@!og«foglav Imt.
I

©töfoglar ïmt.

•/.
Slnberna alt efter ftorlefen

S.
;

V.

v. g. ©tor an:............ — 12.
1. Oiräéan............... — 8.

SötlbgåS............................ 1. 16.
4. Somen för ffinnet............ — 18.

12. ©frafatt............................... —- 15.
16. ©martan........................... — 12.

24.
10.
4.
_
8.

Sötggen, ,Knipan, oct) tf)e I 8.
q

flera, alt efter ftorlefen ' 12.

23cfinfnr, Som,perrar oct) 
flera tt)lifa fmå foglar 
!ofta l)Wartl)era 1: ft. . . 

Suftoor, ©frifor od) tplifa, 
fom äta§, l))uartt)era 1: ft:

åpiärpert....................... ..
,Korpen för ftäbrarna ffull 
Orren oct) Orr=Ipppan : 1: ft.
©niö !Ktpan...............
Stabern...........................

— fyönan ............
$fert)ön§ 1: ft:............

S.
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VI 2tff>cmt>ltngen.

£>m 5t|¥<u- od) @iôt>i»r.

§■' 1- -WA» Wu-be t) ci v dfmett »dl fom om goglar föremätt dr, i 
näftföregåenbe Capitlen, giöra et fort famntattbrag af mitt Hitt: Nat: 
H elf: III: gtocfur, ont giffar od) fifferier Ijdr t Sanbet ; TOen font man 
ntdrcfer paperet öfaé od) npttan dr ingen, od) tjben måfte antodnbaé tit 
ft)et nöbigare dr; @å införeé t)dr atlenaft ineljåttet af tpoar bet od) 
1))oart Cap: faint §: af bemalte glorf til min H. N. Ii. tjmareft 218: ft: 
Auctores dro antecfitabe od) tljeraé ffrifter alligerade, meb mera.



CnMc CcIen :

görtecfning på tf)c mäfta maror font Sn= oct) ut=föres i lStabenia 
Hudicksvall ocb Söderhamn; Samt bmavje Sohne algemenafte Sn= 
brägter.

formale.
Safom tUförenbe l)är od) ttsär berättat år, burn tiben alt föränbrat, 

od) all ting fmära af tager, fa at ftörre ömnigbet båbe af Siur, foglar 
od) fiffar t forna tjber l)är mara måttbe, än fom nu i tbefea bagar; äfwen 
mäl bättre prjé pä förenämba maror; «proiIfet fenare ide är at mtbra 
pä, emeban mpdenbeten af maran linbrar prifet. DJlen at fmör, oft, 
fiött, fläff; etc. Spanmäl; Segell ; tiära, oct> tplift mera, nu mäfte föpaé 
bprare, än tilförenbe, tä Ijfmäl mänga refor flera for, Smin, etc. än 
förr f)är finnaë uti Sanbeua; några 100 tunorö äferjorb är nu mera 
open giorb än fom förr; Äonften bögre fomen at fia tegel, bränna tiära, 
etc. än förr; Sj! t^et forbrar en närmare eftertanfa at funna utranfafat. 
Cd) cburumäl t be npa förflagémafare funna mät frambringa flora Arcana 
til Oeconomien od) Commercien förutan anbre fjVotlfe mäl bid)ta 
npa mägar oc£> gena grep at föröfa publici npttor; Sä äro boet' mäng 
ting fom mera ffaba än gagna, fä miba man tager then grunbfapen, at 
när en lem uti tben politiffa fropen ffabab, fä ffäbaé ocb tben anbra. 
Sag fimber nu intet längre ut pä biupet meb tbetta, faft än rätta or= 
faferne fitnbe flaraft i bagêliufet frambragaê; onfïanbeê, faft än t|et intet 
[tår til änbranbeb, at en binar ide Wele fä mpdet fe pä egit bäfta, utan 
ocb pä anbraé; od) at tï>en gamla ocb rebeliga enfaOigbeten mätte nu 
fä mäl i b»b, f)uëgerâb, fläber, mat od) brpd meb mera, tagaé up fom 
et nptt mode, fä t^et ena fom anbra ftänbet, feban öfmerflöbigbeten 
öfmer alt bat ptat fä länge od) rafat öfmer ffranforne; Cib at tben 
mäktige ocb tjfe mätte fänna bwab tben nebrige ocb fattige Ijfar; Dlfmen 
at tlje manufaetorier mä fullfaftaö fom intet annat utarbeta, än bwab 
til ffabeligit fiäé ocb förbärfmeliga pppigbeter retar.
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91: UtforfIen af

91: [a: 53:] ^nfovflen 
af

Cap: 1. om Hudichsvall ©tabs 3n- od> Ubforfel.

§ 1. fPå tfye nu f)är Befinteliga fartyg ftörre od) minbre, feban 
©taben miftabe ©tapulfrifjeten år [1636] Beftår ungefärlig

SJräber, buBBla, 1 Botn, @ttfla, 2000, tålftev. 
SMälfar od) ©pjrmärcfe .... 1000: ft.
SBäfnaber af Sinne,.................... 1600,000, alnar.
©mär ...................................... 5000: 'iff.
©fronting............................... 200: tunor.
Segell .'................................... 400000: ft.

gogell, ftörre od) minbre om
wintern på fïcibar..............  2000: ft.

©finn SBaror atfïilüga bod til ringa qvant. 
©panmål, Siag, Pliait, ärter, pp 5800: Sr
©alt ............. ............................... 1500: St
SoBafer.........................................  1800: %tt
Jpwarjefyanba Specerier .... 46000: S)r_

§: 2. PtTarcCnaPen tljen årliga fjdUeê in i ©taben d. 8: 9: 10: 
11: etc. Januarii, på Ijwilfett fig infinna, förutan Sanbôfolfet, annat 
folf ifrån Stockholm, Upfala, Nortelje, Gefle, Söderhamn, Sunds
vall, Hernöfand; äfweit wäl Bönber ifrån PJiebelpab, Éngermanlanb, 
Sämtlanb, etc.

förutan tljenna frhmarfnaben IjållaB od) utom ©taben, på wifja 
tjber od) orter, fmå PtTarcCnaPer eller få fallabe 23ptee=platfer, näml. 

d. = 11: od) 12, Decemb: uti gerla @od)tt, efter Privil: 1622. 
d. 20: Januarii, od) d. 18 Julii i SJärgftö ©od)n. 
d. 23. Martii t 33iuråfer ©ocfn 
d. = 11. Julii od) d. 18: Decemb: i Dilsbo @od)it 
d. = 25 Julii i Gnarp ©od)tt 
d. 9. Decemb: i Liusdal @ocf)n 
Cap: 2: ©ocCnerna i ^elsingelanPe PTtorra Contract, meb Ijwitfa 

©taben Hudicksvall Ijanbeln ibfar, åro tfiepa följanbe:
1: Enånger, Ijwareft 44: mantal 13 7. rafnae:

*f, viorten ät 1 9lJfti »»i £0!“änse' [B:
I roarfla t PJipra ; 4peba ; Otraufto.

VltfaPet i open åfer, uttgefärl. 190: Sunor.
PJian= od) Gwittë=perfoner pp: 1060: ft:

Àiffet i ,paf=fiött fielt owift.

efter Privil: 
1723.

förutan Slfer=- od) SfngeB= 
Brufet är mäfta arbetet meb

S3räb=fågattbe à 6 el. 700 tåtfter. 
Äålaitbet til Sångwittbs Bruf.
©mör od) oft tilwärfaB af 700: ft: Äor.
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2: Niutånger af 24: mantal, 13 •/.
brågtigafte i Hprfebpn ; Sågårbe, etc.SIferjotben tf)en I GumgafIe t .Haftiarn; SfJlofon ; etc.

Utfabet i open åfer 
SJIan= od) £}winb=perfoner

Sicift åfer= ocf) äng§=brufet 
arbetas) måft nteb

3.
SIferjorben J

[förutan åferbrufet 
arbetas) måft nteb

4:

pp: 100: Tuuor.
600: ft:

,HåIntng til Sggefunbb brnf.
Sifferier i ^afftön, owifje. 
Sin=Ioafwerier pp: 9000 alt.
©mor af 390 ft: Ho=Sreatur.

Idenor af 18: mantal, 6 7. 2: p.r.
båfla i Sl fre, ©uttb, SBi. etc.
Gåmfla i fallen; ©weben; Sarge, etc.

Utfdbet ungef: 50: tunor.
SJian= ocf) qminSpeiDoiter 430: ft:

Sifferier i epaffiön; cwifje.
Hålning tit Sggefunbb brut.
SBebbranb åt ©taben H:vall.
©mor af 280: ft: ,Hor.

Tuna af 52: mantal ocf 2 7.
båfia, i Tuttbpn ; ©laftab; Siå; ©ilja.
Gåmfla i SOco; Thorftad ; Bingarö.

IUfdbet ungef: 210: Tuuor.
Solfet i ©offnen, pp. 820: ft:

SBeb od) tråwårfe til Hud[icks]valt 
Sifferier i ^af=fion, owife.
Tegelflagerier 800000 ft.
Bjn=Jpinanbet od) wåfwanbet 8000 alt. 
©ntör od) ittiölf af 720 ft: ,Hor.

Forffa af 78 mantal, 2 7. 3: pr_.
Slferiotbeu tbeu 1 b*m' ^olfftabi ^fre ; a^ftab' etc- 

J 9 I Gåmfla i ©farmt,ira, Ståcffiö, etc.
Utfdbet i open åfer, ungef: 230: Tuuor.

SJldn ocf) qwinor pp 1160: ft.
Stata» «(ertmfet «ÿ I„„„b | *“*» « 3f'uf tJutl ^ „
til Ma tavfwaé, ar M «f fT1?"“©! •*> <■Jf» f

( ©mor, mtolf ocf oft af 1200. ft. for
6: Hög @od)tt, af 28 mantal 5 7: 19. peng.

Slferjorben nåftan Ijfa gob öfwer alt.
Utfdbet pp 120: Tuuor.
SOldtt od) qwinor ungef: 450: ft.

Slferjorben

Slaft åferbrufet 
fpfjlaS t)dr måft 

meb

5:
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-pär arbetaê ntäft meb
Stegelflagerier tit 240000: ft.
SBebbran åt Staben H:vall.
Sptnanbe od) toäfioanbe tit 8000. alt 
SSJîiôlf od) fmör af uttgef: 450: ft: ter.

7: Roggestad af 35: mantal, 13 */• 1: petting.
Stfevjevben * tbfM b(ltve f SÖäftanOäcf; bpu.

I Samfht i Stvnint ; Bönånger; Skötte; 
Utfdbet i öpen åfev 140 timer.
SRätt ed) öminéperffenev] pp. 610: ft.

8:

À ö vu tan åfevbvufet 
ed) foberbärganbet 
åv ntåfta arbetet af

differier i Rafften; eteifie.
&å lanbet tit Ström= ed) 3ggefuttb. 
Skalf= ed) Spjrtoarfe åt Hud:vall. 
Bjmoäfwaitbet 2000: att. 
Smör af uttgef: 550: ft: fer.

Ilsbo af 8: mantal 1: öre, 12 p.
Sfferjorbeit naftan Ijfa öftoer att.
Utfabet uttgef: 30: Sunor. geltet pp. 200: ft.

MiefioerS plantering à 30 el. 40. timer. 
Biuefpinanbet ed) loäftoanbet. 2000; al: 
gegelfänge.
Smör ed) ntiölf af 130: ft. fer.

förutan åferbr: ed) 
feber af Böftaganbet 

arbetaö meb

9: Harmånger af 30 mantal 12 öre, 21: petting.
SlfVrmvhlMT I b<^a * £åtticf; Mlöfta ; SBatrång.

] voåvfla i SBatlåttg. Sfartiärn, ©bfåtter.
Utfdbet i öpen åfer uttgef: 130: tuner.
Sltau= ed) qioinéperfotter p. p. 720: ft.

Äå Itting til Ströntö bruf. 
gifferier i ppaffiöu, etoifje. 
Sdårubrananbet. 12 el. 16: St:. 
Bjntoaftoerier. 8 el: 9000, al: , 
Smör af uttgef: 490: ft: for.

10: Jättendal af 21: mantal, 4: öre, 11: pettingar.

Staft fiemanebrufet 
är inafta 
arbetet

o j ptågtigare t fungégårben; Buttbe.
Slferierben j ^mre { gi{l}h)n; ööling, Stenfått:

Utfdbet p. p. 86: Stutter.
SJtätt ed) qtoinnor uttgef: 370: ft.
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förutan åferbrufet 
arbetas meb

differier t fyaffiött, ojåmt. 
Sinwäfmerier, tit 9000 at! 
Äålning til Ström ocb Gnarp. 
Smör af 330: ft: for.

11: Gnarp Secfm af 30 mantat.
f bäfta i bptt ; SSaOen ; ,sKobe; Dtogftab. 

fämffa i Söte, öpuftab, ©rpttie.Slferjorben

Utfabe= pp: 97: tunor. Vcffet tätnas 1000: ft.

förutan ïjemanêbrufet 
fpfdas meb

Äålning til Gnarps maöugtt. 
SifPerier i ,paffiött ojämne. 
Sjntoäfwerier 8000 alnar. 
Smör af ungef: 400: ft: Äor.

12: Bersö, af 34: mantal, 12 :/: 12. p.
, . t bäfta i furfebmt. éöien; tlgeveb. ateIotb'" ! famfia i " —

Utfåbe uti open åfer
Sftän od) qtoinor

Sörutan åferbrufet 
epö= od) feber= 

bärgning arbetas 
meb

©amfäter, tüta hingen.
96: tunor.

880: ft.
fåtning til Ström od) Gnarp. 
SMbefåganbet, à 100 tåIfter. 
Smebianbet, nu litet emot forna bagar. 
Vogelfänge owift.
Sjmoäfmerier til 18000 alr- 
Sm ör af 550: ft: for.

13: Hasela Sodm af 6 mantal, 2 öre; 8, peniugar.
åf -h f ^tre * Äprfbpn, Storbanbro ; 23ärge. 

uIulcu I Sämre i Vdgernäé, Srångtiärn.
Utfäbe i open åfer ungef: 25: tunnor. 
sIKan od) qmiunor pp 220: ft.
Vörutan fjemanö= 
brufet od) fober= 
famt löf=bärgning, 

arbetas meb

Smebianbet, minbre nu än i forna bagar. 
Siur od) fogelfänge; omift.
Stuterier à 20 el. 30, ©reatur.
Smör tilroärdes af pp 120: ft. for.

14. Norbo af 21: mantal 3 7. 12 p'
Slferiorbett 1 b^a 1 ^0 ltIio'

I Sämre i ©amelfträng ; 33åf)ebal.
Utfäbet 85: Suttuor. sPerfotter 440: ft.
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förutan åter cd) 
dugg fföplen 
arbetag ttteb

Swebianbet på fdbolanben.
Sifïerter t sJlcvv= cd) Söber=©illarne. 
Sjntodftoerier à 9000 alnav.
Stticr cd) oft af 360 ft. tor.

15: Beråker af 42 mantal 13 •/. 7. p.
JItericrbeiT / b<***a f ÄtJrW>t)n; Slngta, gingen.

! lodvfla i jRöfutlen cd) ftnfPcgarite. 
Iltfdbet 250. tuner, feltet 830: ft.

Steebiefall på fdbolanben.
förntatt åferbrufet od) 
foberBdrgningen för Bo= 

ffapen dr arBetet

©tur cd) fogelfdnge; oteift. 
Stuterier à 20 el. 30 (Sreatur. 
Sjmodftoerier à 24000; all 
Smör cd) oft af 730: ft: for.

16: Dilsbo Scdit af 121: mantal 13 öre. —
Jlferjorben 1 b^a * @{ömt)ra, Jtdébpn, Somta, sJJlcra, etc.

I vodtjla i 33iterarf, Sopet, £>pfiö, Jlålåé, etc.
Utfdbe i öpen åter uttgef: 490: tuner.
JJldn od) qtoin=folf p. p. 2000: ft.

Sjntodftoerier à 80000 alnar, 
gifferier i Söbra ©illen od) anbra inftöar. 
Stoebianbe på Bolanben; minbre itu dtt för. 
Smör öd) ©ft af 2000 ft: for.

17: Liusdal Sod)n af 111 mantal, 10 öre, 1: p.
Wferjorben I b^a ’ 38I' $sr86fir& 3^ngftab, etc.

I fdmfla i Jtläppa, SBåfan, Jlaggen. etc.
Utfdbc i öpen åfer uttgef: 430: tunor; men ploglattbett dre f)dr 
nipdet i Bruf.
JJerfcner pp: 2000: ft.

förutan åfer ed) 
dngeéBrufet dr ar= 

Betet meb

förutan åferbrufet cct) 
foberbdrgningeu dr ar= 

betet mdft af

Sjn=Hltodrfningen til 1000: S« 
Smör cd) oft af 1800: ft: for. 
©iur cd) fogelfdnge otoift. 
Sifferier uti Snfioarne otoifje. 
Stoebiefall ; minbre nu än för.

18: Ferla af 51: mantal 5 •/.
Wferjorben 1 b^a 1 ®tor^n^ etc.

I Sdmjla i Äårböle, od) ftnffcgarne.
Utfdbet uttgef: 420: tuner. JJerfcner pp. 1000: ft.

Glytisvallur III. 21
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3âmte tyemanb= 
brutet är arbete

Bjnmåfmeriet od) Ijn til 400: iti 
©tur od) fogelfänge omift.
Smebianbe — minbre ån för.
Smör od) Dft af ungef: 800: ft: tor.

19: Hofvedal af 11 mantal 7 •/. 6: peng.
» I båtre i SBiteit; Dftanfio ; ^lorn.
Uterjorben j ^mre { göäubfiö; £uéfiöln, SSibrnbårg.
Utfäbe i öpen åter 45: tunor. sPerfoner 450: ft.
Samte Ijemanb= Stuterier à 20 ft: Greatur. 

brutet od) fober= SogeI od) ©turfänge; omift. 
bärgningen åfmen Sifferier uti Snfibarue ; omifje. 
af ffogen arbetab Smebianbe à 5. 6 el. 10, Dunlaub. 

måft meb . Sntbr od) oft af 200: ft: for.
Cap: 3. om Söderhamns Stabs 3«= od) Utforjjell.
§: 1. på tlje t)är nu gåenbe fartpg; förutan tlje font löpa på fragt; 

SEeppab ut= od) 3n, måft tfyefja parftfeblar; nanti.
sBraber...................................PP- 4000: Delfter.
SBiälfar......................................... 500: ft.
SfBdfnaber...................................... 194800, alnar.
Smbr..........................................  3800. iff.

UtforjIen af Sogel om mintern på flåbar til.
Stocft)[olm].............................  15600: ft.

Strbming om mintefrn] til Banbb=
bpgben................................... 250: Duur

SfinnSBaror åtffilliga ; bocf til intet qvantum.
Spanmål.........................................  5500: Dunor.
@nIt..............................................  1000. Dunor.

3nforflen af Dobafer.....................   1000. iff.
Specerier af måugl)anba flag, for . 40000 ©t
3ärn ifrån Srufen font utföreb . . .

§: 2: Sbrutan tl)en årliga frimarfnaben, font påftår efter privil: 
A? ... b. = 2, 3, 4, etc. Januarii, tit folf ifrån Gefle meb frantmaror 
refer; förutan tl)en Fetallie font fommer ifrån ©alarme, Såmtelanb, 
Pîebelpab, etc. ©od til minbre qvantitet nu dit för; åro fbljattbe 
fmå UIarcfnaber eller Bptes^platjer fbrlånta efter Placat: 1723. 

uti Sllpta Sodn tbeu 2: Augufti od) 7: Decemb:
— 3ärlbö — d. = 11 ocf) 12 Decemb:
§: 3. ^mab Factoriet, af ljmarjel)anba gcmår, i fpnerfyet Sfiut= 

tpg, angår, font Çàr i Staben brifmeb, til Äongl. Piaptf od) Gronanb 
tiånft; få tilmårdab Ijår årligen, mer eder minbre
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förutom åferbrufet 
cd) foberbårgntngen 
ïtyftlaë ntäft meb

2:

Mufqveter ... ft.
Jiftoler
SBajcnetter
sJHqtuer
SBöfmr

förutan mångfynnba mutat fmibe, font intet upräfnaé.

Cap: 4: Sfterföljanbe lSocfnar uti .£jåléungalanbé ©öbra Contract, 
Imtbla meb Söderhamn, tncift meb fåbana maror, nanti.

1. Slwg Socfn af 27 gårbemmttal.

SCferjorben f tB: uti siltSH Söten, ©tråfånta, etc.]
I Såmfla [B: SBafhtàë, Smnebro, ©ran etc.] 

lltfäbet uti open åfer, om året, ttttgef: 120, [SB: 112] timor. 
'Jerfoner i ©offnen p. p. [B: få omtrånt] 800: ft.

Äålaitbet til SBârgëbrufen, få mål in font 
utom Socfuen belågett. 

gifferter uti |affiöit font 3nfiöar. 
Sjnmåfmerier à . . .
©mör af 450: ft: for.

Söderala af 67:|J| mantal.
: båfta . . .

Slferjorben : tvåvfia . . .
I [B: nåftmt Ijfa öfmeralt]

Utfcibet p. p. 280: [B: 220] tunor. Jerfoner 1100. [B: 1000] 
differier uti Siucma ålfmett. [B: åfmett i 

©altftön]
Äålmtbet til SBargtudrcfen i ttägbett. [B: 

od) Factor.]
©mor af 1000: [B: 800] ft: for.

3: SadurCtad af 40|gJ gårbemantal.
Slferjorben * b<*tce ' [B: ®<*rbnåé; ©åfoerftab, SBüle, etc.]

I Såmve [B: ©mebta, SBdcfdttge etc.]
Utfdbet p. p. 150: tunor. [B: p. p. 170, tunor, förutan 
©matar od) ©mebior.] Jerfoner uttgef: 600: ft.

Jfålanbet til ütlâttê Sårnbruf.
Siffanbet i Sargmifen od) flera matn.
©mör af 660: [B: 170] ft: for.
[B: ©ptttitanbe od) måfmanbe af Sinne.]

4: Hanebo af 46 SDfantaL

qåmte åferbrufet 
år nit)det arbete 

meb

Ståft åfer= od) 
Slngeê=f!ôÇlett 
arbetaë meb

Slferjorbett ( b^a tB: 1 ^rtetVn, ® ofa ra, fallen etc.] 
1 wårfla [B: i Gopan, Raman, Tönfen.]
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Utfåbet
©teibiolanb]

Scimte åferbrufet 
ät t)är avbete meb

5:

i open åter 190: [B: 240] tuner. [B: förutan på 
Berfoner pp: 800: [B: 820] ft.

Äåt= OtB fåt=för§el til brutet i Äjlån.
Sjn= ed) Sjn.-wäfteerier.
Siftanbct uti 3?ärgteifen oct) flera fiöar. 
Smör af 730: [B: 950] ft: Äor.
[B: (Diurfång]

Boldnäs af 143 $jj. gärbemantal.
" ) båfta . . .
Sferiorben Uam(la t gtffte
[B: Éferj erb en är nog åtffiltig, emeban Secfnen fträcter ftg 

teiba emtving; bect är tt)en fämfto up i Sinffogarue för ti ölben ffull, 
ed) tf)en hazardeliffa fem ligger ut teib ftera (Slfmartte Sjufna ed) 
Vornan, för wattuftoben t)öft ed) SBar.]

Utfäbet i öpen åter p. p. 640: [B: 760] tuner. sBerfeuer ungef.
2800: ft.

Sjnwdfteerier
Äålning til Äjla brut ed) £älbo=Btaéugn. 
Serfell meb tacfjänt ed) malm,
Smör af 2500: [B: 2400] ft: ter.
[B: SifEnnbe i (Slftearne.]
[B: ©åganbe.]

Sörutau arbetet 
meb åter ed) fe= 

berbäpganbet 
fpjjlaë f)är mäft 

meb

G: Alpta af 88 Biantal.
- , . i båfta [B: i Äprfbpn; Sßifen; Sångebe]
Plfevierben j [B: | Galfvan, ©rannäé, ©utbärg]
Utfäbet [B: förutan på ©teibior] p. p. 430: [B: 360] tuner. 

Berfener 2000 ft: [B: 1800]
(Diurfång på Sin=ffogarna.
SifEerier uti Snfiöar.
©mer ed) Oft af 1500: [B: 1520] ft: Äo= 

(Sreatur.
[B: Jtofdning; ©teibianbe; PBäfteerier af 

Sinne.]

Sämte åferbrufet 
arbetaS tjär mäft 

meb

7: Ofvanåker af 39 32g\ ©ärbemantal.
åferjorben | ^tce

I fatnve . . .
[B: Éterjerben är näftan Ijfabana, förutan bparne i ©fegé= 

marcfen.]
Utfäbet af 160 [B: 180] tuner. Berfoner 1100: [B: 1200] ft:



[III: Hälsungalands Södra Contract.] 325

Jiåft eder= od) 
sInges fföhlett 
arbetaS meb

Äåtning til Särgsmåtcfett. 
Sjn=Mafwerier.
©mor af 630: [B: 650] ft: tor. 
[B: ©Eogöfålle. !Diurfång.]

8. Järlsö af 135 ijejj SQfîantat.
båfla i bparne wåfter om tårtan [B: i ©åljeftab, 

Slferjorben Vötänge, ©fårftab, etc.]
0åm(la i Äalf, SSjf, etc. [B: ,pacffmeb, .fpåftbårge] 

Utfcibet i öpett åter 520: [B: 570] tunor. sPerfoner pp: 2000, ft.
[förutan åter od) 
StitgeSlanben år 
l)år arbete måft af

SjnetS tilmåreftting.
©mor od) oft af 2100: [B: 2260] ft: Äor. 
[B: ©webianbe.]

9: Arberåd ©od)n af 54©ärbemantal.
( tt>en båjla i tjpänfätter, Piörtftö. [B: i åfprfbpn, 

Slferjorben Snlftab, fpåf, etc.]
I 0åm(la [B: i sJiorbfto, Jiiarne, ^älfcxt]

Utfcibet uti öpen åter 230: [B: 220] tunor. [B: för på ©mebio= 
tauben] perfotter uttgef: 1050: ft. [B: 1200: ft.]

Sju od) linwäfmanbet.
©fogéljpgge od) ©wibiofall. bräbe=fåganbet. 
©mör af 900 [B: 840] ft: Äo=6reatur.
[B: Sof=Iagning ; Vogelfänge]

R-, mantal.
I batre omfring fprfatt.

Slferjorben tl)en : 0åmve i ©webåfeit.
I [B: näftan Ijfa i alla 7: ft: Spar]

Utfäbet rtngef: 85: [B: 90] tunor.
Perfoner p. p. 240: ft. [B: 200 ft:]

Sjnwäfmerier.
©webianbe od) fogelfånge.
©mör af 350: ft: for. ' [B: 360. ft:]

[B: giffattbe i flora fiön Or.]

Vörutan åferbrufet 
od) Voberbårganbet 
år mpefet arbete 

meb

10. Unarsvik af 21

Sårnte åferbrufet 
arbetaS meb

11. Jlfo ©odn af 38 Ty2 mantal.
r båfla i Opbp ; Jtprfbpn ; Öfwerbo ; Pipffe ; etc: 

Slferjorben tfyen j [B: i Sobarne]
I rrxu-fk i Jiorbanljebe ; Slmb öle; Vlorljeb. 

Utfäbet i open åfer 160, [B: 140] tunor. Perfoner 600: ft. 
[B: 620 ft. font nu föröfaS af Sjtt=Manufact:]
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3åmte åferbr: r Stnne=Manufact: t $lorn. 
arbetaé mäft j Smör af 630: ft. Jf or. [B: 620 |t.] 

meb I [B: Sfogölfbgge]

12. Bengsib af 28 §3 gärbemantal.

Stferfcrben tben

båfta i SBäfterbl). Särge; fPolbärg; etc. [B: 
t äßäfterböle, Slfre]

fåmfta t bråbbböle, ©löpe; etc. [B: t 
Sieebja]

Utfabet p. p. 130: [B: 100] tuner. [B: för fiå 'Swebter] fPer= 
fener 450: ft. [B: 500 ft.]

förutan åfer= ed) | Sinieäfteerier
angeö fföjjlen år i Smör af 470: ft: for. [B: 370]

arbetet [ [B: Steibiofall. SDtnrfaitg ed) Söftaganbe]

Stferferben 11) en

Såmte afer= 
brufet arbe= 

taö meb

13. Norala af 54 H mantal. o
båfla t St; Site; SLïrbt); Äungégårbett; etc. 
[B: i 9it)gårben]
wårfla t SSab; Searfeen; Stinga; Sefiö. etc. 

[B: i 33org, Snarböte]
Utfabet i open afer pp: 240: [B: 230] Suiter. fPerfoner 800: ft. 

Äålning til Söberljatmt ed) Sångteinb. 
Söräbefåganbet.
Smör af 880 ft: Äor.
[B: giffanbe i Ijaföieatnet]

14. Trbnö Sod)n af 30 mantal.
dît •• -s. I bcUta * Srönb^n; Sångbro; SDag töfa; etc. 

erjor ett j j Drften etc. [B: i Slbi -twtnbre]
tttfäbet p. p. 140: tuner, ^erfener 430: ft.
Samte åferb: I Såganbet til bråber. 
arbetaö mäft j Smör af 500 ft. Äcr. 

meb I [B: Sintte]

NB. Slt en fremanbe af Sanböorten ed) råfttiiigeit må leeta f)uru 
tt)et år beffaffat meb tt)e til alla föreitämba, i Iftearje Sedtt [ttpräfnabe] 
(Båf&emantat få införet! ed) t)är mit förra uti I: JfIed: Glyfisv: förmäl. 
Tit: III. Lit: B. -

(Sårbe STCantal eller gullgärbéljeman beftår f)«t i ^åléingalanb 
af 16 öre foppmt.

^ gärbemantal à 8 •/.
1 — à 4 •/. eel) få leibare;
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i ©eftrifeïanb rdlnaê cilïenaft 10 öre på et fult gärbemantal. 
t SERebeIpab fallaå fåbant 1: inåt, Ijwareft 48 SERaI giöra 1: pelt 

SERautaI ; 24, Ç 12, I etc.
t Éttgermanlanb nämtte» tpetta ©ålant» eller ©åbeelanb, ocf) räfnaé 

24 ©älaitb på 1: pelt gärbemantal; 12, 6, etc.
t Sdmtelanb ïatlaê fåbant tundanO, tå 6 timor palla 1: gätbe= 

mantal, odj få wibare.
t ,fpärjeåbalarne Ipber erbet, tro, trög el. trog, giöranbe 36 

£rög, 1: pelt gärbemantal. etc.
Jpwab utem Sôdfterÿterblanbê Jpöfbinge bömet räfttaé, v. g. 
t ©iljeêbalarne nämneé Äifltanö etc etc. tpet går man pär förbi, 

tp man IjaHer ftg aHenaft in em lanbamdren, wdl wetanbeê tpet en 
piear Sanbéort, åger fin färffilta beffaffenpet; ecp tljen annerlunba pufera 
mil, were tpet på en Idft fema fler åt allem, ecp efter et mdrcfe ffdra 
Hdber för alla; etc.



StieBdllet af Slota Baba, 
dr tfyetta följanbe,

t Sôvfîa ©eien:

formale cm gob ^ué^ålbntng, Bwar uti tfyen Beftår.
Januarius Bwitfa arbeten ttieu månaben forbrar i ftjner^et; af men Ipoitfa 

mdrfebbagar tå dre.
Februarii SRdnabenb egenteliga ftpjlor, ccf) mdrfebbagar.
Martii SRdnabenb, od) Ijfalebeb alla tfie anbre SRdnabcrb färffilta arbeten 

bdbe för SRdn cd) Qmincr Bdr i Sanbet ; Sdfom od) tf)e SRdrfeb= 
bagar Bwbfe an i tBefja tiber Beb gemena BeBeu 1 ac^t tagab, tit 
at fföta Bu§Bdtningen.

i 2lnt>ra ©elen
I: 2lff>anbtingen om flFcvbnib'et, etc.

Cap: 1. Qm dferbrufet i gemen, od) BwarfeBanba ftagb 3orbmof)ner, 
ocB fatten at tBem mdt u^brufa meb nöbiga mdrftt)g; giöbfet, etc. 
Samt utfdenbet, otB Bwab tBer mib ad)tab bör.

Cap: 2: Seffrifmeb alia Bdr i orten brufetiga mdrftyg etter dferreb= 
ffajjer ; od) Bwab tBe fofta.

Cap: 3. Qm Sdbebarterna fom Bdr i Sanbet trifmab, od) Burn tt)e 
attfab. etc. dfmen Jpumtegdrbar, Ädt)I, Siötter, Sicfmor, etc. .prnab 
tBer mib forbrab. SjfaIebeb Sjn, apamBa; etc. meb uträfning Bu 
BmartBera ftagetb omfoftnab; meb annat mera.

Cap: 4: SiBang af 3 annor Qing font Bdr i Ianbet nu mi)det arbetab 
Bd, ndmt.

Äotdanbe, Qwebianbe od) ©åganbe.
görmdte af urfdd)t tit at framföra Saningen.
Tit: I: Qm dtoBtaitbe, Bucu tBet mdrfftdlleb, tit alla omftänbigBeter; 

ocB febermera en utrdfning Bu arbetet, om tBet fïabar eller gagnar.
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Tit: IL Dm ©webianbe, f)uru Ufer meb avbetas til alla omftdnbig= 
beter ; cd) Ifuru U) et arbetet tonar möbatt eller intet.

Tit: III. Dm ©dgattbe, tmru U)et ibfa§ bör cd) bwab frcma tf)et af 
fig faftar.

Cap: 5: Utrdcfning per Debet cd) Credit bwab alla tl)e bår i Sanbet 
brufeliga ©dbeéarter femma at fdfta Sanbtmanen.

II: 2tf Imnblingeti.
,g»urn t^e ting, fem af Scrbene wåjta, utarbetaé til föbo cd) froma.

Cap: 1: Dra titmdrfning t gemen.
Cap: 2. ,punt SOÎiëlet bör matas od) bewaraê.
Cap: 3. Dm dtffiltig fïagê ©rpner.
Cap: 4: Dm SMltning cd) SMli
Cap: 5. ,punt Söröbet bör berebaê cd) bewaraê, cd) cm dtffitlig flag 

t)dr i lanbet.
Cap. 6: Dm 33rt)ggattbe cd) ©rida, bunt tt)et bör ffe, cd) bewaraê.
Cap: 7: Dm SSrdnwfn cd) tt)eê beffaffenbeter.
Cap: 8. Utrddning på ail arbeten fem uti Ufe förendntba Capit: dre 

framförbe; ocf> bwab bwarje warftl)g fommer at fefta; etc-.
Cap: 9: Dm Ifitetê tilwdrfniug, meb ©pittanbe, Södfroanbe, cd) alt t)är 

til böra mdnbe; etc.
Cap: 10. Utrdfning pd förendmb arbeten, cd) bwab SBdrdtpgen fefta.
Cap: 11: Dm SDegelI cd) Degelflagerier.
Cap: 12: Dm Didra cd) Didru--SSrdneriev famt utrdfning pd fdbatt an 

beten, f)tüab U)e gagna eller ffaba.

III: 2lfl;attbUnsen. 

d>m t>w>avjef>anba flags 23of?ap.
Cap: 1: Dm 33offapê ffötfel i gemen, cd) bwab tber wib bör ad)taé til 

alla cmftdnbigbeter.
Cap: 2: ,punt meb garen dr beffaffat; meb mera, font börer til U)ef)a 

(Sreaturs föbo od) nptto.
Cap: 3: Dnt ©etter cd) SScdar; bwab til tberaé afwel föbo cd) npttig= 

beter dr at tttdrda.
Cap: 4: Dm puttbar, crf> tberaé åtffillig flag.
Cap: 5: Dm pdftar, cd) bwab til et cd) annat font nöbwdnbigt Wara 

mdnbe drforbraê.
Cap: 6. Dm pôitê oeb alt bwab tit Ufent böra mdnbe.
Cap: 7: Dm Âattor cib tberaê egenffaper.
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Cap: 8. Dm Jt'oTreatur, od) alt Ifmab l)är unber ràfnaê, v. g. Äalf= 
mar, Drntgor, Dfar, SJtiölfefor, ©allfor, etc. etc: ©amt Iafebomar 
emot fife mäfta fiufbomar [om på tfyefja Greatur fomma plåga, etc.

Cap: 9: Dm ©mjn, odf alt fjmab Ifår unber förftåé; äfmen at bota 
tlferaê fiufbomar.

Cap: 10. Dprdcfitaë mang flag af annor Greatur, fom fiât t lanbet 
föbaé; men allenaft If oö tl)e förnämare; tfferföre befïrifmaë tf)e intet 
få utfört, fom tfje förre algentena.

Cap: 11: görtecfuing på fffen föbo, fom et Ifmart Greatur bör Ijafma 
öfmer l)ela året, t fpmterlfet mebatt tfjet ftilleë tune öfmer mintern; 
©amt algemena prifet på bmart oct) et flag, efter t^enna tibfeuö 
utråfning.

IV: Tlfhanblingen.

d>m f>tvavjel)anba tinge tilvoårFning af Soffapen.
Cap: 1: Dm Silmdrcfning t gemen.
Cap: 2: Dm ÇOîtôlf, ocf> flfeö måitgaljanba brut, til fmör, oft oct) annat 

mera.
Cap: 3: Dm ©rebbor eller blöter, Ifmab flfer mib adjtaö bör.
Cap: 4: Dm ©mör od) tt>eé råtta tilmärcfning.
Cap: 5. Dm åtffillig flagé Dft.
Cap: 6: Dm Jtiott oct) tlfeö råtta tilmårfning.
Cap: 7: Dm glåff od) tfjeé egenffaper.
Cap: 8. Dm IfmarjeIfanba tingê egenffaper, fom tilmårcfas af Greaturen, 

v. g. .Itorfmar, ©plta, Salg, etc.
Cap: 9: Dm UK, Sage!, Jporn, I)år, etc. fom oct) funna tagaé til nptto 

i Ifuélfållet af Greaturen.
Cap: 10: Dm ©fin, .[pubar, Säber, I)uru tl)e böra tilberebaé på mång= 

Ifanba fått; faint Ifuru Ülrbetêlônen fan mara til berebanbet af alt 
tt)et förenämba, etc.

V: Ttfhanbtingen.

(Dm tt>e t)år i lanbet befmtel. Wilbiuren ocf> therae fånge 
oct) förmoner.

Cap: 1: Dm SBiIbiuren i gemen od) tljeraé fånganbe.
Cap: 2: Dm fprfotab ©iur od) ttjeraS befïaffenfyeter.

Tit: I: Dm SUgen, od) Ifuru Ifan fångaé; ocf) nptta.
Tit: IL Dm Uteenébiuren od) ffjeraë beffaffen^eter, etc.
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Tit: III. Öm ^Biörnar od) Kietas natur, etc.
Tit: IV. Öm SBargar cd) tljeraé beffaffen^eter, etc.
Tit: V: Öm SoTtur od) Ijioab om tf)em är märtmärbigt.
Tit: VI: öm Särftoar od) bio a b man om 11) em bötna må.
Tit: VII. Öm åtffillig flagé .'Kaftuar, od) tfyeraé Befpnerliga. . . 
Tit: VIII. Öm parafé natur, od) ljuru tt)e fångaé.
Tit: IX. Öm iDJiarbor, od) tljeraé natur.
Tit: X. Öm Stfornar od) tljeraé Beffaffen^eter.
Tit: XI: öm Sefatar ocb 11) e ra S natur, fånge, etc.

Cap: 3: Öm litrar od) Saftar, od) tljeraé natur, famt l)uru t be fångaé, 
od) fjntab npttigljeter tl)e nteb fig Ijafwa.

Cap: 4. öpfaté på fbrenämba SBilbiuré ffhtn, l)uru bljrt tlje nu fié= 
paé; etc.

Cap: 5: Öm Soglar od) alt f)ioab til fåban bi urs BefpnerIiga natur är 
at märtfa.
A: (Dm SFogsfogtar, fåfom Sofinfar, Som,perrar, Salfar, Siufar, 
©labor, örrar, Tiäbrar, od) alla flera efter A. b. c. fom tbe Ijår 
i marfene finnaé, tå adaé natur BeffrifuaeS; l)unt tlje fåttgaé; etc. 
til antalet 57: ft.
B. (Dm Siofoglav fom fjär ftmtaS rnåttbe, 23: flag; meb §n>art 
od) et flags egenteliga Beflaffenljet, famt l)unt tlje fångaé; meb 
mera märfmärbigt.

Cap: 6. Sortetfning på förenåmba foglarfé] prjé, nu för tiben, emot 
tlje forna tiberé.

VI: Ttfbanblittgen. 

(Dm Sitïat' od) 0iô=î)iuv.

3 Crittfe ©eiert.

,fort autetfning på tlje magrer fom ©tåberna Hudicksvall od) 
Söderhamn af 3n= od) ut=förfel ^afttaa at Ijanbla meb; ©amt alt Ijtoab 
Ijioar od) en ©otfit måft liar at fpfda meb, Ijela lanbet öfloer, uti får= 
ffilta afbelningar uptetfnab, åfmen mål Ijuaarje @otfné ftorlef af SJiantal 
odj tplift mera; .fpioab 9JIantalen angår, få äro tlje få räfnab, at för= 
utan tl)e ffrefna i Sdiantalélångberne, låggeé en tribiepart til af fåbane
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perfoner [om funna finnaê lefioanbe, men anten för ungbomen eller ocf) 
ålberbomeit ffull intet titförbe uti rullarne.

Utfåbet är uträcfnat efter öreélanben i ©ocftten, uti öpne åfrar; 
men intet få egenteliga på tpioglanb, ån rninbre uti ©wibior.

Smovet ät ftält efter Ä'otalet, od) %t efter IjemanenP ftorlef, näml. 
1: ft: mtöl[f]fo efter öreélanbet; od) 1: Ztt [mor af fnoarje mi Slf=Io ; 
efmtmoät fomliga giftoa mera; Slt od) ImPfolfetP boffap utefluten.



A od) O.

(Su&ö

Almackts-Spegel

Rika Fate b ur,
uti

Helsi nge-fuften, 
tå

sJiauoavanbe tibevb Soglar, 
tambo od) toilbe; [tånbigt 

miftanbe, eller od) Sfyttanbe; 
©logé= jämt @tö=foglar, 
til fyevaö Beffaffenteter 

af et fym annat 
Beffriftoab,
©ont år

II: Flocken
af

sJiaturfenS 23o!

sJiorbuvtalfoteimftb.
Seitab

af
01: Joh: Broman.



I: Mof: 33: 1: Cap:
verf: 20: tDct) (Hub fabe: gtore ivatnet af fig, trat'anbe ocf) 

Iefivanbe !Diur, od) ^jogIat font på jorbene flyga unber fdmelens 
f«fie.

verf: 22. Dd) @ttb ffapabe aUeijattba ftåber foglat fytuar efter 
fiit art.

I: Mof: 33: 2: Cap:
verf: 19. ©out nu Herren @ub giort fmbe af jorbeue aflafyanba 

btur på tnardene, cd) allafyanba fcglar unber Ijitnelen, fyabe .!pan tf)em 
fram for Adam, at t)ait ffulle fe f)uru bait ftufle nämna them, tt) få= 
font ÜJÎetmiffan alïaljanba btur ttäutbe, få fïulïe tt)e ïjeta.

Job: 12: Cap:
verf 7: fråga bed bittren, tf)e ffcla tärat tig, cd) fogtarna ttttber 

t)imeleit, tt)e fïcïa fäpat tig.

Matth: 6: Cap:
verf: 26: ©eer ttppå foglartta unber t)iineten.



görtedfning på tfyeraê SNanut font uti ifjetnta II: glocfen cm ^ogIar 
tufôfb arc:

R. Aben Efra.
R. Abul Pharaj.

Agricola.
Albertus.
Alciatus.
Aldrovandus.
Alexand: ab Alexand[ro] 
Anton: le Grand 
Apulejus.
Ariftophan es.
Ariftotel es.
Arnoldus.
Avicenna.
Aegiteta [o: Aegineta]. 
Ælianus.
Beroaldus.
Brafavolus.
Bellonius.
Bochartus.
Bonnanus.
Browne.
Busqvetius.
Camerarius.
Calphurnius.
Cardanus.
Cartefius.
Caffiodorus.
Celfus.
Cælius.
Cato.
Cicero.
Colerus.
Columella.

Dalecampius.
Diofcorides.
Dubravius.
Eberus.
Encelius.
Eufebius.
Franzius.
Fabricius.
Feftus.
FredianL
Fuchfius.
Galenus.
Gaza.
Gazius.
Gefnerus.
Gillius.
Grapoldus [o: Grapaldus]. 
Grubb.
Goeurotus.
Heraclites [o: — us]. 
Hermolaus.
Hefychius.
Hippocrates.
Homerus.
Horatius.
Hornius.
Jonftonus.
Jofephus.
Ifaacus Er: Stenbyenfis. 
Ifidorus.
Juvenalis.
Kiranides.
Kircherus.
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König.
Laertius.
Langius.
Licetus.
Lilius.
Livius.
Longolius.
Lucretius.
Macrobius.

R. Maimonides. 
Martialis.
Mela.
Mefve.
Mundella.
Munfterus.
Murray.
Myndius.
Myrepf(i)us.
Nonnius.
Oliverius.
Olaus Magnus.
Oppianus.
Oribafius.
Ovidius.
Palladius.
Papinius.
Paracelfus.
Pexenfeldfer].
Perottus.
Peucerus.
Platina.
Plautus.
Plinius.
Plutarchus.
Pifo.
Rafis.
Rehn.
Roberg.

Rudbeck. Pfater] 
Rudbeck. Ffilius] 
Ryffius.
Salmafius.
Scaliger.
Savanorolla.
Schefferus.
Servius.
Schröderus.
Servius.
Sextus,
Solinus.
Sparman.
Spegel.
Stendelius.
Stumfius.
Strabo.
Svedberg.
Svidas.
Terentius.
Tigurinus.
Thomafius.
Trallianus.
Turnebus.
Tzezes.
Varro.
Vegetius.
Veftin gius.
Villanovanus.
Wilugby.
Virgilius.
Wolfius.
Volateranus.
Voffius.
Wottonus.
Zahn.
Zebitius.
Zoroafter.



Sörtecfning på fff c Reglar font uti tfjenna IL gtoefen af H[istoria] 
Nfaturalis] Helf[ingiæ] ucimnba oef) fortet, beffrefne âro.

NB: förra Num : utwifar Skelett ; aitbra N: Cap:

Del: Cap: Del. Cap:
Stlor III 1. Jtalfoner L 5.
Stun et. Stüber III 2. Jtnipor IIL 11.
Stttfor I 1. Jtofmittor II: 17.
33le§cimtet IIT 3. Jtorpar IL 18.
331dt)a Ifar III 4. Ärafor IL 19.
3? o Itar III 5. Sabbar IIL 12.
SBofinfar II 1. Safffrifor II: 20.
!Dufioor I: 2. II 3. Somar IIL 13.
Domherrar II 2. Säbertappar IL 8.
Drifpar II 4. SRprfitipor IL 22.
Salfar II 5. sDiafar IIL 14.
Siufar II 6. Siattwafor IL 23.
Siffefiufar II 7. Drrar IL 24.
Slabermof II 8. sPraifor IIL 15.
@icif I: 3. III 8. Siipor IL 25.
©labor II 9. Siorlg öf ar IL 26.
©rifïor III 6. Siöbftiårtar IL 27.
©râêaitber IlI 7. Siorbromar IL 28.
©ôfar II 10. Dibenfmatttfar IL 29.
©öftpbare IL 10. [o: II Il], Diffor IL 30.
.jpacffpitar II 12. Difelffjter IL 31.
Jpafêôritar III 9. Dfator IL 32.
•fpôrtê, Duppar p. I 4. Dfrafar III: 16.
■Ôiârpar II 13. Dfrifor IL 33.
.lPofar II 14. Dnipor II: 34.
,fipcflor II 15. 0iö=ffator IL 35.
Sëfoglar III 10. Dttio=Siipor IL 36.
Jtajor II 16. Dparfmar IL 37.

OlysisvaUur 111. 22
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©. C.
Sparffdar II: 38.
Starar II: 39.
Stenfqioettor II: 40.
Stor=Sluner III: 17.
Stranbftrefar II: 41.
Stoalor II: 42.
Stoanor III: 18.
Sioartor III: 19.
Såbebårlor II: 43.
Dalgoim- II: 44.
Diftelfinfar II: 46.
Diåbrar II: 45.
Dranar II: 47.
Draftar II: 48.
Drutar III: 20.
Dioårraulor III: 21.
Dårnor III: 22.

©. C.
Dåttingar II: 49.
SSattufpojar II: 52.
Ufioar II: 50.
Uglor II: 51.
SSiggor III: 23.
SSipor 11: 53.
åer, Sllor III: 1.

åferf ön§ II: 54.
Drnar II: 55.

Append: II: ©el:
Sårfor II: 1.
Dioanlig Siöfogfel] III: 25.

IV: ©den
Dra SItygcmbe Infecter.

formale.

§: l.

£loab til tfen I: SIotfen förbemålt är, od) åftoeu til tt)en III, 
letter fommei ett framföraé, näml. om Drfafen til tfenna min famling, 
ora IxIv i fimnbet är tfenna, at fora all ting ftyneb mera af=
ån tiltaga, tty ftoareft får i orten i forna tiber, ocf uti mina uttga 
bagar, ftor ömnigfet loara raåttbe; äfloeit inåt af Soglar ; fåfora af ftyr= 
fotab biur i ffogen, od) af allefattba fiffar i loatneu, få at når man 
litet font at gå ifrå laufen i ffogêbatfar, foglar fopetals finttaë månbe, 
od) tfe tfer npfatta fnaror ocf gilber Itytfabeb mer än ratytfet af ritt 
fånge; SJiatt fåg på loatnet fltyta od) ftmba nåftait oråfneliga fiöfoglar, 
fela fomaren öfioer, od) matt futtbe, om loåren, alt in emot SJiibfomaren, 
på ftranbar, ffär ocf I)dinar, fimta od) fantda några 100 fogelågg, uti 
tferab bo, på 2. el. 3. timar. tfer emot få tomt od) obe år får 
blifioit, at ett fan gå uti ffogsmartfen, 2 el. 3 injlar, od) ftoartfen fe 
eller flora några foglar tfer ftunga, ån raiitbre fltyfgfa, ocf ätttå miubre 
fångaS; Dcf å tfe ftålleit, ftoareft fraå gofjar fabe letat ocf funnit fela
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ämBarct fult af åtffiflige foglarS ägg på ert liten ftunb; nu tBerftäbeS 
fiiuteS icfe en füget, än fiber något ägg. Jpmarföre at nantttgifma od) 
Beffrifma t|e foglar font t)är å orten uti mina IefnabS Dagar Bafma 
funnits, är följattbe glod ttteb t)aftig penna famlat.

§: 2.

Slt ntcr än månge Bafma mpcfet ffrifmit om foglar, tt)et meta t^e 
intpga, font Bafma bedagat giöra fig unberfuniga, od) litet fora in uti 
sJcaturenS Diupa od) miblöftiga SSof ; maranbeS nogfa-mt funigt, at 
tf)e font ttjer om något Bafma i pennan fattat, fåbant märcfftält belS af 
egen fovfavenl)et, belS efter an&vae beråttelfev. Söägge betar åro 
gattffa tiögnöbige til fåban märcfS uprättanbe; ttset od) Galenus tt)en 
gamle od) Jiaturflofe ©refen; fom lefbe 140, 150. 160 od) 170; fåfom 
Hiftorici, Abul=Pharaj, Eufebius od) flere räftta; mib Baubetta gifmer, 
förlifttanbeS tl)efja betar mib tmemte been, fom en meniffa måfte brufa, 
om ett mil mäl ftå od) rätt gå; bocf tjmilfent^era af ttjem må IjfitaS 
mib tljet ^ogra, eller mib tt>et mänftra; tBet IemnaS t^er Bätt; Bäft är 
tt)et när tf)e Bägge rätt BrufaS. SOiett få fatt tfjet icfe fällan t)ärtba, at 
månge BflIta belS på tljet etta, belS på tljet aitbra Bettet, enär Berattel= 
ferna tagaS for fauna, fom bocf Dfanna äre, od) (för) alt för ntpcfett 
färlef til egen föbelfe ort, förer pettatt utom rätta raber; maranbeS tBet 
ett allmän flagan at eljurumät Adam i JJarabifet gifma månbe, äfmett 
mäl alla foglar, fin rätt namn; Bmilfa netto odjfå utmärcfte tBeraS art 
od) natur; tp Bfln mar tå uti fullfomligBeteneS ftåttb ftabber; @å Bflfl' 
bocf febermera timat fl)eit olpcfan, at fåban nantit Blifmit frentmanb od) 
ofuttig, äfmett för Ebræerna od) Dfterlänbingarne, få at fl)e fielfme 
måfte famla om fit gamla SOioberSmål, uttpbanbeS tBen ene få, en an= 
nar aitnorlunba, foglarneS namn fom i |). SStBeln nämttaS; i fpnerBet 
efter SSaBploniffa fängelfet; fåfom tBeraS egne lärare Maimonides od) 
flere Rabbiner tilftå måfte; Bochartus od) attbre intpga, famt Jofephus 
uti Antiq: Jud: ögonffent. utmifar; Bwarf öre må ittgen tBet förunbra 
at annat folf i aitbra länber, nämtta foglarna meb annor namn, belS 
tagen od) Britten af fina grannars orb, belS af foglarttaS röft od) låt 
fåfom Yarro mil Xjiafrnat; od) förfarenBeten mitnar; öpmar til od) tBet 
fotnnter, at icfe alla foglar fittuaS på alla orter; ep Belter funna alla 
trifmaS aOeftäbeS ätt ntittbre tantbe Bltfma ; JJieb mpcfet mera fom är 
orfafen til foglarneS åtffillig ttamn; Bmilfn namn Bäbanåt för en Bnar 
fogel fotnnter at itämnaS, efter tBet fpråf fom Bår nu t Jiorblanben 
BrufaS.
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§: 3.

,pmab ©mcitffa erbet Söget eller Suget wibfomnter, fern är Iifa 
meb 34) ff an, Sbanffau cd) Slngelffan ; men tfye aitbra Europæiffa fprei= 
fen tnftårama inånga meb Lat: Avis, eller ed) ineb Lat: Volucris; 
@å wore intet at uitbra på, om man införbe några meningar l)år om, 
Ijfa jom Lexicographi giöra månbe, få wäl om tf)et ena, jom anbra 
förenåmba Lat: orbet; ti) xiäft tl)et tlje giöra en åtffilnab tljem emellan, 
gifwanbe wib Ijaubena ljuru ttjet jenare [tråder [ig wibare ån tl)et förra; 
@å åro tt)e [tribiga om fielfwa roten, anten Avis fåjeé af Lat: Ad- 
ventu, jåjom Feftus menar; eller a via efter Ifidori gifning; Voffms 
ogillar tf)etta od) tpber orbet af Ebr: aph eller oph, jom år foglarS 
råtta algemena namn, od) ftåmmer in meb wart ©wenffa, tljet wår 
mafalöfe ©pråfförfarne D. Ol. Rudbeck uti fina biupfiniga ffrifter 
lårer. Dm orbet volueris må jag intet nåmna, enieban tljet brufaS få 
wål om foglar, fom om annor btur; @å wore, fåger tag, intet at un= 
bra, om några meningar Ijår iitförbeé om ftammen åt orbet fogeb 
Sbod år fåbaitt onöbigt, erneban en fjwar lårer mebgifwa tljet fomma 
af flyga, Lat: volare;

»Ett liten fogel b<*n flyger få bogt,
C>cl) wahret tl)et lyfter bans wingar.

§: 4:
^wab fogtarnaö fïapnah i gemen wibfommer, få åro tfje tjwar 

annan life i gaitffa måttg ftpden, v. g.
1: Slt tlje åga twånne wingar; Ijwar meb tlje flpga eller fwtnga 

fig up i luften; tp iag menar winge fåjeb af öwinga; faft ån om 
tljet lat: orbet, ala, fom Sv: winge bemårfer, Etymologici nog brt) 
Ijafwa at utforffa; fåforn af Gellii, Vegetii, Scaligeri, i fpnerljet 
Martinii od) Voffii ffrifter år at igenfinna, ©od ejmruwål foglarne 
råfitaö iblanb @nb§ ffapabe Creatnr i luften, få böra tl)e lifwift 
råttare belö på mareïene bel§ på watnena ftållaS; erneban tlje aller= 
inåft pafwa t lier tfjerab ti Ilj å 11.

2: Äropen beflåbber meb bmt od) fiåbrar.
3. ,pufwub meb ögon, öron, S1Mf, tungo, etc.
4. .palö xtcift framföre bröftet eller bringan.
5. Dipggen ofwatt på bröftet od) magan.
6. ©tiårteu eller ftpfwet fifta belen af ffapnabeit.
7. Sår, Sen od) fötter meb floer bewåpitabe.
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8. 3nälfmer; botf af olifa ftälningar; i fi;itcv^et emellan Sfogd= 
od) SUbfoglar.

9. ,pan od) .pou tili tönet.
10. sKIla ,potter wärpa ägg; l) mar af ungar utfläcfad; faft ätt tcfe 

alla äro buktiga; float om Harveus oct) många attbre ffrifmit l)afma.
11: Stggen marmad nu längre, nu fortare, efter Cardani oct) flerad 

nträfniug.

§: 5.
Jptoab Woglarned fång, röft, Itub od) låt wibfommer, få är ttsen 

albeled forånbelig, i ft)iinert)et fie[l]fwa fogtaflageu emetan, ti) proar od) 
en fogel fhtnget efter fin nåbb; It)ber algemena Sm: orbqwäbe; äfwett 
wäl af Chn Grubb ttifötb; Spffen fäger: !Der oogel finget irue if>m 
ber fcpnabel gexnafcpen. Safom od) i atffeenbe tit många fogtar, 
fmitfe ombpta fina fånger od) röfter, beld mera belö rniubre; pwar om 
anmärfitingarne til ett l)war fogel omftänbeligeu tömmer at mera wib 
t)anbena gifwa ; förutan tpet fom Eau igenfinnad af Apulei, Zahns, od) 
mange flerad ffrifter; 3ag ftabnar förtl)eufful oct) qmäber af mår 2)pre 
Sfalbd ftitrifa qwäbe=wjfor fålebed:

"Sa fiunger fielfwe tå, 3 mäbretd följe=fmänet,"
"3 folend grannar, od) 3 lüftend fåte wäner;"
"Waft ebor röft är fpäb, få ftämmen boet titpopa,"
"Slfen fiunger intet bäft, fom ftarefaft ortar ropa."
Slf mår goba fprfopfalm, N: 360; finned förenämbe SfaIbd efter= 

täufeliga orb fåban:
Sll biur på inarcfett frögba fig 
£>d) på fitt fätt låffiuitga tig 

Su ftore märlbfend ,perte! 
pmar fogel fiunger tig til prjd;
Sig låfroar pagel, fttiö od) 3d; p. p.

Sliig bör äj mara fäntre;
3ag t)ar fått, SJiera gobt, etc. etc. Verf: 3. 

lärattbed en l)wat meniffa funna af foglarnad få til fäjanbe Oänbeliga 
åtffilnab til rofler, tiub, late od) fånger, Ifafwa tilfälle at efterftnna tpet 
en @ub od) ftapare mara månbe; fe Mag: And: Murray demonft: 
Dei ex Voce Animal: edit: Hamb: 1724; in Oct: 

fimnbeorterna giöra pär utinan ftor åtffilnab. 
flretiberna än nu mera,
Pionen af paitar ocp f) örter,
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Silbern äfwen wäl.
YPäberteFen af rägn etter jolffen, Iugu eller bläft, fiölb etter war= 

ma, p. p.
StiUa=Uttianbe, gåenbe, flyganbe ^ögre eller lägre. Slnorluiiba t 

leFôttben, aiiorluiiba när tp watpa ut äggen, när tp ligga ut tpm 
»varma eller äre Sure; fäfom fäjeö; när tp äga ungar at lada, p. p.

Slnorlunba när tp räbbas eller fovffrädlae af uågoit; meb mera 
font Plin: Hfistoria] Nfaturalis] lib: II: Cap: 51. Ælianus Hfistoria] 
A[nimalium] 3: 35. Arid: Problfemata] Sect: II: p: m: 424. 
Jonftonus, Wolfius, p. p. p. berätta.

§*• 6-

jpär fpneö icfe otiänligit wara, at meb fä orb tilfämta gifwa tf>et 
en bel af Särarena i ^örfamtingen; iblaitb poilfa jämwäl D. Luther, 
Chemnitius od) mänga flere äro; päftd tpt Soglatna blewo flapabe 
ocb) tagne af vvatnet; fäfom 70 gref: uttolfareö, oct) flereö affättningar, 
äfmen wär ©wenffa 33ibel utwifar, ©fap: S3: I: Cap: 20: verf. @n 
bel nefa tpr tit oct) bewifa tpt goglarne äro wib börjon ffapcbe af 
jotbene ; l)toar til mäng ffap framföreö i förmägo fä wäl af Ebr: 
mälfnilbe uti anförba rum; fom af fämgob annor, v. g. I: Mof: S3: 
2: Cap: 19: verf. 1Som tpfja fettareb father winna tp fteftaö bifall; 
äfmen af mära Lutheraner; fä ffulle oct) borbe mig räfitaö til kift at 
gä ifrä tpm; ©od förer iag pr in en albeleö ni) od) fränanbe 
mening, fom icfe lärer angä roära nöbiga trob artiflar, itäml. at Cfogb= 
foglar fom ittgaluuba funna trifwab eller föbo äga pä od) uti od) lieber 
unber matnen, äro tagne af jorbette; SKen % foglar fom intet funna 
lefma od) alftrab, utan at fimba pä oct) boppa fig lieber od) unbtf Wclt= 
nen, tp äga fin börjon af matnet.

§: 7.
©ont min förre mening, i §: 6; anförb, war ett ginning; ä ftär 

nu tbetta faft, at alle foglars början är af od) uti Slgg ; ji! od) 
fiffars od) aitbra Sreaturb ; fäfom wäre npe Sdaturflofe wib pibena 
gifwa; t)War efter fin art; efter Sllfaburb gifna wälfignetfe, tär al 
ting ffapab wore. ©od fom om tbetta är mer än mpcfet ffrifoit af 
ganffa mänge naturenö rattfafare, od) tpm emellan är ftor ätfilnab, 
ide fä om Slggen, utan äit mera af t)Wab ©el uti ägget Ungen fit be= 
gpnelfe tager; tp t tien ene fäger fä, en amtar anorlunba; @ä fititbe 
man upfptla mäng arcf af fäbaita berättelfer. ©od forbrar nfit tib 
attettaft, et eller annat fortel. pr införa, näml.

a: Öm namnet eller orbet Slgg; fom od) brufab öfwer dt uti 
Europfæiska] ©präfeit; om tp Orientfalilka] ma man intet tala;
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af Miunftero, Buxdforfio?] Stockio od) fiera Lexicogrfaphi] fan matt 
finita igctt orbett œn ocp Dira v. g. Ital: ovo. Gail: oeuf, af Lat: 
Ovum; font är tagit af Gr; ax)v, efter Voffii, ocp fleraë witneêborber; 
ccp fœm ttågre mena af olov lat: Solitarium; Sv: »Snfamt; emeban ett 
ägg lioârpeê t fänber; meb mera font Gefnerus* oc£) månge flere berätta.

b: Ont fielftoa ämnet pinar af äggen tomma uti öpönfen; pwar 
ont fa toäl tt>e gamle font ttpare mpdet fïrifioa; rätta grunben är Sfa= 
paremö wäret uti Naturen, od) £au8 wälfignelfe font Hiaturen behåller ; 
2)od är at märefa pär toib, något beft>nnerïî näml.

ec: 'Jlt faft pönor tunna wärpa ägg, förutan Dupparê tråbanbe, 
få fia lia få wäl tpe gamle font ttpare Phyfici fp et före, at utaf fåbatta 
ägg inga ungar aflaö od) föbaö.

d. förutan tpetta finna» od) Dbuglig ägg; faft än foglanta ibfat 
tpera® famangång, v. g.

1. VPtnbågg, ova fubventanea, font Galenus a) Zephyria 
tallar. Ariftotfeles] od) Oppianus: hypenemia. SHien om fåban tom= 
ma nf Dftan= eller Sunanwäber, font blåfer i ftuffen på foglarna; 
tpet nr för mig otroligt; faft än fåbant förmeneå pättba nti Lufitanien 
wib bärget Tager. Sangoblifare är tpet Plinius ffrifwer, at Sßittbägg 
förorfafciS när £)öttfen äro för ntpdet feta.

2. "Hötågg, font få obuglig bïifwa, belé tper af at tpe anteit äro 
weirpta i Siöintåttaben, od) fallaö perfore ova Canicularia1 el. efter 
Ariftotel: orb Cynofura b) (SHer förffäntaé tper tl)e ide wäl attfaé, 
t tRötmåuanö weforna, lita font brida furnar ocp ffäntmeö på tpen tiben 
tdt data fällare. Uuber tiben bortffämmaé ettbaft pwjta, eller båbe 
f!Pjtft od) gula af ägget; ocp blifwer ovum urinale; Stunbom äro od) 
Zinnerne fprutna, font iunefluta gula= ocp Inoita ägget, ©antul od) 
förtegen ägg äro od) obngelig; cönoarföre böra ägg wäl attfaé; pwar om 
tömmer at ittföraé Cap: 4: Lit: E. Jlgg utan ffapl märpaé oftaft; 5)od 
fällan af tpe loilba foglar. Jlt ftardt åfpehunhev ffämnter ägg; tper 
l)afwa Plinius, Columella, Albertus, p. rätt uti.

e: Jlt fontlig ägg äro ftörre, fontlig ntinbre; ide atlenaft fogel= 
flageit emellan, utan ocp af et flagS fogel; i fpnerpet pemtamba; tpet 
är iitgom ofunigt. Somlige fpeptgare ocp längre; fomlige trubbigare; 
men at pär af något wift fluta, anteit tuppar eller od) pöner pttgiaé 
nti tpe fpipigare eller twärare; tpet är ttog fwårt, emeban Ariftoteles, 
Albertus, ftå på tpen meningen at af lång od) fpepig ägg alftraé 
tuppar, ocp af tpe trinba, cfpönor ; men Avicenna, Cælius, od) attbre,

* Lib: 3: p: 412. 
lib. 2. de femfine].

b) de Genferatione] Animfalium] 3: 2.
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fäja tmärt emot. Columella ccf) Plinius t)alla fåbant för omift, font 
tljet od) i fanning mara månbo; ©od [tår tljet [faft] at all ägg unir= 
paê fram meb fmalänban för åt; tmärt emot anbra fofteré orbentel. 
framfrppanbe t bagöliufet.

d: Jlt uti mång ägg finneé IDubbeI aggeblomma |mar om Ari- 
ftoteles, Wottonus, Plinius, Gefnerus od) flore berätta tljet är od) 
f)är Dftaft Ijänbt. SDceu at uti et fåbant ägg, äfmett 2 ungar är föbbe; 
tt)et faller mig otroligit. Cardanus od) flere föra fram t)uru Monftra 
ntur ägg tömmen äro; t|et od) tan til eu bel, faut mara; JJien at få= 
bane unberbare foglar äro föbbe t|er af, at 2 el. 3. äggegutjlor |afma 
legat i äggen, eller od) bara gulan, förutan Ijmita, p. p. tljet IemnaD t Ijer |än.

e: Jlt ^attenê minaitbe giör frud)tfamma ägg od) ni)ttig til ungar, 
tl)et ntåfte alle tilftå; SDocf et)urumäl algemeua räfningen är 9. 10. 11: 
bagar, til åggené rätta mogenhet, febatt minanbet gått för fig; ®å 
fimteë bod ftor åtffihtab på unga od) gamla £)ö trente ; tl)e förra äro 
fnarare ätt tt)e gamlare; Snmärteé ftapnaben orfafar od) omift bagatal; 
äfmen mäberlefen, tp märmen befrämjar, men tiölben för^inbrar t|etta. 
,f)uru nu ©uppené eller fattens infläpta frö, orfafar bud)tig ägg til 
fpdlittgar, tljet more nog at ffrifma ont, od) ätt mera at införa t|e åt= 
ffidiga meningar ont ungarneD förfta begpnelfe uti äggen, anten tl)et 
fïer af eller uti äggebloman; få font Hippocrates, od) flere fäja; 
eller af albumine äggefpuitan; efter Ariftfotelis] mening; a). (Slier 
af tfsen bel font emellan finnan år ; fom Coelius, Svidas, p. od) attbre 
mena; ©od efter t|e sJipareD förfarenljet, v. g. Veftlingii, Malphi- 
gii, Gravii, Svamerdamii, Harvæi, Hornii, Cartefii, Robergii, od) 
många flereé, är ftjetta font fortaft: Jlt förutan tt)e betar font et rättffaffen» 
ägg äger, nätttl. SFafd, Ijimtor, gulan Del) Ipmjtaip et litet tomt rum, 
mäft mib breba ättbatt, få finîtes än et ting font är fielfma gruttbett til 
ungen, näntl. cicatricula e!r Iigla od> runba pricbett, mib fiboua af 
äggebloman; Ijmar af uttgenD förfta börjon är, od) mäper alt nter cd) mera 
til af tl)en föbo |att tager af ©utlägget, meb mera fom uti t^etta trånga 
rumet mara tan, Ijfa fom annor fofter uti tljeraê mobéré qmeb.

f. qpuru ungen uti et ägg bagel, tillager, tit t|eé Ijan är fullmo= 
gen, od) fig utbrpter ntur ftalet; 11) et tömmer at ittföraé Cap: 4: Lit: 
D. om @frådf)ötté; tp meb tlje milba foglarë ägg, |ar iag intet fått 
fåbant ntärda, allenaft tbet, at när äggen läggaD i matn, fatt tttan röna 
|itrit tneb tljem mara månbe iumärteé; tp fitutfa t|e til bottt, få äro 
tlje intet på magen ti! uågoit unga; men flpta tlje, få år ttågott unge 
tljer, pttgre eller ålbre.

•) de Genferatione] lib: 3 Gap: 2.
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g. Slt tt)en ena fogeten fatt utfläcfa en anitattê fogetê ägg; tffet 
bejafa alla tf>e font ont foglar ffrifwa; Jpwilfct cd) f)âr d orten faut är, 
od) ofta fïer, i fpnerljet meb 5lnf=dgg nnber Jpcnfwu. £)d) efjuruwâl 
itägva fittnaë font tt>et wib ïjaubeua gif wa; burit od) agg funna anfaê, 
at tf)e förutan Soglarneë ôfwerffpgganbe, fafta goba ungar af fig; tfyer 
ont ffrifioev fuller Alex: ab: Alexandfro] a) at lägga äggen ntt warm 
trätf, od) wättba äggen ofta ont; p. p. Colents ffrif[we]r ttäftau tl)et 
famina; DJten ätt på et Fätre fätt utwifar Joh: Gravell nteb ett färbeteé 
upfatter nngn, od) tljeë tilbel)ör; font wäl mäd)ta artigt od) fnält låter 
giöra fig; 3)ocf är omfoftnabeit inånga refor ftörre af fåbatt bpgttab, ätt 
at någon t)är å orten lärer fåbant fogelbure uprätta.

h. Stggeu font wilba foglar lägga uti tl)era§ bo, funna wäl efter 
Ifaubena borttagaë ifrå fomligom, od) i ftället tjtläggaé fmå runba trä 
Fållar, tå foglarne flera tf)er à wärpa uti tfyeraë eufatligljet; men få äro 
b o rf tnåttge warfamare, font od) ftra.r rpntma boet, når ttågor rörer 
äggen, ,purtt måttg ägg en t)war fogel wärper i füllen, od) om l)öttatt 
allena, eller od) Jpaiten Ifiälper til at rnärrna äggen od) ntfläcfa ungarna; 
tl)er om fomtner at ittfôraë wib l)warje fogelë beffrtfning.

3: ©ont all ägg äro oljf i ftorlefen, äfwen i gobfjeten. £l)e 
l)enitaftn]be Soglarë äro bätre ätt ttje wilbaö, t fi)tterl)et ©iöfoglaré font 
od) fämre äro än ffogëfogtarê. 34)en font l)är ont utförlig berättelfe 
aga wil, jätnwäl pttrit ägg berebaë ffal, til föbo od) läfebotnar, f)an får 
fåbant igen af måttga Auctorcr, l)Wilfa Con: Gefnerus uti fit wärcf 
om Soglar itiförer, på måttg blab, ifrån Fol: 390, til 420, lib: 3.

§; 8-

Sfie font ffrifwa om So[g]Iar, förbela tl)em uti åtffitlig flag, v. g.
1. ©omliga äro Sylveftres, Sv: ©fogêfoglar.
2. ©omtiga — aqvatiles. — ©iö=foglar.
3. ©omliga — Inqvilinse jjpemtamba.
4. ©ontl. — Temporaneæ — SIpttefogtar.
5. Stt bel Carnivoræ — IRoffoglar.
6. @tt bet — Baccivoræ — SBärcitare.
7. @tt bel — Prædatrices — Oîofsfoglar.
8. ©törfta belett Ofcines ©ångfoglar.
9. @it bet nämtiaé Altiles, Cortales 

eller Cohortales — ©fåcffoglar, p.
10. ©otnliga — Fiffipedes af flnftta fötter.
11. ©omliga — Palmipedes — Srebfotabe.

) de Secr: lib: 10.
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12. ©omliga — Augurales — SJeted'nare.
13. Somltga — Majores — ©töm.
14. Somliga — Minores — DJlittba';

DJleb flera belttittgar, font Varro de R[e] Rfustica] a) Aldro- 
vandus, Jonflonus, Gefnerus, Wilugby, odg många fiera toib fgattbetta 
gifma. IlIa tïgefja afbelttingar gär iag l)är förbi, h) toib ett Igrttar fogel 
fom Igåbanåt fait ttcitnttaê, får matt tfjeraë art igett, odg Igår eitbaft giör 
3= afbelttingar, nanti, tlgen I=M Selen IganbIar om Igär i Orten tige 
dfemtamba Jioglav. IL Seien ont ©t'ogsfoglar, IIL Seien ont Qio= 
foglav, Igtoilfa jämte Sfogêf[ogjlarne nâtnttaê ïlülbe el. £>tambe.

§•• 9.
Gmeban toib en Igtoar fogel fommer nti IL ocfg IIL beïar, at in= 

foraë Igitrn tige Igår gemettl. fàttgaê, förtlgenfful at ttttbtoifa loiblöftig= 
lget, toil matt i formale tigetta nämna fatten at fgoglar fånga, faint 
g i lb rett o ctg fttaror itågorlnttba Beffrifttta ; mäft för Iftett orfafett, at ide 
aHenaft toifa Igurn fogelfångett Igår i Ianbet ffer, emot attbra orter; tig 
ett Igtoar ort åger odg Igdrutinan fit BeftgunerIiga ; utan odg at tut emot 
tige förra über, är Igår ftor oljffget; tig Igabe iag uti mina unga bagar 
bntfat fåbatt gtlber, bonor odg fttaror, font mitt fgaber odg DJloberfabcr 
Brttfa måttbe uti tfteraé tiber, få Igabe matt fitapt mera tiger meb ton= 
nit än möbo för arbetet; DJlett tiben giftoer förfarenfgeten, odg förfaren= 
f)et giör fonften; ty loar tit odg nngcfet fommer ttyett otroliga brift af 
toilBråb font tut Igår fätttte?. fåfom toib Början §: 1, ttämbeé; Orfa= 
ferne åro tyattbgripelfe, förft (Bttbs tyåmberje, odg feban [Fogavnae oför= 
ftoarliga utobanbe, albratoärft af Fåtanbe åt Sergé SJrttfen, tå ide 
alleitaft foglartteé f[åra] odg råtta tyemtoifter odg boftållen i grmtb för= 
öbaö odg afbrånnaé, titan tig et geitomfråtanbe Ooé, illaftinfanbe röfett, 
ocf) elafa ångan, font fålmiler toiba omfring ftg fafta, fåfom ^Jeftilen= 
fifft toåber för foglarna, briftoa ttyern längre ätt långft bort; fåfom ftgr= 
fotab biuren; tytoar öftoer flagat är i förmålen til L odg IlL blodar; 
Äotnma ocfg .pantrar at flappa, båttga odg flå, odg elbfprutningar utur 
DJîaêuitgttar at ftgttaê up åt fgimcïeit, få må ittgeit toåitta något Itgdligit 
fogelfånge; Igmilfet Ijftoäl få ömnigt i forna über Igår toarit, för än 
SJårgéSrufen inråttabeé, at ett lgtoar Bonbe ffattlabeé för biurfång. DJlett 
itu år fuller flatten betyåflett på tyemattet, bod foglarne borto.

a) lib: 3: Cap: 5.
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Sctvtetfning på tl>e I;åv butFelige wåvtftpg od; fått at 
fånga.

NB: mebatt förBubna tiben emeHait SJtibfaftan tet) Olofs=SJtdffon 
intet påftår.

A: 23öjjov, ftörre od) mittbte, belê lo=böfj[ov] belé (Jagelbcppov; 
om Ijtoilfa i görmåle til I: glod: Dm fprfotab bittren år ffrifwit. 2>od 
nåmneé tf>etta adenaft, at iag ^ar fett få fåtfa fogelffpttar, at tt)e järn*
tvål på fri Ijaitb, font man feiger, Bafma att font attbre Begiårat, ffiuta
fogehté anten ögat ut, eder ttaefan fönber, eller wingBenet, od) få toibare; 
faft att f>att more tBett allermittfte. 'dt ffiuta np åt, år Bättre, ån at på
ett Bacfa måtta nebev åt; tljet år adom Befant. — Drfaferne a priori
futtbe f)år fratnföraé, men til ett bel onöbigt.

B: dövanbav, fåU=bvanbav nåntbe; Beftå ett bel af et två, ett= 
baft ofwanpå; men font foxbane ntåft Brufaé om mintertiben [n]år fttiö 
mpefett år, od) allerntåft at fånga ^avav ; Bwar om tl)en Lglodtfianb= 
lar; få ffrifmeé intet tttt l)år ont; utan ont tl)em font upftådaé af 2: 
trå=flotfav, uttber oel) öftoer; tt)en nebre ligger alt jåmt Drörlig toib 
forben, tf)t'[n] öfre Ipftas up tit ftorånban, tuera eder tuinbre, t)ogft [o: 
Bögft] i altt; od) meb färbeleé gilberftidor få upftådeé, at når foglarna 
tf)e ftörre, åftuett fprfotab biur, v. g. åparar, diåfwar, Uttrar, p. p. p. 
fomtna at gå på tt)e fmå toågar eder gabbar, Bwareft tl)efja fådBranbar 
år upfatte, od) röra wib fpöet eder tl)et långfta af gilbertoården, Dfre 
ftoden Bnftigt fader neber öftoer tl)em, od) fåfter eder flåntmer t^em 
emellan nebre od) öfre ftoden, at t|e tljer bö måfte.

åptttu tBeffa gilbevffitfov åro giorba," oc£> Bnrn tBe upfåttaé, belé 
meb (Jygel, belé intet; belé meb (tvång; chorda; Bwar om Ol. Mag
nus ffrtfmer; belé meb litet fpö; tf)ct wore mpdet at ntförl. wib Bnn- 
bena gifwa; tBett fåbattt gider får fe, finner fig Båtre ått långa före= 
ffrifningar; men tBet år ttoga at mårda, at tl)en öfre ftoden måfte meb 
tpngb Belaftaé, alt efter tBe bittrené ftardlef matt gilbrar efter.

C: SlaFav, åro aitteu ftörre eder tttittbre, Brebare eder fmalare; 
bod eBnru Ijfa tl)e åro til gilbevfHcFovna, meb förenåmba gåd=33ran= 
bar, v. g. gipgel, Ärof, twårftida, långftida eder chorda, p. p. Ijfa, 
få åro ittga unberligganbe ftodar, utan tBe öfmerlagba tråett, 2. 4. 6. 
8: ft. jåtnn=många måfte tl)e wara, tp wtgten Bör wara Ijfer tugn [o: 
Ijfa tung] til Bågge ftbor om tBett litda påle font ftår faft neber i jor= 
bette mit på flafané ftörre åttba af tråett fom fluftte åro od) meb et 
ttoår=flå famanfåfte; når tBe falla neber, flå tBe på jåmtta mardene, få 
at fogeltt fom giderftidorue rört l)nbe, flämmeé Ujidl emedan tl)e öftoer=



348 [Sätt at Foglar fånga.]

fallrmbe ftodar ref) ftelfma mardeit ; ,£>marföre fånber ofta ft,- at når 
flafeit alt för latter år, oef ftore foglar tfer mtber ïomma, belb fparda 
jorben, font lofer år, til flora gropar, oef fålebeS mina fig unban, eller 
od) lefma långe til fångarenb anfomft. Sifefje glafar upgilbrab icfe alle= 
naft uti mågar o ef gabbar, fåfom gållbraubar; fe lit: B. utan oftaft på 
öpita fältet, SDloar od) ntpror fmareft foglar fafma tferab femmifter, 
mtber f milfa tfe lådaö meb Mr, lingon, @nbår, DRiölbår, StonMr, p. p.

Slt Siåfmar, Soar, SBiöntar, åfmen Sioffoglar, npttia tilfållet mib 
fåbana gilber få ftg maat od) fiött; tfet år i L gl: berättat.

E. Änipftubbar, båra namnet af tfe fiö=foglar font nåmnab 
Kiupot” fe III: SDel: 11: Cap: tt) tfe mårpa tfer uti, od) tunna båft 
tl)er fattgaS; om (ägaren få mil ; boef tageê i fer ut fålbre mång ägg, 
eller ocl) ungar, ån font fonait font tfer mårper. Sife åro intet Eoft= 
eller Eonft=Bara, bod t forna tiber mpdet brågtiga; ti) tfe giörab af 4 
el- 5 qvarters lång ocb ifålig trä, omfrefen 1: al? eller något mera; 
fåfom et trumb eller ftubbe; funna od) omlåggab nteb baitb, fåfom ena 
bptta; ofmait od) ttebait betådaS tfe nteb bottnar; nåftan mit på ifett 
ena ftbona giöreb et runbt fåfl, diametern \ al?; fmilfet fåfl tiåitar 
til fogelnfb] in= od) Ht=Erppanbe utur ftubban; men gent emot eller när= 
mare åt öfre ånbatt gtöreb et mittbre fåfl, font tiåitar tfer til, at font 
tfe’fja ftubbar altib od) outtbmifel. må.fte fåftaé up uti tråen; tt)ett qmifteti 
font affuggeê od) blif[me]r qmarfittanbeå mib tråen, ftideb in uti be= 
målte IifIa fåfl, font ett Erof at fånga Enjpftubben på. Sifefta meb 
fånber giorba ©tubbar, font åga fina mtfja ägare, åro Ijfa gobe meb 
tfe flora od) ifålig tråen; font foë of St'rat’av fallab, oef ftå torr i 
ffogeu ; uti fmilfa ^acf=@petev eller UoarcElni ggave, fe IL SDeI: [12] Cap: 
oef runba fåfl utfugga; oef fålebeé funna få mål Änipor, font ©fafor [d: 
©frafar], famt attbra foglar fafma tfer inne tferaé bo; åfmen mål 
DRårbar oef annor fp rf o ta b btur. DJten font fåbait trå åro fog, torr, 
fiât förutan qmiftar, få forbraë fonft oef ftort arbete at funna fomma 
up oef neber til fåbana öpningar, famt ranfafa in uti fåflett fmab 
tfer år tilfimtaubeb; ide utan jårnbrubbar på fötterne, od) rep omfring 
rpggen uti fånberna.

Sft Munfterus faft ttågott fmtbffap ont fåbana fnipftuppar, når 
fan berättar om et fïagê foglar, font måpa på qmiftanta af tråen; tfet 
år min mening, utan någon annans förflarnittg; fålft föreitåmba ©tub= 
bar fåttiaS up mib ©tranber af fiöar, fmtb oef mifor.

F. Kojor giöraé ont föfteit, för åit fniö faller, nteb upftälte fmå 
granar runbt ontfrtitg flora tråen, mtber fmilfa på ntarfene Hitgonrjb
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od) några aitbra jämttoaraitbe gröna toåfter [tå månbe; tjt fïogêfogtar 
giårna ffvjga odj ingå at finna någon föbc ont tointern når öpna fältet 
år betådt raeb fitiö; tt) å ömfa fibor af fåbana Iojor åro giorbe öpnin= 
gar, tjtoareft ide allenaft fnaror od) Iqdor åro ubftålte, utan od) månge 
tt)Iife in uti ftelftoa rumet, t) tuar uti fogtarna faftta, ftrt)ba§ od) fångaé.

G: <Dtte=2åånt>er, få CaOabe emåbait <Dtv=foglav måft Ujer uti
fångaé; unbertiben od) Sli å b rar. 34)e åro antett sDubbet eller €nfell.
2)od enbaft af fl)en åtflilnab, at når bågge ånbar af trået utruftaé tit 
fånge, år Ujet bubbelt bånbe, men enbelt, af Ujett ena. SBårdtqget år 
fåbant: SDtan tager en qtoiftfull mebetmåttig ftor gran, tmgger ttjer af et 
trum, få lagattbeé at toib bågge ånbar af trumet, 2: ft: goba qmiftar t 
rått proportion emot Ijtoar anbra, bliftoa qtoare loib trået, at Ujer af 
fan böjaé ub åt, od) bittbaë ett ring, få toib fom en taUrjl; in uti Ujenna 
ringen utftrådeé fnaran i treCant, når ånben år faftbunben rått toål öftoerft 
toib förenåmba böjning eller ring. Utom Ujentta ringen [trat toib ätt= 
bait af aftjugna trået, bittbeé af fmå biördqtoiftar fom åro bigre af 
lummer, ett liten qioaft; 2)onatt eller SSåttbet, mit qå fooitfet et t)åt)t 
giöreé, fåtteé öftoerft ufoqoå träett, tallar, granar, btörlar, når tullen år
aftjuggen od) få fpetfab at åttbett föreS rått faft in uti SBåitbeté |åljl,
få at Ujet ftår paralelt meb jämna marden. Sliar tå fogeln fer matett 
för fig af fumnierqloaften, fltjger Ijan tjt, fåttcr fig förft qå ftora [tarda 
trä; tt) IiFla rjêqtoaften qterft på åttbatt bår Ijonom intet; går ut åt, odj 
[tider t)uf)uubet igenom fnaron eller Iqdott, fom uti ringen utfpånb fit= 
ter, äter en ftunb af Iummern ; men når l)an ärttar flqga Ujer ifrån, 
brageë fnaran alt mer od) mera Iring om Ijalfen at Ijait ftrljpeS, od) 
toarber Ujer tjåitgianbeé fom en tiuf i galgatt ; Snaranê égaré til ntqc* 
Icn fromnta; JCan od) ofta It)daé, at uti tlje Orrbanbett font bubbel åro, 
faftta q>å ett gång ett fogel å tjioartljera ånbatt.

Uti fmå SBiördffog, Ipoareft ittga budjtiga tullar finttaé fom förmå 
båra SBäubet, upftållaö fåbatt gtlber bå [tänger od) ftarda ftörar.

H: Qafoiv åro tlje fmå af ftål -odj jårtt giorba, intet toibare om= 
Irittg ån en ftårbittgö botn, bå [amma fått fom om IHåffaror år infört 
i L <sd: om Oiäftoar. Ulgnett fom fåttias uti tljefja, åro fårfle oct) fmå 
fiffar, Safen låggeé qm fläta ftenar loib fiöftranbett ; tt) meb fåbant in
finiment fångaé ©iöfoglar od) tlje fom ftflåtare åro; mett inga anbra.

I. 0[ag-:23mv brufaë til at fånga fmå od) leftoanbc foglar uti; 
giorbe bå mång fått, [torre oct) nttttbre, famt nbgilrabe mer eller mittbre 
loitftigare, antett meb fål!4ula ofioantit, eller toib åttbatt; uti I)toilfa 
flagbur agtteit ftåtlaé alt font bittren lijfta font Ujer uti fåitgettflabeit 
toåittas louttna.
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K. Snaror äro »al att % (Srep, Ifwar meb od) uti att btur 
fnärjag od) fångaé; men f)är förftåé egentet. ttfe fttören od) Ipdor [om 
ftättaé ut, at fånga foglar meb; belé af trå, belé af taget, betg af 
mäfiingétrå, giorba. Stf trå brutaS tf)e flefta om »intern; men om forna= 
ren af taget; for »if;a orfafer ffnlt. S^efja fnaror ftcitlaë ut på fmå »å= 
gar, gubbar, uti fmå öpningar oct) teber på giårbégårbar, tRjébråtar, 
unber buffar oct) ftera ftåtleu Ifwareft foglar t)af»a tt)eraé titf)åtl, etter 
tjt ttfe »äittaé at tomma; altefamau få fonftigt utfatta, at få fnart fo= 
geleit fticfer f)uf»ubet genom tt;en i tretjörning ut=fpäuta tpdion ; 11) alla 
fnaror beftå af Ipctior ; tjfen må fammanbragaê, fogeten tlfer i fafna od) 
ftrppas; tjwarföre böra tf)e »ara [tarda oct} tit tfjett ena äitbait få »ät 
fäftaba, at ^warden fogeten ttfem afftita fan, ån fiber ftp ga bort båbe 
meb fnaran od} fäfte. StIfe måfte oct) fonftigt utfträcfas, at ide Ipdian 
alt för [tor, ep tjetler att för trång giöre§; ide för nära marden at 
fogeltt öf»er fnaran ftiger, ep getter för tfögt, at Ifan ttfer unber Irpper ; 
Slfe fäften font tfåtla tpdion utfpänban »ib bägge fibonta, måfte meb 
ftörfta förfid}tigt}et ftällaé, at tt)e fnart od) tättet. fläppa från fig fnaran, 
när fogeten tömmer tt>er uti; bod t)åtla tl)en oförrpdt när wäber ftardt 
btåfer; meb färff od} lång gran= eller talUbar, t)ar iag tlfem bäft fäftat.

SIfefja fnaror gniba§ od) beftrpfaé, meb ftor förbel, meb gröna gran= 
qioiftar, liung, ntprporff, od} tplift; tp fogeten åger [tard Indft, od) ffpr 
% fnaror fom f)af»a tegat unber taaf od) tfuéröf, än mera om t])er 
uti fafttabe od) böba äro »orbne foglar; t)»itfet är et arcanum. 
SORen at arga ffpttar od) fogelfängate brufa lägga fåbana fnaror i lönbom 
»ib tprfobören, tl)et är »ibffep[clf]e.

L. Upfmfjov ; flfefja ftitjaä intet åt, tfrå Snaror, Lit: K. i an= 
feettbe tit ftelfwa fnaron etter tpdion od) ttfefj utfträdning; bod nog »i-- 
bare; SORen tt)er utinan ftår åtftitnaben, at »ib ttjenna fnaron är en få 
biger ftång ftätter oct) buuben, at när fogeltt, [faren, SRäfwen, p. fafnar 
uti fnaran, fpringer gitterwärdet töft; fom beftår af en liten pinna fä= 
ftab »ib fnaran på tt)en ena ättbatt, bod fonftigt lämpab tit en tpdto 
fom är faftbunben »ib en i jorbene faftftagen påla; tå ftfeuna ftåitgen, 
^»itten[§] [mala ättbe »itte neber åt fnaran, gif»er fig up i t)ögben, 
odf tt)en ftörre od) tpngre änben fom för »ittabe up, flår fig neber åt 
marden, oct) Ipftar tf>et fafttabe biuret l)ögt up ifrån marden, fom faf= 
nab är i fnaron »ib final änban. cpwarföre måfte attib en gob tpgnab 
ftå »ib ftoränban när en fåban Ictng ftång täggeé uti ena flpfmo, eller 
å någon qwift af närftåenbe trä, fwareft ttjefja uptjäfjor utftättaé, enbaft 
»ib »ägar od) gabbar, eller »ib teben od) gtärbeégårbar. 3 »ibrig
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pnbelfe, IttcfaS intet fånge, i fanerÇet om tftet biur fom %r uti faf= 
nnt år, åger ftörre ungt ån flumpen af ftången; ån tå måtte, nåt 9iåf= 
mat eilet £arar fafna tftet uti; tp tå bita tt;e låttel. fnarott af, od) 
fomma på fri fot igen; fåfont om Diåfmar od) åparar i L glocf: åt be= 
råttat ; jåmte maneret at fôtefomma fåbant afbitanbe.

SL^cffa Itptmfjoo, eller Snaror tncb npf>åfiv>cni&et tfrån maocfen 
på t£)c biur fom tttår uti fafita, btufaé minter od) fommar, meb ftor 
nptto, jårnmål tftet af, at tl)e biur fom uti fåbana fafna, bö od) ftån= 
gia; funna offabb fomma uti egarettS båitber, od) intet ffabaS eller up= 
åtaS af ntöff, ntptot, biörnar, Oiåfmar, ftunbar, rof=foglar, p. p. fåfont 
oftaft ffer meb tl)em fom ligga fångne eller böbe unbet branbar, flafor, 
i fojor, i fnaror, oc£> få mibare.



I: ÎDclcn
om

3,emtamba

§: I-
Pit ntrfng toilbiur fumtct Blifum ^emtamb; ff) et rfr uti förmålet til 

fprfotab biiu- infört, uti I: SIurfen ; Ijfalebeê fan tt)ct cd) ffe mob Sog= 
tar. SWen txiir fotnma enbaft ff)e foglar at nrfntnaê, font algcmenafte 
åro f)är i ïanbet. Ont fPapcfojor, Canarie=foglar, ©ron=@ifïor, p. p. p. 
talaö t)âr intet, utan alleuaft ont tf)effa fôljanba, faft au orf) tf)effa IjoS 
gcmetta l)open intet Ifcir finnaê eller fobaê, nanti.

Cap. 1: ont 2(nt'oi\
— 2. — JDufwor.
— 3. - ©iafj.
— 4: — ^ons.
— 5. — Ifalt'onev.

Cap: 1: 
ont

2ltifor.

§: L
2lt tt)e Ifetntamba 2lnFor, âro af fanttna flag font tt>e toilba 2tnber, 

orf) fålebeS böra ttnber tljet aïgemena lat: orbet, Anas; tlfet Irfreringen 
tunna nota, Ifrflft aile tt)e font fïriftoa ont t^efja foglar bêla tt)eni uti 
Annates domefticas f. Cicures, Sv: Xamba eller i laufen tvavanbe; 
orf) uti Feras Sv: Wilbânbet-; 93îctt ont orbetê rätta urfprttttg ftrfnima 
tt)e intet öftoer ettfe ; tf)e flefta, fäfont Hefychius1 Ariftophanes1Vari- 
nus, Euftathius, (Varinus1) Soranus1 p. p. taga namnet af Gr: Nrjocfa 
f- Ntj7it(x, [o: A'ijTTo~\ utett fotttltge frfja II)et rrfttare Bentrfrrfa Oanuueu
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eller ffiiêlen^wareft SInfan miftaê od; trafïar, än font fielfma fogelen. Varro 
od; ttågre meb betont gå til Lat: tungomålet, od; bela namnet af Natando, 
eller Sv: Gintba, flpta på xwatnet; tt)et fuller fant ar i få måtto, at 
SlnFor od; s'lnber, böra räfnaé iblattb ftöfoglar, font bälbre trifmaé i 
loatnet ätt ä tanbet; t b et odj Ariftotelfes] toitnar, od; tberföre nätttneé 
tbemta fogel Anas marina, od; Amphibia, eller tt;en fom fan lefma 
pa Ianb od; loatit; tf)et jätnmäl Colerus H) intpgar. SDotf om få more, 
få ffttlle alla ©iöfoglar ttämnaé SlnFor ; ^marföre fan man bälbre fom= 
nta på tl;eit tanfan, at et)itru mät Sv. a, aa, å, an, ana, ava, be= 
märfer matn; fe Verel: Lex: od) Stiernh: Gloff: ad Ulph: - -. ©å 
är namnet tagit af tfmfja fogïarê ro ft, tfrjF od; låt; font bocf åtffitlig 
är, äfmett fönen emellan; tt; altib ffrifer ^an ftarfare ätt ^on; faft än 
Albertus tmärt tfjer emot fägcr; ^marföre fallaé äpait af Slpffarne 
S\atfd;en, Sv: StnbvaFe ; Avicenna nämner Slnfan bat, bar, barar, 
baltat; förtuobel. af röften; fatt bättba granfofen meb fit canard giör 
tf;et fatttma; Italien= od; Spaniorn åga fit efter gamla manan i et fom 
annat af Lat: Anadre, Anitra, p. p. öpär i ÿtorben är nu tf)en åtffil= 
nab allenaft, at SlnFor nämnaé tfje Slambe fogtar, men Stnber, tfte 
otambe eller milbe; om £>mitfa fenare mera fomtner at ffrifmaê i 3: 33: 
[2] Cap.

§: 2.

Slt Slnfor åro mittbre än ©iäf;, od) ftörre ätt @tor=änber; %t bar Al
bertus od; Kiranus rätt uti; Slt tf)e bafma långt od; brebt nåf, od; 
tberföre tneb rätta f>eta platyrynchæ; tbet är od; fant meb måra t)är 
marattbe Slnfor ; äfmett at tl;eraê tunga är näftan Inbin od; meb fmå 
täitber Oefatter ; ftor ftrupe od; fmalg; matgiriga, od; flaffa uti fig Ijmar= 
jebattba, ide allenaft fäbeé=arter, utan od; åtffillig fïagê ftögräé, träd 
od; orenligbet; fiött af allebanba fïagê fiffar, grobor, ormar, p. p. fäfom 
af Æliani, Oppiani, Fabricii, Coleri od) fleraé ffrifter berättaé; Slt 
ögonen äro fmå ; men öronett fptteé intet ; ftpret fort, mingarne brebare 
än längre, fotterna meb ffttttt emellan flotta; fäfom attbre mattufoglar; 
tbet är alt fant. Slt tt)e åga åtffilliga färgor fomlfiga] belt bmita fom= 
tfiga] fpräflota, belé fä, belé anorlnnba, bptanbeë om många fiäbrar, 
tbet mitttar bagelfig] förfarenbet meb Gillii, Æliani, Arittophanis, 
Plinii, Gefneri,* * p. p. ffrifter. Dfb faft mib börjon ungarne ide utmifa 
funtta åtffilnabett emellatt fönen, få pppaé Ijfmäl fåbant fnart nog, ittont 
5 el. 6 manaber emebatt £>att är ftörre ätt b^tatt, af röbare fotter, od)

“) Œcon: p: 200.
* Gef: lib: 3: p. 83.
Giysisvallur III. 23
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imd frofota upftdenbe fiäbrar mitt uti ftpfmet; t^ct ed) Myndius, Vi- 
lugby od) ftere berätta.

§: 3.
©om Slnfor äro mptfet glupffe oci) ömnigt flaffa uti fig aUaljmnbct i 

@å äro tfje ort) Dgement färlefbfutla, od) brifma mera ocl) Idngfamare 
famangång, än många anbre fcgtar; i fpnerljet fwnartte, fem funna 
giöra titfplieft dt många bener; träbanbe 11) em l)älft i matnet, men i 
mi brig Ijänbelfe på terra marefen, tå tt>e tilferenbe fig emellan niefa 
tt)eraé färlefbterfn. IBltfwa tl)e wäl giöbba em Wintern, Begpnna tt>e 
rätt tiba, ftrar wib Borfen af Martii mdnab at warpa, fter od) tnåttg 
ägg i füllen 12. 13. 14. 15: ft. 3a! tl)e äro få äggfulla at tt)e icfe 
ailenaft wärpa t)ela femaren öfwer in til falla Ï) öften, utan ed) tljet 
mera är gifwa fig ofta intet råbrum ed) ingen tjb at ligga ed) wärrna 
fin egen ägg til ungar; tljet Ijfwäl anbra foglar giärna giöra; t)war= 
före Brufab neg mpefet tt)et fättet l)är fem annorftäbeb ffer; fiwar em 
Plinius a) Columella, Volateranus, Colerus. p. p. ffrifwa, at Slnfe= 
äggen läggab unber ena Ijötta, fem tl)em wärmer ed) ungarna utfläefer; 
ju få tregit fem ena Slnfa ; tp eller Slntwafen ligger albrig at 
marma äggen; maranbeb Ijfwäl fär åt ungarna när tf)e framfemma. 
®n Slnfa wärmer fin ägg på 2G bpgn, ed) giömer giärna fina ungar 
unber fina wittgar, em tf>e än något ftora mûrit.

Slt |)önfen wärma ed) utfläcfa 3(nfo=ägg ed) tl)er utfomanbe ungar; 
ttjer [o: tljet] är gamalt ed) efwerfunigt; becf em tt)er af ffal Ijärflpta 
något fälfpnt, fem iag nu nplfigen] anmäreft; tl)ct lemnab tt)er Ijätt; 
gtcml. 1740, utflärfte ena mina Ijöna 8: ft: ungar af Slnfo=ägg; fljefje 
ungar Blefwo 4: t)anar ed) 4: l)öner; Din på tl)eitna wären 1741, Be= 
gpnte tfje fem dpanar wore, icfe ailenaft tråba ed) mena genome, fa 
wäl 11) e gantlare fem ungare; utan ed); emebau mina Slnbrafar were 
ffere än tfyefje unge, ed) tego förträbe på Slnferna ; Begpute tfjefee unge 
Slnbrafar tråba ed) mena mina tjönf), fd f)årbt ed) girigt, at ffjen ena 
ljönan efter tljeu anbra faub ligga böba unber ffjem, eller od) ftrar efter 
afflifwanbet ; få at tljefje Slnbrafar måfte flad)tab; eljeft Ijabe mina l)ön{; 
alla omfomit. Suppen fpnteb wäl fôfa förbrifwa ed) l)inbra t^efra 
öfwerbåbiga riBalber; Slten förmåbbe tf>et intet at giöra; = =; Serf 
märrfte iag ed) tljet af Benem at twn wib tilfälle ffifwabe fina wittgar 
ofta neg åt Slnferne fem bönan utflärft ; berf än fem mig wetterli [albrig] 
fommit at tljem tråba.

“) H. N. Gap:. . .
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§: 4.
Slnf=Uitgnrne är o mät af ftjen art, at fä fnart 16c fratnfomma utnr 

ffalet, älffa ftje watnet od) funna ftjer ä fimba; ft)et od) Ælianus s) 
witnar ; men få är intet gobt at them utfläppa, för än [%] äro 8 el. 
IO bagar gamla, od) föbba meb grt)it, ttäfftor, grönt gräé, fmå färffa 
ftffar; tf>et od) Colerus räber. Sfär ftje tå fomma ut på watnet följaS 
ttse warfert åt od) följa fina SJiober, om b°n är Slnfa ; men är pott 
böna, få feer man meb förunbran burn pott fpringer på ftranben, låcfar 
od) låter til tpeS tf)e fomma på lanbet igen od) gtöma fig unber penneS 
wtttgar Ijfa font fpcflingar.

NB.
•pär wtb berättaS pwab IjoS mig pänbe för några år febatt, näml. 

at feban ena böna b>abe utfläcft 9: ft: Slnfuttgar, font en gofje tfrå ©titib 
af 3benor ©ocftt ocf> bar uti en forg 3: ft: WtIb=Slttbe=Uttgar, näftau af 
famma dlber font tpe förenämbe 9: ft. bwilfa fmå ungar 1)«« tagit 
bcitta i bäcfett. Sipe ftäpteé i famma rum meb ftje tamba; men woro 
mpcfet ffngga wib börjott od) frupo tilfamntait för fig fielfwa, utan at 
ftälla fig in meb ftje attbra, i fptterbet unber pönanS wittgar; Omfiber 
WanteS tlje wäl tilbopa, fimanbe efter tbe attbra, fölgbeS åt utur fiött 
bent på gårbett od) itt uti Slnfpufet, beta fomaren öfwer. SSJiett ont 
b often ffebbe ftjet, at efter font tpefja 3: ft: woro mpcfet ffiljeadjtige i 
färgett, mörfgrå, ifrån tbe attbra 9: ft, font wore pögre od> bwitare til 
färgen; bief tben etta Slnfungen af ett tullbetiänt wib fiöftranben il)iäl= 
ffuten, i melting at tben wara fïuUe ett wilbanb; ©amma öbe, fent på 
böfteit, pabe od) tl)eit attbra; bägge woro pottor; SDocf blef then 3:B be= 
bållett jämte tbe rätta Slttfor, beta wintern öf[we]i, od) beta tbeit näft= 
följanbe fomaren(S), fåettbeS få foftbara od) öfwerffötta färger öf[we]r 
bela froppett, od) få netto Ijfa å bägge fiber, at ittgcu målare fttnbe 
utmåla ett få wacfran fogel; Slllom til bögfta föruttbrait font tbenna 
Slnbrafatt fe tttånbe. SJiett fom pan war .pane; od) man wet bunt 
«panante flå§ fig emellan om pönfen, få at tbe bjta bwar annan ofta 
ibiäl ; tbet erf) Ariftfoteles,] Albertus od) Gefnerus b) witna ; @å blef 
tbenne alt för wafre Slnbrafen fwåra apab od) efterfatter af tbe attbra, 
fåettbeS intet fomma när in til «potterna, bela fomaren öfwer ; SDocf font 
bait bwar afton pent, fåfottt tbe; faft än pan måfte flpga öfwer taten; 
tbet attbra Slttfor intet giöra, tp tbe flpga fällan. SJten fent på böfteit 
när Sötlbänberite fommo ffocfetalS flpttanbeS ifrån Storben til ©pbett 
od) labe fig bär itt uti bafSwifartte nära til ©tabeit, gaf butt fig itt til

a) lib: 10.
b) lib: 3. p: 84.
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ifyerciS l) op; od) el)uruwdl 1)att font f)em ttågra 8 et. 9 refor, på Btoarje
afton, refte f)ait ontfiber fitt wäg albeleê tort, lober ut mob tljent; toar
Borto ôftoer t)ela wintern; men på anbra wåreit når Sinberne börja l)jt= 
tomma, font Bait font fnaraft in på gåtbett £>oê mig igen, men tog 
[trap afffeb; tå Ifatt febermera l)år intet låt fe fig, långt mittbre at t)år
trifmaê. SDocf år iag fullwipab tljer om, at ont t)an f)år fått wara i
frib, f)abe tienne, font tlje anbre, af wilbåttber Bliftoit Dantber.

§: 5.
SJieb ntpcfen ftörre nptto föbaé oct) fjåflab Sittfor uti et t)uét)åll; i 

fpnerf)et tt»er ftöar, åar od) open watit finttaé ; ått font £>ön§ od) ©iåfs, 
få för tttpcfta äggen ffutl, font bluten od) fiöttet; bocf f)uru t)ålfofam få 
åggen font fiöttet wara måttbe, tf>et wore långt at Ijår framföra, ente= 
bait månge tfyer ont fina utlåtelfer gifwit od) i pettatt fattat, v. g. 
Avicenna, Gallenus, Hippocrates, Savonorola, Wottonus, SD£>e 
flefte ftabna t tier uti, font Bapt : Fiera qwåber om Sinfor : Hae profunt 
Veneri. warattbeé npttigare at fiöttet ftefa ån fofa, tf)et få wål Api- 
cius ont Äiöféwåfenbet a) font Macrobius b) od) Platina c) Wib l)att= 
bena gifwa.

§: 6.

,lOutubana låfebomar tagaé fmtna, få wåi af Stnfore blob, font 
Seta Ttfwr ont åro alla SSifare Söder öfwerfulla. £>d) emeban ån i bag 
på ©W: Apothek år tilfimtanbeö StnFefett; Lat: Axungia Anat: 
@å får od) iag fåbaitt Ijår ttånttta, od) Beråtta af förfarenfjeten, at faft 
ån Avicenna, Galenus od) flere gamla Siaturflofe råfna It) et för tt)et 
albraBåfta, få måfte tf)et bod wara mpdet fienare ån Solfifter, Såfwer= 
ifter od) tptift mera, ef)uruwål tbet gobt år til en fan uti tl)e fPlåfter 
font låggaö f>wareft f)ålt od) ftiug fåttnaS; men åntå Båtre at guiba 
fitta l) ått b er meb at tlje l)Wita warba.

§: 7.
Siår Slnfor waffa, twåtta od) boppa fig mpdet neber i watnet, få 

år ftor[m]wåber intet långt borta; Ijwilfet få wål Ælianus i fin tjb, 
od) ort, fåfotn od) Plinius å fitta bagar mårft t)afwa.

a) lib: 6. Clap: 1.
>’) 3: 13.
°) 6: 5 de honfesta] voluptfate].
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Cap: 2. 
cm

iDuftvor.
§: I-

pwab uti Cap: 1: om ®nfor år infört, få är od) f)åt at ntårcfa 
om SDufiuor; näml: 2: fing i affeenbe til ttjeraé fjemwifter, nanti, 
tafmfba od) xuilba el. Sbogs=Ipu fruov; Columbæ Domefticce et 
Sylveftres f. Ferce ; Varro a) nämner mål t()et 3Mf [laget font fallaS 
Milcelles, men tïfe äro bocf ttje fantnta; od) om matt rått fåja må, år 
ingen annor åtffilnab emellan Sufioorna ån fårgen, font mpdet förån= 
beltg år på tf>e ^emtamba, men icfe på ©fogébufroorna; om fymilfa i 
II: 23[ofen] IiaitblaS. sJiamuet Sbuftua år af tljeraé låt; i fpnert)et 
©fogêbitfmorê; Du, du, du; mett tl)e tambe buttra Kor, Icurr, Icoure; 
ungarna Pipa, fnoarföre f)eta tt)e Dipiones, od) Dipt; fåfom Lampri- 
dius, Svidas, Euftathius od) flere berätta. SpffarnaS ILaub giör et nteb 
Wart ©wen ff a ; JIien tf)e nantit font finitaë få wål i Orient: Græk: 
Ocl) Lat: tungomålen, v. g. njur nsQiateya, columbus od) columba, 
p. p. £>nt tfjeraö råtta gruitb at uttpba, finîtes få wiblöftigt Wara 
ffrifwit af mångom, at tt)e l)år intet funna införaS; Ijmilfet feed af 
Gefneri Lib: III: p: 262 p. p. de Columbis, lit: H; od) af ntånge 
aitbra.

§:2.

Jpår, fom fagt är, ttåntneS eubaft tl)e Ijemtanba [o: Ifemtamba] 
Sufmor, font åga en tnpdet Wål proportionerad frop, af trint Ijufmub ; 
ogemen wader od) röb ögon; pmarföre förlifttaS görfamlingetté S3rub= 
gumeS ögon wib Sufwo.-ögeit b) SpfteS up emellan Ijwart fom fom 
IjåmtaS af mardene [;] Ralfen liuflig ; wiitgante fnåde, od) wifa en får= 
beleS art uti flpgattbet, fårbigt, fnålt, fjaftigt, gefwinbt; nu up I)ögt i 
luften, nu Saftigt neber, nu ånba frant; ^ warf öre öitffabe David at l)att 
Sufwowingar l)abe c) bragattbe fig mera fram t bugt, ån ut åt, t 
loåbret, unber flpgaitbet; froppen år fmårter; ftpfwet lagom långt; benen 
på fomliga Inbett, på fomliga intet; Iffa fom l)önfett; f[l]ona ide långe;

a) de R[e] Rfustica] L: 3. C: 7.
b) Cant: 5: 12.
c) Pf: [55: 7],
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5lîen fårgen af fiåbrarne ganffa omffiftelig; femliga fielt l)mita, blå, 
bruna afffärgaba; p. p. femliga fpräftota, brefeta, nu få, nu anorlebeé; 
fagre eller obefyageligare; tljet ec() attbre berätta: v. g. Lucretius qmä= 
ber fålebeé “)

Qvalis enim cæcis poterit color effe tenebris,
Lumine qvi mutatur in ipfo? propterea qvod 
Recta aut obliqva percuffus luce refulget,
Pluma columbarum qvo pacto in fole videtur,
Qvse fita cervices circum, collumqve coronat.
Namqve aliàs fit uti claro fit clara, pyropo ;
Interdum qvædam fit, uti videatur,
Inter cæruleum virideis mifcere fmaragdos.
Coelius Rodigius ; Hieronimus ; Martianus, tl)e mitna tl)et fam= 

ma; M. T. Cicero ffrifwer ed) em Sufmer od) I)uru ffieraê plumæ 
åre verficolores, a natura ad ornatum datæ. Ariftoteles brufar 
ed) et fârbeleê erb om tf)em : %qviroeiåfetg].

i[n] fumma: IBrubgumen på mång ftälle t åpöga SBfifan] fallar 
fflruben: ©in Sufma. Snmârteê ffapnabett är fem aitbre ©fogêfoglarê ; 
ÇOÎen at tljet fäjeb af mången [o: mangent] tt>et Sufmer Ifafma ingen 
galla; tl)et är ofaut; Beda ed) tplifa sPrefter fara tf)er utinan milfe; 
iag menar tlfet od) Galenus ftår på mina ftbe t)är utinan.

§: 3.

Ma Sufmer para§ giärna, ed) äro mädfta färleféfulla; Ratten 
l)afmer fig uttberl. emet fyönan, meb futtranbe; ftpfmeté utbrebanbe ed) 
ffäpanbe på rumet tf)er tl)e miftaê; pialfenê utmibganbe, p. p. omfiber 
meb långt fpfjanbe; tl)et ed) Seneca ed) flere latiner tilfänna gifmer 
meb erbet: Columbari ; tit tt)eé Ifonan lägger fig tteber uttbcr tråban= 
bet. SIggeit märpaå enbaft 2: uti tljerab be fem t|e giert f)afma rätt 
flått, enbaft af några finå ed) terra qmiftar famt ffarpa l)e=ftråeit eller 
borft, ferutan någet fringom= eller öfmertäcfe; ingalunba på nebrigrum, 
utan uti tl)e allerlfögfta fem finnaé funna; l)älft up uti torn, flåcfftap= 
tar, eller tplif ; tf)et ©falben Ovidur qmäber:

Adfpice ut veniant ad Candida tecta Columbæ,
Accipiat nullas fordida turris aves;

Varro, Plinius, Albertus, fanna tlfet famma.

a) Iib 2: [v. 804—811].
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Dfwer tïjefja ägg Hgga fïiftewjê Dufmorna ; twårt emot mänga 
anbra foglarê natur; i 16 el. 18 bagar, tit tf)e§ ungarna warba utfläcfta; 
ti) få fnart tf)en ena af tf)em [tiger up, lägger ftg [trav Hpn anbra; få 
nitydet ia g ^ar funnit, 12 et. 15 timnr t)wart[t)lera; Dd) fom Hp wifa 
en färbeteé mänffaty Hpr ntinan, äfwen mät febermera uti upfoftringen, 
i tty båbe ^an od) tymt äro ganfta flitige at ide allenaft föra Hpt tort 
är tit ungarnaé föbo, utan od) matn; få at man meb förunbran feer 
bunt tt)e förft fmälja uti fig 8. 10. 16. ärter, etter od) fmärre fäbeéforn, 
Quitta tt)e febermera utftyruta genom Hjeraö mun od) näf, in uti un= 
garnaS munar od) tjatfar ; äfwen mät nog matn Hp brutit f)abe ; bod 
mäft fälebeé när ungante warba 8 btygu gamle od) begtynna få finit 
od) febermera open ögon; tty wib framfomften utur ftaten, äro tt)e fåforn 
flera fogetungar fmåra fttygge, af ftor but, långt näf, p. p. 3(t Duf= 
ungen fätter fit näf in uti förälbrarnaå mun at mottaga maten od) 
bridât, til tf)es % ftelfwa få tourne warba at föbon taga, utur boet 

* gå od) fent omfiber fltyga, följanbe fina förätbrar. 3 mellan tfb, få 
ptpa tt>e, gapa od) fläcfyta wingarne när flje få fe förätbrarna tomma 
til fig meb föbon; få at meb rätta Hpt orbet: titimre, äfwen om 
t!) e[ a fom om anbra fogetungar, t) o S ©refer od) Lat: brufaé må; war= 
aubeê Hpt od) faut om wåra b enttarn b a Dufwor i sJlorben, at tt)e wärpa 
många gånger om fomaren; om ide få juft t)ela året öfwer, od) en gang 
i månaben, fåfom uti tt)e wanna Icinberne ; tl)et Plinius, Ariftotfeles] 
Ælianus, od) ftere berätta; åt minftone 4. el. 5. refor; tty få fnart 
ungante äro något [tore morbtte; begtynna tf)e ftrar å ntyo at weuaê, 
wärpa ägg; bod rätt fällan uti HpraS förra bo.

§: 4.

sDian finner ofta i Poftillor, od) tmter äti oftare af sPrebifanter 
burn tbe bröfta fig od) föra brtyg orb fram, i fpnerbet när Hp tomma 
at tala för ©ntlingar od) ©nfor, t)uru Dufwor äro utan galla, utan 
onbfta, mrebe od) bitterbet, bögt älfta fina sDlaEar ; atbrig öfwergifwa 
tbem meban tbe tefma; förja bitterliga när entbera af tbeni bör; föran= 
be§ fram Efaj: fpråf a) om Hifchia buru b«» Furlabe; rättare utförbt
än FnuUabe ; fom D. J. Svedberg ffrtfwer i Schibfboleth] b) fåfom
en bufxva; lefwa febermera enfanta, ttyfte od) bumbe; t))»ar tit David
od) bnn® wifa ora IDumba iDufxvomx mtydet attföreS c) od) få wtbare.

a) 38: 14. 
°) Pf: 56.

b) [PaS: 191-]
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îOïeit fäbant äger ingen mera fatting än tljet fom ffriftoes o<b pre= 
btfaë om Stuanev od) t|eraé ptterfta Svuanefång; f)toar om ffriftoeö 
t III: Delené, 19: [o: 18] Cap. Si) at bufioor äga galla, tf>et är t)är 
infort §: 2; 2lt tt)e äro oct> ottba, l;acfa Ipoar attbra, pö meb lotit= 
gante; p. 11) et är od) uppenbart. Dlt tfjen ena öftoergiftoer fin förra 
mata, od) tjafioer famgäng meb ena anbro; tt)et toet matt ocffå t)änba; 
i fpnerljet när tljen ena är bortfomen. PHt % mera furia od) låta: 
t>u! btt! t>u! när tt)e äro enfamma, ätt när mafatt Ieftoer ; ttjet är icfe 
Relier faut; utan fnarare contrarium.

SDod är t^et fant, ^toab tl)e ÿtaturflofe berätta at af tfjera» 2 ägg, 
utfläcfaé altib et par, ,pan od) apott, font feberntera giärtta bliftoa til= 
faman; sDlen ont af tt)et förra ägget font toävpeé juft pttgiaë .pan, od) 
af tf>et fettare ett Itotta ; fäfom Plinius a) ffriftoer; tt)et toet iag intet 
för to if; o befattna, få mpcfet mera font at ätffilja fönen af tpefga foglar, 
tftet är itäftait ogiörligit toib börjott, för ätt en loarfe bliftoer tfjeraS 
famgäng. Äatt od) ofta bättba tt)et at belê et, belê bägge äggen tomba ’ 
vötägg, ova hypenemia et infoecunda; fäfom Ariftotfeles] od) Pli- 
nius tbem nämna.

-pänber od) ofta tf)et, at nttgarne litäfte bö af l)unger, när tperaê 
förälbrar pä itägot fätt omfomtna; tp ingett af tlfefta foglar föber eller 
matar attbraé ungar; faft äh iag pä alt fätt (far föft at fäbant toäicf= 
ftälla. men fåfängt, ,ptoarföre grep matt til tfjen fonften at fäbana 
SDuftoonngar toib Iifioet nppe^älla; l)ioiIfet l)är framföreé fäfom et fell= 
fpnt äftoeittpr; näml.

@na mina pttgre Dotter, 15: ära gamut, font mp cf et älffabe buftoor, 
tog ärter uti fin iitnitb oef) fatte bufungettö näbb tf)er tit, at äta; f)et 
bau od) giorbe; äftoett toäl falt toattt, ptoilfet bau od) bracf ntnr beitteë 
munb; .pär af bief Dnfnngarne fom t)on fålebeé begpitte at upattia, 
benne fä färe od) fättfpafe, at fa fuart tbe fingo fe bonne fomtna np 
tit Dnfioubnfet od) bottnen, begpitte tl)e pipa, ftaeffa meb toittgarne td) 
fpringa bonne emot; tä matt feberntera Iytbe ingen möbo at upfoflra 
Dufungar; ja! fä få bomtamba Duftoor, at när iag fatte fram bauten 
eller artttett fommo tl)e b°petalê flpganbeê, fatte fig tber på; äftoett pä 
aplartte, på bnfioubet; fölgbe in genom Döranta, tittabe in uti mit= 
ffäpett; oeb limbe meb plat) utbriftoaë.

§: 5.
Duftoorë enbafte föba är altbanba fäb, pälft ärter, od) rent toam, 

tbet tbe i fig ftunfa, pä ett gäng utan at ofta Ipfta bnfioubet up unter

l) H. N. L: 10. C: 35.
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bridanbe, fåfom £iönö, ©iåf; cd) anbre foglar; thet Wottonus, Gefne- 
rus cd) flere intpga ; »arattbeö mpdet fåra at ffådaé, cd) be up t f)cg= 
bene; üRäbba cd) enfaldiga; tpuarföre fager cd) Chriftus tit fina lår= 
jmtgar: Warer enfallige fåfom ëDufvoov. “) Dm illiftigt fclf Ipber 
©wånffa orbqwåbet :

Ctqen år ingen ÎHifnnge.
3)f)en Lat: ©falben Juvenalis b) l)an tager Anacharfidis auntårf= 

ningar öfwer Solonis lagbof, cd) få . . . qicåber:
Dat veniam Corvis, vexat cenfura Columbas;
SJMfte altf)erfcre Chrifti Srub »ara fåfom en iDufrca i (IenFtpf= 

ter °) waranbeê faut l)»ab fem beråttas cm Sufwor, at .ficfar cd) 
anbre rcffcglar jaga them cd) flå efter them på thet albramåfta; ehuru= 
»åt the gtånta »iftaS i ©tåber cd) bpar tl)er fclf år, cd) funna efta 
låcfa ©fcgë= eller »tlbbuficer hem nteb fig til Ifufen; tl)et iag eftaft 
fåg hema på lanbet i min fabers gårb Välftad; Ipuar cm fcmnier 
mera at ffrifmaë i II: bel: Cap: [3] qpwilfet cd) Yirgilius ffatbar, få 
fiuitganbeéd)

Qvam facile accipiter faxo facer ales ab alto
Confeqvitur pennis fublimem in nube Columbam,
Comprenfamqve tenet, pedibusqve evifeerat uncis;
Turn cruor, et vulfæ labuntur ab æthere plumæ;
..picarfcre auf créé få »ål af Colero fem af många attbra, h»ilfe 

ffrifica om IDufroetpie, Columbariis, åtffilliga fått ide atlenaft at af= 
ffråda rcffcglarne ifrån fåban lpi§, utan cd) Ipmt tf)e böra bpggaé, 
attfaé, råitfaé cd) l)uubl)af»aé, at the må »åt trifwas få the unga font 
gamla Sufwcr; ^»ar cm were alt för »iblöftigt at ffrtfwa; then fem 
luft hur thår cm läfa, f)uu får cf[»e]rf(cbiga ffrifter fem Varro, Co
lumella, Beroaldus, Grapaldus, Palladius, p. p. i penncit fattat; thet 
albraförnåmfta qwåber Ovidur cm, når hun få fåger:

Adfpicis ut veniant ad Candida tecta Columbæ,
Accipiat nullas fordida turris aves.
1JJien at utaf några målningar eller fårger fem fättaö up uti Suf= 

hufen, franiffaffa »adra coleurta ungar; fåfem Oppianus e) ffrifwer, thet 
flår få fnart feit, fem faut; åfwen Ipuab fem beråttaé cm Sufwcrö ålber.

a) Matt: 10: 16.
b) Sat: 2.
c) Cant 2: 14.
d) Lib: 11: Æn: [o: XI: v. 721—724],
e) Lib: 1.
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§: 6.

2ft 'Dufvoofiott är intet fmntt eller mört, fåfom Jpiârparê ; utan 
brunadjtigt; tfet är font ; bref f)äfleö tbet för mi)cfet bålfofamt, efter 
Galeni, Savonarolæ, Aëtii od) flereß meningar.

£mru t)ögt IDufvooblob beremeß emot många fi uf b omar, tf>e[t] fer 
man af Diofcoridis, Marcelli, Kiranidis, Avicennæ, od) fieras Be= 
râtteïfer.

Dm £>ufrootrâcf oef) %ß förträffefiga märdan fyafioa Galenus, 
Palladius, Celfus, Ægineta, Villanovanus, Plinius, Oribafius, Ar- 
noldus, Avicenna, Myrepfus, p. p. p. få mpdet fïrifwit, at man 
%t intet åtänfa [fan] än fiber genomläfat. 9Wen om få i fanning är, 
tbet met iag fanerl. intet berätta, font enbaft tänfer på t ben bpra IDnf= 
wotracben, font mar i ttjen belagba ©tabeu Samaria, i sPropt) : Elifæ 
tiber, a) od) l)nrn Äprfofäbente ont tfjen maten ffrifma. SDod bem iag 
tfjen meb gob märefan brufa låtit i fpnerbet emot bölber, rofen, b^« 
qmifflor, mäft utmärteß, men fällan inmärteß, ont itfe uti mattnfoteu.

§•

vPntru teefn äro tagne af SDufmorß maffattbe i matnet, tf)eraS bort= 
flpttanbe, od) annat ntera, tf>er om berätta ntånga Hiftorici, oet) fram= 
föra åtffidiga od) uttberbara bäubelfer, tl)et ittgont ofunigt mara fan; 
iag nämner bår allenaft ett af måttga, Alexand: ab Alexandro ; od) 
bifogar bwab bår å orten ffebt är, ttäml. at när SDttfmor fit) fin mäg, 
od) oförmobel. ontfomma, få bobar tl)et intet gobt; v. g.

Sfläft för än Pfaftor] i Norala ,£). P. Afurivillius] affonutabe, foro 
alla tt)er i fPräftagårbett maranbe SDufmor fin fooß, fa ft tbe ganffa 
ntånga more; od) man mifte icfe Ipnart ut. sTidft för ätt FLvalls ©tab 
af måbelb bränbeß, 1714, flugo od) tl)e ntånga bår maranbe bufmor 
bort, odb nian fåg tbent intet ntera.

ISjfalebeß Iptnbe bår 1721 när fienben SHpfjett Ipda ©taben i affo
labe.

SDfmer åren 1726, 1727. 1728 til 1737, bnbe iag bår måttga buf= 
mor od) flere attbra meb mig, Äprfetornet od) flagburen öfmerfnlla ; men 
inan man mifte orbet af, moro tip fin fooß allafaman; od) faft några 
futtttoS igen 3 el. 4 tnjlar bår ifrån, beiß längft ut på Darne i Ipfwet, 
beiß i fprfotornen å taubet, fåfottt i Sättenbal, få mele tbe äntå bär 
intet förblifma, utan rpmbe genaft bort igen. Ovidur qmäber något 
bär om, lib: I. de Ponto

a) 2: K. B. 6: 25.
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Nam prius incipient turres vitare Columbæ 

Qvam male fe præftet veteri Græcinus amico.

Cap: 3. 
ont

©iaji
§:!•

(Sf)UtutodI tl)e font ffrtfroa ont ©täff, ntdng flag upräfna, jäntlodl 
tlfet ioib Ijanbena giftoci |utu (à) tt>eu cita ortenê Oictff fîtljaê tfrått 
tf)c attbraë; tt>e Africantffa iftà tlje ©panffa, åter t()efja tfrci tlje In- 
dianiffa, font tlje ©fotfïa, Ipoat ont Aloufti, Columbi, Odorici od) 
fiera« jïriftet funna Idfaë, af Gefnero dftocn infôrba; a) ©å feet tuait 
bocf 1) ci t å orten allenaft 2: flag Ijfa font tilförcnbc Cap: 1: berättat 
ät ont 2lnl?or; nanti. Anferes domeftici; <5emta[m]ba; od) feri, 
Wilbgtåjj; tl)et oct) Plinitts b) ffttftoet; äftoctt toä! Ariflo[te]les c) font 
rättel. nämner tf>et förra finget, ©torre; od) ttjet fettare, iTIinbre. Dnt 
tt)e Benita[m]t>a ffrtftoeS nu något I)är t fljetta Cap: men ont VOtIb= 
gtå);en i fljen IlL ©elend [8] Cap:

21t namnet ©ås, (ja as, belaS anten af ga fa, giåfa, fli)ta ofloanpn ; 
entebau ©åfen loil altjb fli)ta ofioan på loatuet; ©mor fallaS I)är t 
Ianbet od) ©ås, font är Berebt af fioter; od) fuart fagt et Biroart åto= 
freatur gifioeå namnet font ånbad på ©åo; v. g. ©unbgåd, SCRångåö, 
Sliggåö, p. p. p. fe I: §tocf: Cap: om Äoor. @11 er af tfyefja foglarS 
Itub; fåfont tl)e fleftaS namn; epioar ont i görmälet år ffrifioit; emebatt 
©täfjettS Iat ocf) rofl år àtfïillig, i fpittierljet ©åsfarlettS; tl)et IetnnaS 
tt)er tjäit. SOten tf)et met matt, at på mång annor fpråf, åga tfyefje fog= 
Iar näftait Itfa nanttt font Sv: G: ©aas eller ©åe; v. g. Gall: Oye, 
Oyard, Jars. Germ: ©auf;, ©anfi Angl: gofe, goofe. Illyr: jus, 
yenfy. SOÎen om Lat: Anfer, dr tagit af Arabtffait; fåfont Munfte- 
rus menar, eller af ©reftffatt; t£)et må tl)e Hofe ätffitja. Drbett få toäl 
anas, font Kakka, kakki, l)oê Dfterlånb: äftoett Græc: pappon, 
pappitsan, pappasein, p. p. Ital: paparo, Oucho, Aucha p. p. fp=

a) Lib: 3: p: 126.
b) H. N.
°) H. A: 8: 3.
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nas mara tagen af ©täfjernaé åtffilliga Iiub cd) Iatlaube; ja! odj Sara- 
cenernas Woetfcho, Wofzhe, emeban man jeer net) böter bunt gås= 
farten räcf'er nt Ralfen, gapat b tu aie t od) fräfer, t fpnerBet når ^an för= 
Imatar l) onatt åfmen ungarna.

§• 2.

2(t ©iäfsett Bär å orten äre iblattb t^e ftörfta fogfar, tf)et är aOom 
fuitnigt, äfmett af åtffilliga färgor, näml. anten ^el ttmtta, eller od) 
grå, eller od) brofota, af Igrxutt o cl) fmart, mera eller mtnbre; DcB faft 
än Palladius, Columella od) måttga flere, påftå tBet t^e t)loita äro 
bätre än tBe Brotota ; få B*™ man Ijfmäl funnit contrarium, i fpnerBet 
af jonerna, men tefe få af gåéfarlar; Iguulfa od) ftörre äro od) fmär= 
tare fropp åga; bocf alla fatnan af röbactgtigt näf, långt, men ide få 
brebt font på l'Infor; Ralfen är rnpefet lång; mingarne långe ocB brebe; 
©tpfmet fort; fotterna röba od) breba; fåfom alle ftöfoglars; öfmer alt 
är froppen rjf af ftun, butt, ftäber, od) mtttgartte af pennor. Snmärteé 
äro tf)e fom attbre foglar, bocf af flora od) ftarcfa ittälfmer, B'Darfôre 
äro tt)e glupffa od) matgiriga, od) fntttta förtära Bmarjeftanba ting til 
föbo; v. g. atlf)anba flags fäb; braf; grä§ få på lanbet, fom fiöbotn. 
Sefma båbe på Ianb od) mattt; bocf mpdet ftålbre pa matnet, Ijfa fom 
Slnfor; 8tmba od) gå Igälbre, ätt font flpga ; ©oef flpga tl)e od), nät- 
få omtränger; od) ffådas gtänta; ,pmilfet oef) Ariftoteles, Plinius, 
Columella, Franzius, Gefnerus, Wilugby o cl) alla flere intpga.

§: 3.
Siben til ©iäfjeritaé famangång, minanbe eller tråbaitbe är mäl 

ftrap om mårett i Martii inåmtb få framt mäberlefett od) tilfället få 
ntebgifmer; tp uti matnet ffer minanbet; intpga Plinius, Columelfla], 
Palladius, Varro, Colerus, od) flere; men intet på lanbet eller tftet 
torra; Ont tl>et ffer för Igofligbet ffttl; fåfom Ariftotjeles] Plinius 
od) attbre mena; tftet letttuas tiger Bäit; fatt l)änba ttge Iteta Anferes 
Verecundi eller l)öfliga BäIbre tfterföre, at tf>e ide fom Slnfor ocB -£>öné, 
Bela fommaren öfmer ibfa famattgåttg, utan ettbaft en gång om året på 
mårttben; tBet Gefnerus införer a). SOien tBet är mift, at efter famatt= 
gången ffölja tBe fig rätt mpdet tteber i matnet. S ttöbfall när intet 
matn är förBanben, utan 3fen ligger öfmer alt, långt in på Martii 
månab, Ba^ man fett tBeraö minanbe ocB gå för fig på tBet torra. Slt

) lib: 3. p. 126.
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eit gåSfarl är nog at 6: ft: giäf; tfet ftrif[we]r Colerus a). SJien 
Palladius ocf Columella råtna allenaft, 3; tfet förra ffer bär å orten, 
ja! åittå flera; tt) många gåéfarlar fäntjaS intet gtärita iblanb giäfjeit. 
Ofe unga wärpa får på förfta året inga ägg, utan allenaft tfe gamla;
ocf tfet meb ftor åtffilnab, foml. 4 el. 5; foml. 6. 7. 8, i füllen, fPå
anbra orter fäjaS tfe wärpa 12. 14. 16: ft: ägg; efter Plinii, Palladii
ocf flera § ffrifter; ja! ocf 2. el. 3. fullar om fomaren, när äggen tagaS
efter fanbena unban tfem; SRen får icfe få; bocf fimtaS ocf oftaft fär 
wtnöågg, Ova ventofa; f warf öre böra äggen mäl aitfaé ocf Warfamt 
faubtferaå, tfe font äntaS at utflätf'aS til ungar; förwaraS liäml. uti 
flj, facfelfe, eller miuf falm; icfe uti för warmt, el) feller uti för falt 
rum; @åfen bör et) fäller wärpa äggeit å bara marcfen, långt rninbre 
ligga at tfem tfer warma, utan boet bör wara wäl unberbäbbat meb 
fmå falm, fö, ocf .£>afre=agnor; fälft på fantma rum fwareft fon be= 
gpttfe lägga äggen; Om få tiänligit tfet wara tnånbe; ti) fmarcfen i 
falt, eller för =Iiuft rum, et) feller tfer börar fmälla ocf anttor ftarcf 
flammer ffer, giöreS boet meb fromma. Unber ena @å§ fom watt är 
at wärma, futtna läggaé 7. 9. 11: ft: ägg; Ojänuta talet fermait länge 
febait wara brufat i attbra lanbêorter; äfwen font än ffer fär f os of. 
Orfafen fatt tag intet wäl weta; ©ocf at fafwa få itipcfen ppttt meb 
äggett, fom månge föreffrifwa, näml. twätta tfem meb warmt luut, ocf 
åftorcfa meb rent Ijnfläbe, för än tfe läggaS unber gåfeit; ©ebait när 
tfe fafwa tfer legat i tjben fom är 14. 15 el. 16, bpgtt ; ffola tfe 
uptagas ocf beficf tigaS, genomlpfaS, furu meb tfem är beffaffat, om 
tfe äro grumlig; fom är gobt tecfn; eller ocf intet; meb mera; tfet ffer 
fär intet; tp fälbre låter matt tfem ligga ftilla. Ocf faft ätt Colu
mella ntettar tfet en @åS intet giärna ligger ocf wärmer annars ägg ; 
få itetar fåbaitt Varro, Plinius, Colerus od) bagel, förfarenfeten ; efuru= 
wäl naturen fpttes utebgifwa tfet egen ägg äro tfe bäfta; SJiau wet od) 
tfet, at goba .pöitS tunna utwarma ©åsmtgar ; unbantaganbeö fwab i 
förmälet är infört om ägg. §: 7. od) furu ungar tfer uti tomma at 
föbaS. Ocf emeban ofta fänber tfet (Såfen toil ligga od) wärma, när 
allenaft 3. el. 4. ägg wärpte äre, få måfte fåbaitt ättbraS anten at en 
fiäber ftitfeS igenom feintes näfo, eller fotterna twättaS meb warmt 
watu, p. SJceit finîtes intet font fiälper, få lägg attitarS ägg od) unber 
fettita, om fon gatttnl är, od) befunité wara gobait SJîober; tp tfe 
unga buga fällan. @fer ocf något tfer emot at (S åfe it wil intet ligga, 
eller wara oftabig; få ogilla en fåbait, eller ocf lägg femtes ägg unber 
ena föno, ocf när tiben nalfaS, at umgarne tomma at utfläcfaS, lägg

>) Lib: 13. G: 22.
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famma ägg tå unber ©åfeit, få tager Ijoit an them font egna nngav. 
bafmer tag en etter annan gång funnit faut mara efter Coleri förffrif= 
ning, Lib: 13: Cap: 26. ed) b ma b Ifaac Er: Stenbyenfis af t) o nom 
inférer uti fin .jpusfi): 33: om ©iäfj, p: m: 167.

§'• 4:

Seban ©åfeu Ijafmer tegat cd) öfmerffpggat äggen, i 29. 30; bpgit ; 
alt font mäberteten mebgifmer, od) ©åfené art, faint BoetS lägligbet mara 
tnånbe; Plinius fätter tiben emellan 25 cd) 30; äfmen Columella; 
Qvintilianus räfnar några bagar flera; Unber IjmiIfen tt)en ligganba cd) 
trägna ©åfen måfte mib Bcet tjafma tiänlig maat cd) rent matn, od) 
när t)cn unber tiben ftiger up cd) mit gå ut måfte fåbaut eftertåtaé, at 
få maffa fig [i] matnet; Ujer t)mt intet längre är, utan ffpttbar fig tit 
fit bo igen; tå uöbigt mara ntåttbe fcrft meb tort tjnfläbe tcrcta t)enneé 
been cd) fetter; .pmar cm ibtanb anbra Zebitius ocf) ffrifmer. Oiar nu 
ligge tiben är framfluten, fabe iag; måfte äggen noga befidjtigaé, cd) i 
fpiterbet grant ad)taê cm ungen förmår fielf bflda båt)l på ffabtet cd) 
brpta fig ut; t)milfet är bäft; men i mibrig tjänbetfe måfte bau fnålpaP 
fram; men ganffa fcrfidjteliga, cct> ingatunba alt för brett etter bflftigt. 
£>milfet alt bätre tan täraS af förfarentjeten, än af fBreffrifningar; 
Coleri råb är gebt, nämt. tmätta äggen meb Olceniffcpiuf ; ©icr man 
tber jämpte fem Zebitius tärer, å Uje fifta bagar lägger Oiäfjetlrötter 
unber äggen, tt)et är cd) npttigt. 2)od at förbafta fig meb utbrpt= 
ningen är albeleé Orätt; tp ide femma juft alle ungar fram på 1: tfma, 
2, 3 et. 4; ja ! Ijela bpgnet, utan fcmltge förr, femtige fenare. Oiar tlje 
tå äro framfenute, créa tbem ftrap intet; gif ttjem et) på fBrfta bagen 
någon maat, långt minbre brida; balt tbcm inne i 7. 8. cl. 9. bpgtt; 
för ätt tbc ftäppaé uti matnet, faft än tbe längta tber efter. SberflS 
Oliaat mib tbc fBrfta bagar bör mara fmå grpner, fmått gräé på närlagba 
jcrbtcrfmer; fenberbadabe näfjlor; bårbfcfab ägg meb ftettan pepar uti; 
Sanb meb falt uti; tagerbär; meb mera, alt fem råb cd) ämne mara 
månbe. fPå alla ntornar när tbe utfläppaé, men i fnnerbet cm aftnarna 
när tbe bemfemnta måfte tiänlig maat tbem företäggaé; tp tber af män= 
ja§ tbe bem, må mät cd) fnart mäpa ftere; emebait tbe [äro] mädjta 
maatgirige, cd) äta gräé be>Ifl bagen cfmer, jämmäl Iigganbe fåfem ftå= 
enbe. Cpmitfet alt man cd) finner igen af M: Catonis ffrifter deRfe] 
Rfustica] a) Palladii, Varronis, Franzii, Coleri cd) flera8 Uttbermif= 
ning. Cd) emeban Ujefia ungar Blifma fnart ftufe, cd) tåla intet mpc=

‘) C: 89.
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let, t f^nerî;et när tBe Begynna utfïiuta tBe få îallabe Blobfiäbrar, od) 
när t umrma rötemånaben fmå Iufar od) ml)d'et fmå muggar fräta in 
uti t^eraê näéboror ; perfore måfte tBeraé näébotor od) öron fm örjaS 
meb lagerolja, gifwaé tt)om äta på Breba fjällar, at näBBeit ftöter emot 
tBet fjårbt är, od) Iufarne utfalla.

311 fönberfiadabt IMf= cd) Äatte=fiött fom tfiem gifineê at förtära, 
Ian förfioara ©åöuttgarna ifrån Stäfioar od) Iattor; fåfom Colerus* af 
Africano od) Democrito, föregif[loe]r; tBet faller mig itäftait otroltgit.

§: 5.
Slt föba många ©iäfj öflner wintern, tBet är oråbeligit, emeban tBe 

äro 9)îatgiriga od) äta Bara fäb; få mt)cfet ffabeligare Bflr å orten fom 
ganffa ringa fäb f)är wärer ; ti) åga gemena B1-1Ben Bår inga giäfj, utan 
allenaft af tBe förmögna ftånböperfoner ; od) tBet mera för finnen, bu= 
nen od) fiäbrarna ffull, än för fiöttet od) äggen; SlltförtBenffutl flad)ta§ 
tBe efter B®nbett, mäft om Böften, od) feban tl)e giöbba Blifwit ; få Ia= 
ganbeê at intet många ©åélarlar må öfwerBIifwa, Bwilfe meb möbo 
nog igenfänitaö ifrån jonerna; tBet algemena tednet är tBet at när 
man tager ©åfen !ring BflIfen od) lyfter Benna något up, ffriar tBen 
fom ^ian är, men ide få Benan; tBet od) Colerus wib Bflnbcita gif= 
locr.

£>d) fom nöbigt är, tBcm giöba, för än tBe fïadjtaê; få Iunbe ocB 
Bär mer ätt mydet införaö, Bnru tBetta giöbanbet Borbe ffe emeban 
månge tBer om nog fïrifwa, fåfom Cato, Colerus, Franzius, Gefnerus, 
Palladius od) flerc; men tt)et fyneé onöbigt, ty man måfte Bär rätta 
fig efter lägenBetena od) intet Iofta mera yå ©åfan, än BflIt är wärb; 
i fynnerBet när Benneo fiött intet få BflIfefamt år, faft än tBet wäl 
fmalar; om man ffal tro Bwab Galenus, Cellus, Avicenna, Savano- 
rola, Platina p. p. Berätta; få at i Snglanb äta§ tBe intet. Iltan Bär 
gifmeé IBem öpafre od) 2)eg af Ilj od) tylilt mera, 3 el. 4 mcfor fram= 
åt, uti et afbelt rum ifrån tBe attbra ©iäfjen, til tBeö tBe flad)taö; ocB 
Berebaö til fyjöitiitg få wäl et fom annat af tBem, äfwen od) fotterna; 
Bwar om od) Plinius ffrifwer, äfwen om tl)eraS inälfwer, v. g. Auren, 
lefreit, Biärtat, p. ©oyyatt Bär af nä tunes: (Bàst'rap, eller od) Qwatt- 
foppa af färgan, ©lalben Ovidur qwäber od) något BflV om: a)

Nec defenfa juvant Capitolia, qvo minus Anfer 
Det jecur in lances Inachi laute [o: lauta] tuas.

* Cap: 89.
a) lib: 1. Faft. [v. 453—454.]
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§: 6.

Ont nit faut ffuQe unira, font mer ätt månge ffrifma ont tfte Safc= 
botttar Ifwilfa fmttta tagaS af ©ctë=3fter, af blobet, märgen, fjiârnan, 
tungone, tttagatt, gallan, trâcïett, p. p. ©a ffulle fnart jagt, tutet att= 
itat betjôfwaë til ett fjelt od) fullfomligit Apothek ; jag lode unil b är 
ittföra många font alt fåbant berätta men Ijmarfen tjb eller paper är 
mig bfrig at tttdr ont ffrifma, etnebatt fåbant för långt; jag får fäja: 
fåfängt; wore; @it allenaft ttäiuiteé ttätnl. tt>eu miba befante ©amb= 
HttgS COiäftareit til StaturfenS 33of, Conrad Gefnerus, Tigurinus; .jpait 
framförer gattffa måttgaS ffrifter Ijär ont, uti Hilt: Animal: Lib: III. 
de Avibus, Ijela måttga blabett ifrån 127— til 136; unber Lit: 
E. F.—

Sljet enbafte af alt tljetta Isar iag fannat, at få ffabelig (Båstråcf 
är på ©räSmarcfeit; få npttig är tt>en at brida emot mattufot.

(Båsiflvet åger fit beröm mib wifj tilfaUen åt minftone mera ätt 
5lnfe=fett.

§: 7-

Secfn af ©iäfjett Ijar man Ijär än, font forbotn oct) anorftäbeS, 
näml. font Gr: Aratus, äfwett Plinius od) Dalecampius, berätta; at 
när tl)e begptttta pjaffa i matnet, boppa od) tmätta fig, faint ffrifa; 
wäntaS ftor[tn]mäber od) neberbörb. Ont ff)en i forna tiber [befanta] 
S. Mårtens gås met inan [ej] mera l)är at tala, än tecfn af bringan 
taga til ett fall eller bljb winter; tnittbre eller mera fttiö, för eller efter 
Stilett; liroftbenet nätnner Colerus, f)War af tecfn tageS; mett Gefne
rus fägcr Tlrgghenet od) et ftp de titer af font Spffarne falla Carr ; 
®od ftämma tt)e bägge in nti betpbningett af bettets färgor; fora be= 
faut är; främre belett ntwifar forwintern; fettare belett efterwintern; 
tf)et ftmjta fnio, tt)et bruna to.
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Cap: 4.
cm 

<6°» ft 

§: 1-

(H)IinMcil itlanb alia feglar pan cd) pon finnag måube, cd) 
fàlcbcë uttbev erbet «Jone nårnnag funbe ; pan eller pane, fem t>«»iFoti 
år; pon eller pona, fem po=biuv år; v. g. af Drrfogel, Drr=fane cd) 
Drrfictta ; p. @å femma becf får at egentel. meb péne ferftåg t fe 
allertefantafte fcglar fern femtambe åre; Dcf emebatt fåbatte finnag 
fitart fagt i alla gårbar cd) öfmer alt, få mil man tfem itfe iå mib= 
Ibftel. Beffrifma, utan fålbre cm tfem få teråtta at fmab anbre månge 
t penen fattat cm peng å anbra erter, må jâmfcraê meb tfe måra, 
får i pelgungalanb; cd) fålebeg tfeftc rebtgare afbela unber mifja Bcf= 
ftåfmer tfefja penfen, nåml. fålebeg:

Lit: A: cm panav eller Huppav.
B: cm Bapunev.
C: Dm ponev, ICpppev et. Puller.
D: cm SFvoctfonev.
E: cm 2(gg cd) KpcFtiiigav.

Lit: A. 
cm

panav eller Htippar.

§: 1.

Sfen fem ^an=IDiuv år, Lat: mas; feter meb råtta pane, af 
Ana, anfa, ftpra, råba, mara fermer; fe Lex: Verel: (a) Stiernhfielms] 
Gloff: Ulph: (b), emebait fernen af tfetta fcgelflaget til alla betar för= 
mer, fterre ccf prpbfamare år, ån fem pottan, fpå Spffc far fan Ijfa 
namn, pan åfmeit ^un; på Danffe, famtnalebeg. 'LJett fmarfere pan 
ccf får feter Htipp, Hypp, tfer uti finna fig icfe alle enafattba; @tt 
bel mena tfet mara et meb Hopp, tfet fogfta på et ting; lat: Sum- 
mitas; v. g. Scppen på trä ; på en maft; p. p. Hoppviba enom, 
år på fcgfta fått wanåra någott. 3fvå topp til tå, lat: a capite 
ad calcem; tfet år et algement erbfpråf; p. p. p. Sferfcreattfenna

GlysisvaUur III, 24
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fogeïen, fram för många anbra bar en Sopp eller rättare fagt, en Kam, 
Lat: crifta; fomliga «nfel, foml. »bubbeO ja! en bel, få font ena frona 
fram uti pufmubet; Sv: toppnatt; Ger: ©pitjmuts, faKab; Græc: 
Kvyßaaia, efter Ariftophani orb, peter Suppettê Kamb ; är et meb 
Sv: Karpus fom t tie ftribêbare gamle Svio=Gothi eher ©ärSOtän bru= 
fabe, efter Cluverii mitneêbôrb; n). Slf Ujeitua rôba od) ftora faut, 
nämneé Suppen : Kôluftven; tp Ittftva fallaê t>är öfmer ait etta PHypa; 
ja! Jarett i Dtarfan; p. p. ©et fptteë nära ftämma in meb Gr: 
(foivtxoXocpov, fåfom tienne ©Uppen eller Stölufmen tallaê pcê Theocr: 
Idyll: 22.

DIten mare Ouru Ujet mara må, fä menar iag Ujet tpenna fernen 
eller Sågålsbonben, rättare Oeter Xttpp, Xypp, af roften ccp liubet ; 
fåfom mäft alla anbra foglar; Ujet Sörmäle berättar; tp ingen är fom 
irfe Obrer tb>et Suppen lårfar fina Oöner eller Spppor, när O«« f111»« 
maten: Xttpp! Xypp! p. p, od) t)dIIcr fram famma lat, til tOeë Ob= 
natt tömmer; Dcp etnebait Onw IOeb förutan brntar många anbra röfter; 
©friar när fara å färbe är; Kaflar när Jpöttfett fafla; i fpnerpet 
gabl oct) fiunger : Kufulifw ! mer än oftaft; ©å tallaê Ofllt ed) Oär, 
Kufulurn ; od) förmobel. tOen famine font Aldrovandus tallar Koha- 
Ion b). fPå annor fpråf nämneé Ofltt/ v- g- Angh cok; Illyr: Kohot; 
Gall: coq, gau; p. fom alt ftabfäfter min mening ont Suppenê el. Jlutu= 
lurnê nantit af röften; Ddj 0111 a b tOet lat: Drbet Gallus attgar, font 
belê färffilt, belê tilôfat meb Gallinaceus; tinailfet M. T. Cicero od) 
brttfar c); ©à met matt fuller Ujet at Voffius, Martinus, Soranus, od) 
ftere Lexicographi föta tOet taga belê af ©retiftan, belê anorlebeê; 
DJten åter Oär mib pppar iag titiit mening, at tOet tageé af gala, 
qmäba, fiunga, tp i fpnerOet fäjeé at Sttppar gala; uti fpfeliga] Pfifto= 
rien] nämneé: för ätt Ratten ftaffwefr <35altt ttvå refor;p. Slter gopl 
fatten; d). Uti åtftillige måra gamla Sttlelefar fiungeê ont Ratten: 
v. g. Xre pigor i långbanfen ocp Xttppen fpelntan; Panfafa ftob 
tilbafa, ©otoflen fom fram; S giäftabubé glam fiungeê: låt oj? nu 
jfala, font Xttppar gala; p. p.

DJten at éranfofen od) ^rattfrjfe ätt öfmer alt peter Gallus od) 
Gallia; Ujet är af annan beftaffenOet; od) faft månge uttpba tpetta 
orbet, få lära bod Uje Dmälbuge famtprfa til tperaé mening, fom påftå

a) Germ [ania] Afntiqua] I: 44.
b) lib. 14.
c) de Divin. 1: 34.
d) Matt: 26: 24. Marc: 14. 71.
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tjjet Galler åro Äaller, Ravlav; od) Gallia år Äallé, Äallanb; p. p. 
Gallinaceus må tfyen nåntttas font gal efter fin nåfa, eller näbb. Ital: 
od) Span: namnet få Huffen: gallo, år fffet famma. sIJien Ipoab Gr: 
orbet (XitxiO)Q toibtömmer, od) ån mera all tbe namn t)o6 Öfter lått= 
btngar brufelig, v. g. Geber, Sarfir, tarnegula, Sikvi, Sa v i a, die, 
adicafugeg Giaziudiuch, Furogigi, p. p. tljer om må tag intet 
ffriftoa, hälft Rabbinerne fielftoe åro bår utinait oenfe, fa [o: font] af 
R. Dav: Kimhi. R. Salomon: R. Ab: Efræ; R. Levi; R. Sime
ons, p. p. ffrifter öftoerflöbel. år at igenfinna, od) Munfterus in 
Lexico Trilingvi en bel införer.

§: 2.
Slt åtffitlig flag» Huffar ftttttaë, v. g. Tanagræci, Rhodifte, 

Alexandrfinffe] Perftffe, Indifte, Arabiffe, p. p. tl)et mitna Athenæus, 
Columella, Hermolaus, Hefychius, Longolius, Strabo; p. p. sJJiett 
bår år, fnart fagt, alleuaft et flag; unbantaganbeê t>ïv>ab fårgen od> ftor= 
lefett angår; font ntfcfet åtffillig år, v. g. flotta, bruna, grå, ffråflota, 
röbad)tiga, fmartad)tiga ; p. p. mett alle, når ftfe fulltou.ren ocb gantle 
åre, åga famb i ttaefan, fotttlige Gttfel, foml. 2: ocb 3:falltg; ftörre 
ftarefare od) frofotare ttåf, ått bönan, ftor munb, ffel^ig tmtga, tinbranbe 
ögon, röbt ffågg eller flafë, gob öron; långre bctlé ån få bönan, ftörre 
troff meb glitnattbe fiåbrar, brebare ått långre toittgar, bögt ftffioe ttteb 
befftterliga öftoerft uti fatta långa ocb frofota fiåbrar; Plinius nämner 
ftffioet caudam in fublime faleatam ; Albertus ffriftoer tbet Huffen 
böjer filta fiåbrar i ftffiuet font en balfeircel; 2)ocf få förftåenbeö font 
AriftofteJles rått bnftner fagt, .pan fan ide tbeffa t)öga fiåbrar böja, 
utan tbe ftå font tbe fta tit tb>eö tbe affalla eller utrfdta toarba; tbet 
förra ffer bår en gåttg ont året få böften. Seiten år ftarde od) långre 
ått pönanå, ombetoarabe meb fiåll, ocb betoåfnabe ttteb ftora frofota 
fpåvar å inre fjbott; b'oilfe faIlaö få toål Calcaria, fom Spicula ad- 
verfa in cruribus; tbet Gefnerus od) ffriftoer. Hbe inmårteé belar 
åro nåftan Ijfa meb £>rr=battaré af Hunt, leftoer, tarmar; mett teftieuli 
mfdet brfgare, i ffiterbet når tbe utöftoa fina gtriga fårlefétoärd; tbet 
ocb Ariftoteles, Myndius, Athenæus 0<b Colerus intfga. Od) eburu= 
toål tbe åga tiåitliga toingar at flfga, få brufa tbe tbem fållan, ocb når 
tl)e flfga, ffer tf)et intet långt, od) bålbre uf åt, ått framåt.

§: 3.
Huffeitê art, natur ocb ämbete år, nåml.
1: mara en <§an, ^ane eller Stufe öftoer fina bönor eller

Hfffor, b't’ilfa l)f>» fullgiöra förmår, til 10 el. 12: ft: faft ån fotttlige
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intet inebgiftoa flera au 5 et. 6; tpet bed pär å orten beld ffer beld 
od) intet; ti) at cjpait år af befgmterlig t)eet natur, od) fult raeb älffog 
od) begiärligpet at lojna pottorna; tpet är faut; Ijber ed) intet gidrna 
anbra Suppar, i fpmterpet at tråba etter lojna pöttfen; utan flåd meb 
tpem, ja! få päftigt, at tpen fioage inåfte ide aflenaft frppa i lorå ; få= 
fem Colerus ffrif[ioe]r; utan od) fättia lifioet i ftidet; et)uruloäl på 
Suppar ftor àtfïitnab finned, få i utloärted font imoärted måtto ; utioär= 
ted af ftorle! cd) färger; ti) tpe ftore od) tpe font gleite, röbe od)fioarte 
äro, Rättad od) pär för bätre än tpe frnå od) fpräflcte; t^et od) Ari- 
ftfoteles] Ælianus, Athenæus, Oppianus, Plinius od) ftere betl)ga; 
loifanbed jämtoät fin frimobigpet od) ftarda färteldtufta tt)er utinan; 
tioärt emot anbre Siurd Ipnbe od) natur; at när pan loinat pottan od) 
fått ntfläppa fin fäb; fiunger pan tper ofioer, men intet blt)eö, eller 
mifter mobet. ©îànge Suppar finitad ocp pär loara foUfüfïa, eller 
ftriba meb fold; i fpnerpet rufa tpe på barn font röba eller pcgfärgabe 
fläber bära. 9)ien at pär anftälted någon Suppeftrib, fåfent i Athen 
od) på attbra orter; pioar ont Cælius, Gefnerus od) många ftere ffrif= 

loa; tpet ffer intet pär.
2: 9fr Suppend art ocp ämbete at mara en cdex-noQ, efter Wact= 

tare; fåfom od) öfioer[end]ftämntelfeit i Gr: ocp Sv: loara månbe; tl) 
pär ffer font aunorftäbed, efter Alberti, Longolii, Æliani, Vegetii, 
Franzii, Plinii, Ciceronis, ocp alta ftered loituedbörber, at Suppen gat 
od) fiunger Kulculilcu på loiffa timar; v. g. Öra mitmatten; 3 bag= 
ningen; ftunbom od> i Wibbagetiben; få at pan är bätre od) Ioipare 
at ffilja tibeit, äit mångt upnoärd; epuruloäl pan fiunger ocp famrna 
fång loi b anbra fiber, i fpnerpet om bageit när loadert loäber är, pan 
är mätter, od) får gå at förlufta fig iblanb fttta pönor; men äit mera 
när pan finger up på något pögt ftälle ifrån jorbeit. s))cen ide få om 
qioäHen od) uätterue; pioilfet od) pär fåfom aunorftäbed, efter Coleri, 
Franzii p. p. berättetfe ; för intet gebt tedu pätted; mäft af gemena 
popen, fem intet fan utranfaffa] pufiouborfaferna til Suppend fång eller 
galanbe; ploar om mpdet futibe ffrifioad; men pär utflnted för loiblöf= 
tigpeten ffull; Spett fom par luft at pär om läfa, pan finner tpet igen 
uti Arilfotfelis,] Cælii, Cardani, Scaligeri, Grapaldi ocp månge flerad 
ffrifter, font utgågne äro de Gallicinio. Gt atlenaft mebel föred pär in, 
at förefomma tpe gamle Suppard galanbe i otjb ; Dm tpe unga må 
man intet nämna, emeban efter tpem rättar fig ingen; näml. ffäred 
främfte fnibben af pand tungo af, gal pan febermera intet giänta ; tpet 
ocp If: Er: Stenbyenfis införer “). SBaranbed öfloer alt faut tpet alle

a) p: m: 179.
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mitua l'ont cm SEuityar ffrifma ntanbe nt tt)e âro ntfcfet mafanbe, odj åro 
babe fort= oty låttföfbe; ti> matt nämner oef) bar ^onsfômn font forter 
år; SBarnen ån meta fåja, at når -patten eller Slupfen gal od) ftuttger: 
Kulculilcu ; få år Echo: pottan min fru. Slt Slupparne fåjjaé på Gr: 
xoxivt,uv [o: xoxxv&tv], ocp på Lat: Cuccurire; men -pottor, garrire, 
11) et år alt af röfterne tperaé. Slt tpe åro ocp mådjta toaffante, tpet utmifar 
jåmtoål tpe mårefett af Slnftyar font åro för långliga über tilbafa fatte 
öfioerft få ftyetpen af Äprfotorn, ocp tinnarne af tempel; bmar om more 
ntycfet at ffrifma, emebatt fprfofåberne en bel, mena tpet ocp fåbatt SBilb 
marit fatter få ^erufalems Xempet tjt freftaren ett gång förbe Sefttnt 
uti pané förttebrittgS bagar. SJiauga mafra qmåbett få mål få Lat: 
font ©mettffo, Ityfioer man ont fåbatta Ifrdo=Iuf far ; tpen gamla Lat: 
font Doct: Roberg t Upfala mebelat C. Freidiani [o: Frediani] od) 
ittforb [o: ittförb] år mib flutet af Upf[ala] SDotn ffprfaé] SDÎineêmàrcfena); 
år bår för miblöftig at afffrifma; åfmen tl)en Smenffa gåtan af maefer 
rj in, font inf öre» af If: Er: Stenbyenf: od) Coleri puéb[ålb§] SBof: b) 
utan eubaft tpeit mafalöfe ©falbené mifa, ont @ub» SBårcf od) pmilo:c)

"-pan giör i gårbett gagn, tf b'111 år bottbetté Jflåcfa,
"©ont bottom måefia ffal, od) ttffå Iogan låcfa; p. p.

"@åll tbeu font fåbant gagtt af pane=giållet fitttter,
''©om Petrus, at b«n fig fit fmtbafall fåminner; p. p.

§: 4.
puru Sluppe=fiött, i fpmterl)et tbe ungaé, od) anbre baim belar, åro 

ganffa goba til fpjty od) föbo, åfmen at bota fiufbomar meb; tpet more 
l)år alt för långt at införa af Apicii d) Athenæi e). Hippocratis; 
Stendelii, Platinæ, Galeni, Sylvatici, Villanovani, Diofcoridis, OCp 
fleraé ffrifter, lpoilfa til ftort antal Gefnerus framförer, Lib: III: p. 
355. 356. = = 367. Slbett i förenåntfba] §: 3. [införbe] 1Smenffe 
©falben fiunger od) bår om fålebeé:

"pan år en låfebom mot feberé fmåra bota,
"SRår mi utaf bnné fiött, fraft=foffor laga meta.

[“) pag: 44.]
b) pag: 180.
c) p: m: [205, editionen Sthrn 1705.]
d) lib: 5,—lib: 6: Cap: 9.
e) lib: 8.
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Sag menar fåbant mara tagit af lat: ©falben Sereno:
Febribus aut longis galli nova jura vetufti 
Subveniunt, etiam tremulis medicantia membris.

2lf alt ttiet mt)cfna föreffrifna, ^ar tag allenaft förförft mptfet gebt 
mara, tljefja tu ting, nåml. Brufa Bloben af tupparnaé famBar ffurett 
ocb flptanbe, at fmörja fmå Barne tanbgårbar meb, når tånberne ffola 
utffiuta ; äfmeu fmbett af benen od) fotterna mål tilppntabe emot Barna= 
riftningar.

§: 5:
Serfn font funna tagaé af Supjtar åro til omffiftningar af måber= 

lefen ; fåfom gement, af alla attbra foglar; tl)et ingom fatt ofunnigt 
mara.

Lit: B. 
ont

Kapnner.

§: I-

Kapun, år en Supp font fnöptev eller giålber år, eller ftenarne ut= 
ffurett; ågattbeP på ntåttg annor fpråf famma namn; v. g. ItaL Capon. 
Gall: Chaphon. Ang: Capon; Germ: Xvtpbun; fom år tagit af 
Lat: capere, Sv: bovt=taga; aft'apa; ©åfottt ett (SålltngöXåocf, Ca
per fallaé, för famma orfaf ffutl; men Hircus en KonbocB ; fe 1:. Ijlorf:

Öd) faft ån fontliga ffrifma belé Capo, betê Capus ; fåfom af 
Varronis, Longolii, od) flereé ffrifter igenfintteS; få fatt Ijfmcil Capo 
Bef)ål!a§, emebatt Gefnerus, Aldrovandus, Colerus, Wilugbj^, p. p. 
fåbant Behålla; men tt)et år mårrfmårbtgt, at b^Be Latini metat b'rab 
mårt Sv: orb (Balla år; få ’babe tt)e fluppit tmifa fig om en Kapun 
meb råtta Borbe bet« Gallus, eller odj intet; Ifidorus påftår tbet, at 
tben meb råtta nåmnes Gallus, utur b'tùlfen fnappftenarne åro tagne; 
©falben Martialis qmåber fålebeé a)

Ne nimis exhaufto maerefeeret ingvine gallus,
Amifit teftes: nunc mihi gallus erit.

‘) lib: 3.
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©om nu (Suit är af gälla; utffära ©tenante; (Sallfh-atib, ofrud)t= 
fam ftranb; (Sallfo; (Salirons; få må meb rätta en 'Kapim |eta od) 
gallus; men fångtuppen gallus af gala; font tilförenbe, lit: A. berät= 
tat är.

§: 2.

©ont t|etta utffäraubet eller fnöpanbet ide är få fnart od) lätt 
giort, od) t|eb utan är farligit för Suppenb Ijf; @å brufab |är tf)etta 
nog fällan; od) är faft bätre fåbaut lära af åffåbanbet cc| öfningen, än 
efter förffrifningen, fom bocf Eortaft är tl)eitna, ttäntl. Dlnten meb et 
l)e 11 järn, eller tt>et bätre är, meb en Iroafjan fttjf, öpttab fjbatt toib 
bafänbatt, od) få ftor öpning giöreb, at tioå finger funna införab, fttapp= 
ftenarne efterletab od) roarligen utbragab, få wäl t|en ene fom t|ett 
aitbre ; i roibrig | än b elfe föra tl)e fig up näftan fom anbra Suppar od) 
fägårbbbönber. Dpningeu måfte feban ftrap tuäl od) warfaml. igenfpb, 
at intet tannante ffabab ; od) fåret fntörjab meb fntör; t)ioar uti fom= 
lige ftrö od) affo, t fpner|et om t|et förmpcfet blöber; äproar meb fort= 
faveb i 3 el. 4 bagar; på Iroilfa intet brida Äapuuett gifroeb, utan 
litet ntiölf ; od) inftängeb i 8 bagar uti et »armt runt, enteban t|etta 
fapunanbet eller fnöpanbet [ffer] merenbelb ont | often i Bartholfomæi] 
tjb, få wäl på unga tuppar, 1 åra gamle, fom på gamla, 3. et. 4. åren; 
t|et bod) intet lönar ntöban.

§'• 3.

S|e§e Äapuner e|uru t|e blifroa mobfälte, ingen fång från fig 
gifroa, fambett förfalnar, |åtla fig ftilla fom l)öner; tl)et od) Grapaldus, 
Varro, Plinius, Columella, Colerus, p. p. beloitua; @å är[o] tf)e Ijf= 
wäl ogement fete, od) fräflige, gobe od> |älfofamare än anbra åpönb at 
til fpjb förtära; tfjet od) Joan: Mefue; Savonarolla; od) Aloifius Mun- 
della, förftå tåter; i fpimertjet om t|e od) giöbab, om |roilfet fått 
Grapaldus utfört, ffrifwer, od) nämner fmå piller giorba, af fl] od) 
lotting; turundæ ttäntba; |wilfa Scoppa fallar, Paftœ; Soranus 
brager fram od) torunda af Catone, de R[e] Rfuflica] B). 9)îen 
Turnebus b) tnettar rättare |eta, rotunda. @|uru t|et må wara, bru= 
fab |är ibel äpafre, eller ftöpe af flj od)' watn; fåfom om ©iäfjett be= 
rättat år. Dd) e|uruwäl Gefnerus oct> Colerus utfört. Wtb Itanbena

a) Gap: 89.
b) Advfersaria] 17. 7.
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gtfiua, Ijuru ,STapuuev !unna od) iitfläcfa fpdlingar; men jom tl)et ffev 
ide utan pl)iit od) Befmdr ; få Brufaê fåbant Ijdr intet. Od) tjmab tt;en ftenen 
fora fäjeé lodrfa] i gamla Äapuner, Alectorius ndmber, od) Ijatté färbe= 
leê npttigljeter, tljen Ijar iag albrig funnit, od) ti) ofunig.

Lit: C. 
om

genier, PuUev eller Xpppor.

§: I-
@om <5<nte, fäjeé af : fe lit: A; altfd *5ona af 6,on; ide 

aflenaft af tljetta fyetuta[m]ba fogelflaget, utan od) af t£;e IuiIbaf v. g. 
Xidberljöna, Drrfjöna; p. ©amma nantit dger od) pöttait på ©aitffa; 
på Xpfïc, <6ett, ^mi ; på Ängl: hen. men på tl)e flera Europ: fpråfett 
efter Lat: gallina, fom dr af Gallus, ti) at pobiurenë namn dttbaê 
på ina, inna, p. tt)et ffer i mång ©pråf; v. g. Gr: oqviüct, lilsxroQlôa. 
Pica, p. famt Nfomina] Pfropria] på latin : Chriftina, Juftina, p. p. 
dftuett på Sv: Äepfarinita, ©refiuita; Öfioerftiuna, SBorgmdftarinita, p. 
p. p. ©atnalebeë nämtteé od) pottan, PuUa, af £anené namn PuUe= 
luren, fom dr pullantes t>erre; od) tl)et af tBera» röft: pull! pull! 
pul. ^toilfet orb äftueit Gall: î)eter poule, fdfom af gallina, Geline; 
ti) îueb Bdgge nantit ndmtteê pottan f)oê granfofen, fåfom t)dr i ©me= 
rige. ©at famma är od) meb pintane nantit Xpppa, af tupp; tl)et 
od) fdjeê ont fiera foglar, v. g. Orrtpppa, p. p. SlIt af tliera» låt, font 
itipcfet dtfïitlig dr: Gucurire folet Gallus, gallina gracillat; dr et 
Betaut orbqiodbe. Nonius Brutar ont dpOttfe=Idten : Pipare; bod rättare 
om fp rf lingar ; efmruwdl (wäre gamle ©menfta) orbformen uti ett SBar= 
ttalef £)oé off få Ipber:

7tUa mina NB: piple^one, gå t laban, giora tfaban, bita 
ftrå, bita aUa inippor å; en |ïat til boren gå.

©atnalebeë dr od> Beffaffat meb flera orb, fom Varro, Columella, 
Feftus, Terentius, Longolius, p. framföra ora pöitfegdlben eller tåten ; 
v- S- gracillare, Glocidare ; Glocire, canturire, Singultire, p. p 
emeban ljötteré låt dr mpdet åtffillig, belé ndr [tt)e] utan fp(r)cflingar 
dre, belé fura dre, belé fprflingar [3: Epdlingar] l)afioa, fåfom ont ©tråd= 
ljöné tömmer at Berdttaë, Lit: D.
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§: 2.

Sttffiluaben af öpöner ; font tâtteï. efter 6: måttaberg frift, efter nt= 
Mcfttingen, ffiljaô frå Sfuppar; är od) bär i orten åtffillig; intet i 
Dmvarteo måtto; utan enbaft i utwårteo od) got-beten at toärpa, tt) 
fontliga äro f)el b>xvjta ; foml. t)el fivarta ; tf)e ftuarta fäger Colerus 
od) flere, toara bätre. ©ontl. (Brå odj fptråflota; ^natlfa fuller Zebi- 
zius menar mara näftau obugliga; bocf bär ittgalititba få. 3111a bära 
en liten faut fram i bitfmubet; men ntpcfet minbre ätt Sfuppar ; t^et od) 
Perottus mitnar; faft ätt LongoIius tljet ttefar; alla I)afma ttteraé öron 
ocb örontimpar. ©tpfmet ftort od) npreft; tuen faller af om f)öfteu när 
tbe öfmergifma märpa; mtitgnrite ju få breba font långa; bmarföre flpga 
tfte ide långt; bocf Htigt; fotterna bär mäftabetg prpbba meb 3: [a]f= 
belningar od) floer, faint liten fpåre tilbafa; fåfottt attbre ©foggfogtar. 
Setten betg lubett, befé ocb intet; fåfottt ont Sufmor berättag. ©ont= 
liga åga en topp i itacfatt; fontliga intet, ©omliga äro lågbenta, 
fornt, bögbenta, b^ilfa fätttbre båUaö; fl)et od) Arillotfeles,] Plinius, 
Colerus, p. p. od) iutpga. ©omtiga äro ftörre, fornt, minbre; SJien at 
tbe lågbenta äro bätre ätt bögbenta; tbet famtag od) bär, font månge 
berätta om CtifitS i attbra orter, ©törfta beten tiga ftilla; men fontliga 
gala; Cftutar om mibare Iommer at ttämnag.

§: 3.

©om ^»önfeflaget är, få märpa tbe od) ägg'; fontliga nog ntpcfet, 
näftau beta året öfmer, äfmen ont miittern när tt)e i marnt runt miftag; 
od) meb tiänlig fpjg föbag; bocf allermäft öfmer fomarett; tp bär be= 
gpmta tbe förft märpa när faftlagen ingår; SOfCen allenaft et ägg i fän-- 
ber, od) ide 2 el. 3: ]t: ep belter mera ätt ett gång ont bagen; faft än 
Ariftoteles, Columella Berätta anorluttba ffe, i fpnerbet i Ulyrien. 3 
füllen, fout bär fäjeS, märpa foml. 8. 10. 12: ft: ägg; ©omliga bub= 
bett mera; tp fomtiga toarba fnarare Sura, fomliga fettare; ©omliga 
märpa få mpdet at ff)e albeleg förtordag ocb bö; tbet ocb Ariftoteles 
berättar. Dcb faft än många bönor märpa ägg, förutan någon fatnatt= 
gång meb Suppen; @å äro fåbatt ägg obtt[g]lig at af fig fafta fpd= 
lingar; Cgmar om lit: E. banblat; metraubeê t)är enbaft faut, tbet bönan 
lägger fig tteber unber tuppen» mjnattbe; fåfottt ocb Plinius ffrifmer; 
men intet är ftåenbeg. Dnt nu tbe fpötté äre af bäfta finget, font när= 
maft tuppen magna fig; efter Alberti mening; tCget fan iag intet albe= 
teg för mijjo berätta; SRen at gpöner font äre utflädta om böftett äro 
brägtigare märpböng ätt attbra; ttget fan ocb jag rnittta meb månge flera.
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Dcf) elntnOïKÏÏ några bebåda fina ftäbrar f)cla året öftrer; få ftåppa 
bod' tye flefta tyem ont t)öften, t tynnerbet ftyfioet; font om Slukar fagt 
år; tå fäfert tecfn !omnter at toårpetiben år nte.

§: 4.
,pu ut ,pönjett böra attfaö, at t be ntycfett ågg tuårpa må; tber om 

fïriftoeë ntycfet af mångom; fortet, åro tyefja ftycfett tbe förnåmfta; 
nåml.

1. Stt gobt flag uttoåljeö.
2. Sbe gamla förffiutaS odj unga utwåtjaé.
3. Sient toatn uti ren fåril tbem giftoeö.
4. göbatt efter årétiberna; ty om Atprftingar [o: åtycflittgar] banb= 

IaS båban efter, Lit: E. ©åfom od) råb ocb ämne. Sbe fem bår om 
ffriftoa, v. g. Colerus, Struppius od) månge rtpa buöbåflare, fåja få= 
IebeS:

Dm (> often når fiåbrarne flåppaS, giftoeê tbem nog åta, i fpner= 
bet font, att ntebatt fiölben påftår. men febermera når tuåren natfaS, 
minbre, at tbe icfe toarba för fete, od) toårpa toin&ågg, ova ventosa; 
efter Ariftotfelis] od) Plinii intoifniitg; men bår å orten b«faer matt 
et) at befara fåbant, et) beder at tbe bö af tnpcfet Siåg=åtanbe, ty tf)e 
få fådatt fåbatt föbo.

Dm Somaren år gobt at fafta för tbem -pafre, 9Mt, fteft bröb, 
bampefrö; p. p.

|)år [baftoer] iag funnit aderbåft toara, faft ått ingen tber om 
ffrifioit, nåml. giftoa tbem ftöpe af miölf, flj od) fönbetyacfabe ttå^tor, 
nteb fmör uti måugtab, faint någon fönberftöttan frjta; Siftoen tuål fön= 
betyafab @iåbb= od) Saf=Ieftoer. (St arcanum år ocb tf)et, at blattba 
uti tberaS ftöpe fönberftött cparatråcf.

Sinnat mera går matt bår förbj ; 11) font ©åbett bår år ringa, få 
måfte .pöttfett ntåft föba fig ute öftoer fomarett nteb egit föfattbe efter 
flugor, feridar, matffar od) tptift mera; tiåitanbeö tit tfjeraS trefnab at 
få tuaffa fig i fattbett ocb tåtta tnulben, Ijfa font anbre ©fogsfogtar 
giöra.

§•. 5.
Gtyuruloål böttfett ntåft föbaS för Slggett ffuil, få aga tbe Ijftoål 

gobt, Itylfofamt ocb toålfmafanbe fiött; tbet alle Medici intyga; i tytt= 
netyet tye uttga, od) ån mera för ån tye begptttta toårpa; SJien Dntteti 
brufaö bår atyintet, utan år oityttig.
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§'• 6.

Om <5ottfen berätta« ån tf)et t)år i orten, at når t Ije gata om 
qwåUen, år elbåtoåba för fjanbett, eller någon nnnar Otpfö t)ånbet|e. 
Wen tt)er af fåban tedn taga, år fåfångt; ti) ma man intet ftrar flå 
tljem ljufioubet af, utan Ijålbre taga cpönfegalanbet för gobt tecfn, eine= 
ban tljet merenbelé fommev tber af, at % åre för fete, od) för fetman 
ffull ide funna måtpa tlje mång ineflutna åggeblomor; galanbe af loål= 
luft od) fiått[i]o, Ijfa join Stuppar. ©od at fåbant företaga, fuuita 
långfiåbrar några utrpcfae, od) fönberftöt frita eller tegelften blanbaö 
meb flj uti watn til ftöpe at åta.

Lit: D. 
om

GHvocf-^öneo.

§: 1.

©fvåcf=f>önef l)eta tl)e fom ocf) nåmitaé ‘Kp(v)itfinga fyöner, af 
tljeraö låt når tlje åre loorbna fura, od) i fpnerf)et utflåcft ungar; fom 
Iiuber: 0t'råcC! ffract ! ifoåcf ! Weit annan låt bålla Ijöttfen tå når 
tl)e årtta loårpa ttåml. ÄaFla; åfioett når tlje fonuna utaf boet, tå tl)e 
(fria, nåftait Ijfa fom tå Jpofen flår efter tljem. Stl)ef;a 0t*fåcf=l)önö 
böra loål utioåtjaé, emebait icfe alla finnaö tiåntiga; $tl)e unga, ttnber 
3 el. 4 åren buga rått fållan, icfe geller tlje fmå; åpioab fårgan Ioib= 
fotner, fan fuller loara Ijfa ml)det ; bod följa måft fpdlingarne Wo= 
bertt efter.

§: 2.
Slggen fom mtber @frådf)önan låggaö, åro loål.båtre fom af gamla 

ljöné äit af unga loårpta blifioit; .penneé egen funna od) ioara gob. 
Slntalet 9. 10. 11. 12. p. ft: at tljet år få juft itbba el. ojåmt; 7. 9. 
11. 13. p. fåfout Colerus ffrif[toe]r; tljet giör intet til fafen. 23oet 
eller 33abelett bör loara beqloåmligit; båft om .pönan tljet fielf utletar, 
od) år få belågit at ingen fara är å färbe; tljet od) Cicero berättar; 
Gefnerus, Plinius, Columella od) flere. .OinbeioaraS meb fmåtft] 1)ö, 
agttor od) tplift, fom febermera föröfaé af SDutten fom af ©frådljönan 
fommer. ©rida od) Waat funna od) ftållaé loib boet, på tljet I)öttait 
ide alt för ofta må gå up; ide Ijeller fioålta iljiåt unber öfioerffpggan= 
bet; mörfa rum ålffaö Ijålbre, ån liufa.
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Slt tpe ägg font mårpaS i Stpet åro bätre at tågga rmber pönan, 
ån tt>e i Sftebanet; tpet Råtter man giårtta meb. SSteu at af tpe fpet?= 
tga ffal föbaö tuppar, od) tpe vunöa, pönSlpcflittgar; fåfont Zebizius 
menar, tpet flår oftaft felt; Columella fïrifmer fuarare tioårt emot. 
2)orf l)ar I)ait rått ttjer utinan, at jouait bör låggaS; få framt E)on
We fielf ftiåt fig at ligga; på Stpet, ifrån b. = 10, til 15: bagen; Co-
lerus råcfnar ifrån b. 2: tit b. 14; tp når få ffer, framfontma ungarna 
od) i Stpetf emebatt en [pöna toårmer Stggeu i 3: mefor, 21: bpgn od) 
få Bortföre.

Od) epurumåt id'e Öråbetigit mara ntånbe, at unber förenåmba 
bagar ranfafa äggen, fåfont tnåttge föreffrifmat; v. g. Står [pöttatt par- 
tegat 14 bpgn, Ipfa äggen emot folett eller et SittS, at märrfa om tper
uti wifa fig några ftrimor, fmå Btobabror; få åro tpe goba; men
annars intet. fPå 18 bagen fatt od) få ffe. på 19 ocp 20 bpgnet, måfte 
rattfafaS om ungen piper in uti ffaplet, eller brutit näbben eller pttfmu= 
bet ut; Slr tpet få, måfte pan rått marfaml. frampiåtpaS, ocp [trap uttber 
pönan låggaS; Od) emebatt alle ungar ep på ett tjina eller 2, framfom= 
ma, måfte tiben afmåntaS; tp för ntprfen paftigpet år ffabetig; Ijfa fom 
ont ©åéungar år ffrifmit; Cap: 3: §: 4. Oorf pmab tpe förftnåmba 
uttberföfnittgar angå, auftållaS tpe mprfet fållan pär å orten; tuen ut= 
Brptanbet ttog ofta.

§: 3.
Sitt iintar ofta tpet många pöner ftiåla fig at tigga ocp ffrårfa; få 

at för många fåbatta Blifma ; eller ocp tpe font ffrårfa, få 2 et. 3. Iprf= 
lingar allenaft; [pmarföre at förefontma tpet förra, år gobt ftirfa ett fiå= 
ber genom ttåSBorett, boppa pöttatt i falt matn, od) [tätig penne ifrån 
ntaat en bag eller tmå ; få får pott et annat fptttte. @mot tpet fenare 
år Båft at taga ungarna Bort, ocp månja tpent åt en annan [potta, 
[pwarföre år intet oråbetigit för tpem fom många [pöttS aga, ocp många 
Äprflittgar framffaffa, at några [potter låggeS på famnta bag, fom i §: 2 
utfått fintteS; ocp når ungante fomma fram, få månja ocp ftåtl tpem 
allafamatt uttber entpera pönatt fom Båft ocp åtft är; ftång tpe attbra 
en tjb ute, föb tpem mål, få Begpuna tpe fnart ttalfaS meb tuppen igen 
ocp mårpa ågg.

§: 4.
Stt ©fråcfponer Iuntta od) utmårma anbre foglarS ågg, i fpnerpet 

StnforS ; tpet år infört, Cap: 1: §: 3; tpet Columella, Plinius, Gefne- 
rus ocp flere bemitna. $pet par iag ocp förföft meb milbfogelågg; men 
ide alle ungar marba tpbige.
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Lit: E
IMtt

2lgg i'd) KycHmgcu-.

§: J.
Uti «örmålfets] 7: §: dv något inrpdt meb få orb, om 2tgg i ge= 

men, o ct) t)ui'u ungar t b ev uti må,ra; p. p. tfferföre tömmer Ijår nu 
allettaft om ^öttéåggeit tljetta at införaé at etjuru mät åtftitnab emellan 
%m mara må, i anfeenbe tit utmärteé ffapnabett, h) fomltga åro längre, 
fpeisigare, ftörre; ©omliga nttnbre, runbare, p. åfmeit tit 3nmårte8, af 
ft b tre etter nttnbre åggebtoma; ofta od) 2:ü. men t) år intet 3"! ; jåfottt 
auorftåbes fåjeé fiitnaê; @å funna tt>e tåttet. förffåmntaé, ide altenaft 
når tlje uti åpörtfeboet för långe ligga, utan oef) af Småtigt giömattbe. 
@n lat: ©falb qmåber få:

Filia presbyteri jubet hoc pro lege teneri,
Qvod bona funt ova hæc, Candida, longa, nova.
£)d) eliurumåt ntång fått föreffrifmas af mångorn, @å tårer en 

f>mar lanbsort fobra något befpnnerligit; ,pår af min förfarenftet gat
ing funnit fåtebeé gobt mara at formata åggeit.

1: $t)e font åro fallen för mibfomaren, funna meb möbo forma= 
raé; od) ti) förft btufaé.

2. ^e ftabiga Mtre ån fmaga, af ffaflet.
3. Sfje font mårpaö i 3it) Itdlla fig båtre, ån tt)e i Dtebau.
4. Slggen ftållaö uppå ©petjeit.
5. Omfriuglåggas meb flj ont fomaren, men meb Signar om mitt= 

terfn], at tf>et ena intet ttåfar tfmt anbro.
G. 3 en gob fåtlare år båfta rumet, fomar od) minter.
7. Uti afïo funna tt)e od) förmaraé; men uti falt albcteö intet; 

2)od låggaé tt)e uti ©attmatn en tjuta, tl)et år gobt nog; men når tlje 
tomma at brufaë, ntåfte tf)e förft mattntåggaé en ftuttb; uti åttifo mav= 
ber ffaljlet f)el miuft; når % tljer ligga i 5 el. 6 bagar. tuen ffornar 
å ttpo uti frifft matu.

§: 2.

Ont man ftår ffulle eubaft införa tljet Gefnerus ffrifmer, ide alle= 
naft bunt åtffiOiga råtter af ågg funna be re b as, tl)et ftatt fvamförer i 
7: Cap: Lib: 3: af åtffiOiga Auctorer; utan od) tf)e många od) åt=
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ffiCItga låfebomar, font f)att uprafnar uti IO cl. 11: Cap: el. Part: få 
wore ttjet alt för wiblöftigt, od) belê mietet Dnöbigt; h) eburu ttier af 
fart fomt boga, få år t fatting mietet ruera fïabeligit ån tjålfofamt; åt 
minftone f)år å orten för ntångom; S;^et albraförnåmfta af altfaman 
|ar tag funnit af tfyen befanta 2tggeblom--otj«n ; font roib ntång til= 
fållen år ogenten gober. Smot uptaftning t;ar iag funnit Söéfofab ågg 
roarit gob; SRen til ©rtfwattbe Siebel för barttqwinor, efter van Horns tt) 
intet fårbeleé.

4>m Äycflingar.

§: 1-
fntrit (meb) ågg i gemen åro budftig til ungar, od) t)roar af ungen 

i ägget l)ar fin begpnelfe, tbet år infört i görntål: 7: §: lit: e. £>uru 
tl)e ågg faetrta fig unber ©tråcfpnau, tben ena roefona efter tf>eit attbra, 
til tt)eff ungen utbryter, efter 3 weforé ttb ; p. tbet år berättat i tbetta 4: 
Cap: od) lit: D. vförft ioifa fig i ågget fntå blobftrimor, feban teefn 
til f)iårtat; t^er nåft Intfroubet, tl)e nebve belar roifa fig fift; od) få 
långe någon föba eller roåtffa itt uti ffatdet år ligger ungen tt)er mt)C= 
fet rolig, men når ttset fattas, troppen år full=lemmat, begpmter ungen 
pipa od) roilja brpta fig ut.

Sår Äpcfliitgar åro tå utfomna, måfte tf>e få orörbe ligga unber 
moberné roingar, i 1: el. 2: bagar; font Columella od) Varro råba; 
men febermera förunnaé fntå grpner od) miölf at förtåra, font fram= 
fåtteö ; men intet må tt)e förr tomma unber baran l)imel, för ån 14 
bagar åro förbigågne ; tl)et od) Colerus, ftrifroer.

§: 2.

Sßib början öfroer 3. el. 4. månaber, tan ingen giårna ffilja Ifroil= 
fentbera af tbern åro Vauat eller böner; men febermera ju längre ju 
roifsare. gårgen ombpteö ocf> ntpefet meb tiben; Sien at then ffulle 
bwart år ombptaé, om ågg låggaé unber fpöttan font åro roårpte på 
©fårtorébagen; tbet år ibel fåfänga. Siåla åggen meb åtffilliga fårgor, 
tan åga liten grunb; men ån mera rumet b^aueft ©fråd'bönau ligger 
at roårma; til fpcflingarneö fårgor.

*) ©ro: Sorbegum.
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§: 3.
-purubcm befpnerlig ffötfel, omwårbnab od) förforg ett rått åbpd= 

Unge=Ijona Ijafwer om fina ungar, tljet år ingom ofunigt. Uti mit fuuö 
far iag faft fåbana, font ide allenaft brifwit fattor på ugnen, utan od) 
ftora fmtbar at taga flpdjten ut igenom fenftren, om icfe boren marit 
open; ja! tfe Ijafwa intet giårna Ijbit fråmanbe folf, utan flugit od) 
på tfem.

Cap: 5: 
om

Kalboner.

§: 1.

Sfefje foglar åro îontne ifrån Calicut; fwar af namnet år tagit; 
förft til Spffiaub år 1530, fåfom Colerus, od) flere råfna; ocf feber= 
mera fjt til ©wergie, enbaft fo§ rifa, fom råb åga til at föba, tp tfe 
åro fråtanbe Greatur ; ©omlige råcfna tfem iblanb .pönfe=f(aget; ©om= 
Iiga iblattb fpåfogtar, i fpnerfet för -fjanenö unberliga fårg fram i fal= 
fen od) fufwubet; fåfom od) för ftpfweté ntåd)ta unberbara ffifwanbe 
ffntl ; ^warföre feter fan af Gefnero a) Gallo^Pavus; äfweit af 
många anbra; fPå EJifp: pavou de las Indias; på Ängl: a Kok of 
Inde. Gall: poule d'Inde. Germ: ^ntùamfî= ober ÄaleEutifd) «Jan. 
Turnerus odj Bellonius nåmna tfefja foglar iblanb Meleagrides; 
fwar af Volateranus efter Plinii anlebtting, råfnar tu flag; men Gef- 
nerus ogillar tferaë mening; giöranbeö et blaubat natun af .pönS ocf 
fPåfogel; fåfom fagt år; Gallo=Pavus.

§: 2.

Sfefje Italiener, når tfe åro fomna til fin fulla wärt, utwifa en 
ganffa ftor åtffiluab af fönen; .paueu år ftörre ån fönan, od) bubbelt 
ftörre når fan blifwer onber. 9tår fan går i fin gemafligfet är fan 
ftor font en @åö, mörcfgrå, eller od) fel fwarter, förutan ftpfwet fom 
pterft fwitt år. fufwubet nog litet emot troppen; ingen famb, bod' en 
röb fttebb öfwerft wib nåfwet; fwilfen efuru liten fan fpneö, få warber 
fan unber fans wrebe 8. et. 10. refor längre, fängianbeé iteber långt 
öfwer nåfwet, fram för falfen, in på bröftet; Ralfen år lång, men få

l) lib. 3. p: 426.
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fatter at Bafbelen år meb fmå ftäbrar rabmjê tädter, men frambelen af 
inga ftäbrar, utan fåfont et frufat Falboula, af många fållar, fom ut= 
mtbga fig ganffa miba, ocf> l)änga neber få långt bröftet ftår, meb otro= 
liga fårgor, roba, gula, Blå, grotta, p. fom omffifta fig; tt)et od) Ælianus 
Gillius od) flere Berätta; IDocf brageé tljefja flamfer mt)cfet tilBafa, at 
tf>e föga fpttaé; Iifa fom fneBBen; tuittgarite äro orbeutelige ftore, när 
tl)e ligga åt frozen; men när BBe förenämbe belar BorftaS ut, od) fiäb= 
rama på raggen refaS ättba up; få fläpaS toittgante rätt ftpft neber på 
ntarcfeit, Ijfa fom på Crrfauen i BattS IofStib. Stofioct är platt meb 
många Breba ftäbrar; men när tfe attbre belar pfma§, få ftälleS ftpfmet 
änba up o cl) i ring fom en ftor Botn ; tfet od) Cardanus Berättar; föt= 
terne od) Benen äro foge od) ftore, Ijfa fom på Äiäberfanen.

ÄalFo[n]t)oncm är til inga belar Ijf fpanan, unbaittaganbe Benen 
od) fotterna; utan mpcfet minbve od) fmärtare, af liufare färg, röbgula 
fiäbrar; p. p. mpcfet Ijf Ciäberlföitan; fom BeffriftoeS i IL Sel: [45] Cap.

fp on pfrneê intet, fåfont flauen, ep feller faflar f ögt utan är mpcfet 
ipftlåttger; men Jpan gafl rätt fögt, på fit fätt; ide: GuGu! fåfont 
Gefnerus ffrif[toe]l; utan Glocitatur, glochlclo-untau; gifloanbeé ut 
en bitttji eller Itttb när liait pfrneê, Ijfa fom ett [o: et] ftort ämBar om= 
ftälpt på loattt.

§•• 3.

©om ffyefje Jfalfotter äro mäd)ta matgirige, få äro tf)e od) mpdet 
frud)tfame; tp Jpöuatt toärper ftra.r om mären 14. 16. 18: ft: ägg i 
füllen, od) tiåller fram Bela fomaren ut igenom, långt öftoer anbra fog= 
lar; tp faft än f)on efterlåteS ligga od) märma äggen uti boet; ff)et Ijon 
Ifälft l)afmer neber på mardene, på måfja; od) ungarna äro utflädte; 
Ipoar på Ratten intet arbetar, utan enbaft Jpottan, i 3^ toefa; ©å Be= 
gpnner f)on ftrar at toärpa igctt efterlåtanbeS fina fmå ungar äntå at 
ligga uttber mingarna, od) Brebe mib fig när tl)e ftore marba. 9(t en 
Cupp forbraS tit at giöra fin fpfslo meb 4. el. 5: ft: åpötter; tBet Bar 
Colems rätt uti; äftoen at många Cuppar förlitas fällan.

. §:fUttgarne fom uttömma af grå=ad)tiga äggen, efntrtt tl)e intet få 
ftor äre fom ©åéägg; @å toifa fig ungarne nog fmå emot äggen ; något 
ftörre än JpönSföflittgar, meb fina låttga Been; ocf) pipa Ijta fom ttje; 
maranbe nog laggranne at loib Börjon föba; tp tBet måfte ffe, meb fär= 
beleS ad)tjaml)et på förfta 8 bagar, af fönberljad(tt)abe näfjlor; pepar uti 
gvpuftöpe; fmå fufar, flugor, tnpror; p. älffa tBe giärtta. Cd) emeban 
tBe ffpnba meb märten, få Bör od) maten för tf>em intet ffottaS, fom är
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@rt)itf font, fmmpefrö, p. p. tå tt)e o et) åta fmått gräé eller fntå BIom= 
fter på marefene; tå tt)eraé röft år pi! pa! pa! pe! p. ©åfoin od) I)ö= 
nentaS år; mett tupparneö Bögt od) annorlebeg font i §: 1. år berättat. 
'It Äalfoner intet giårua tåla, når någon farmar tueras låt, od) fomma 
emot tBern meb röba flåber; tt)et år faut; åftoen Intet gtårna fåtnjaö 
meb ©iåfjen.

§:4.
Slt Äalfoner åga ogemeitt gobt Eibtt od) toålfmafanbe; tBet Ean ittgett 

ttefa ; ti) år tBet od) fperremat; i ft)nerf)et Supparne, font Bwitare år ån 
.pöiteritaö ; få toål tbe utigaê, font ått mera t lie giöbbab; Sag met at ett 
ïnppb Eibtt når alt ntrånfat marit, Bållit i migten 14. 16. 18: marefer, 
når l)att ftådjtab Blifwit od) Balfen afffnren. Od) eBnrnmål för tf)era§ 
glupenBet fïnfl, tBe Euttna fptfab icEe atlenaft meb @åb, utan od) meb 
fbnberBacfabe rötter, rofmor, EåBl orf> tplift; tt) fåbant åta tBe od) gtårna; 
®od' når tf)e tit ftad)tning gibbaö ffola, bör t^et ffe meb @åb ocb) gobt 
ftöpe, IjEa font giåfjett gibbaö. Slîett Bår mib år tBet at ntårcfa i fptter= 
Bet meb Supparne ; tBet od) ffer på attbra orten [o: orter]; at når tBe 
fladjtaö ffola, bör Suppen upåggaö, at fnebben, fnabeltt od) alt Bange= 
tpget fram i Balfen, marber upblåft åttba neber tit brbftet; ocB i tBet 
fantnia Bela Balfett i Baft afBuggen, Eroppett upBångber, od> biobett mål 
afrunnen; tp uti tBenna Baugetpget år mera onbt ån gobt; Dfunbt ått 
futtbt.

Glysisvallnr J/I. 25



II: Delen

ont

§'• 1.

3U ©îogêfoglar åro af mångfjanba fing, tfjet nr nUont bêlant, od; 
eljuruwål belnittgen îmtbe fïe efter tt;et fått font Sörntål: §: 8. utmtfar; 
©a fpneê mig tiânligare warn, at ttjenua od; fcljanbe III: belett ont 
©tcfoglar, framgtfwa efter A. B. C: af foglarnaê t)år å orten Brufelige 
namn, på ©wenffo; ©åfont od; ffebt år meb I: od; III: Slocfar af 
Hiftforia]' Natfuralis] Helffingiæ] f)ålft fåbant år giorbt för mina 
Sanbömått ffull.

★ *

*

N: 317: v: 3.
9)tan prer foglar ftunga, nteb mångat)anba Itttb, 
©fal icfe tå wår tunga tåffåja ferrait @ub? 

ÇOÎitt ftål upfyog (Pubë 9lro 
33îeb låf od; glåbtefång,

©ont frögba Wtl od; nåf)ra
Dff meb »ålgiärnittg måttg.

§: 2.

Sortecfning på ffje ©fogêSeglar font i tfjenna II: belen fomma at 
nåntnaö efter tt)era§ f)år Brufeltg namn.
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Cap: 1: Softnfen, Cap: 32. ©fatatt.
— 2: ©om.pevmi. — 33. ©frtfatt.
— 3. ©uftoatt. — 34. ©ntpan.
- 4. -Drppen. 35. ©iöffatan.
— 5. Salden. — 36. ©möripan.
— 6. Stnfett. — 37. ©parfwen.
— 7. Stffe=Etufen. — 38. ©parflföfett.
— 8. Slåbermufen. — 39. ©taren.
- 9. ©labatt. 40. ©tenfqmettan.
— 10: ©öfett. — 41. ©tranbftrefen.
- Il: ©öftpbaren. — 42. ©toatn tt.
- 12. ^acffpefett. — 43. ©äbebarlatt.
— 13. ■fnärpen. — 44. Salgopen.
— 14. .pöfctt. — 45. Stabern.
— 15. •jppcflan. — 46. Siftelfinfen.
- IG. Äajait. — 47. Sranan.
— 17. Äofioittan. - 48. Srafte tt.
— 18. Äorpen. 49. Sättingen.
- 19. Äråfan. — 50. llfweit.
- 20. 8af=ffrtfatt. - 51: Uglan.
— 21. Såberlappen. 52: äßattufpojen.
- 22. SJtyrftttpatt. 53. SBjpatt.
— 23. Diattioafau. — 54. Dlferli öitfeit.
- 24. Orren. — 55. Örnen.
— 25. Dftpatt.
— 26. Dfnrlg öfett.
— 27. Dföifttårfen. Appendix euer Ciffnte :
- 28. Di örb ro ut ett. Cap: 1. Sctrfa.
- 29. ©ibenfwantjen. Cap: 2. @n (Dtvanlig foget Ifcir
- 30. ©tffatt. å orten fetitgab 1743.
— 31. ©tfeclffiten.



388 [II: 1. Bofinkar.]

Cap: 1. 
om

23oftnl:ar.

§: 1.

@om Sofinfar, % [må foglar, Ijfa fom ©yårfmar; [e Cap: 37. 
åro fjdr tf)e [nmmc, fom Lat: ttåmna Fringillas; [oml Frigillast 
p. p. Feftus menar tf)ct mara tagit af Frigoret Sv: fiolb; [om ft)e 
ffulle tå fiunga; SKen t)år å orten ar ide [å; utan t|et f!er bår om 
måren; [å menar iag meb Varro od) fXere; [e [form: §: 5; orbet mara 
af röften eller fången; ft)et od) Gr: am£a, Gall: pinton; qvinfon; 
Ital: Fringvello, mib fianbena gif ma. Om [o: Od)] emeban af Frin= 
gillis måitg flag upräfnaS; [åfom af Bellonii, Gefneri, Turneri, Al- 
drovandi, Wilugb: p. ffrifter [år] at fe; Smffatue nåmna: XwbfmL 
'KotbfincE, Xbanfimfr Sd)tieftiicB; Walbftmf; ©å ffcr od) f)är; måft 
af tt)eraë låt od) tiIl>åU ; fjmarföte lallag % Sinfar [om måft b«Ua 
fig om måren in mib labor od) buö\ Bber 'tågot finîtes til föbo, itåtnbe 
23oftnFav; men [ebermera når ftörre marme ualfaê, od) mardeit Baar 
marber od) ttjeraö [ang BfaSr fallaS: Xijjelfttifar; Ifmilfet alt fommer at 
BeffrifmaS utförl. i Cap: 6: om SinFar i gemen; od) tfjeraS ffapnab, 
art od) Beffaffenljet.

Cap: 2. 
om

Xom^errar.

§: 1.

Dm ftjefje måre foglar, Xom^errar namnbe, Böra råfitaS rättare 
iBlanb ft)e [må foglar, fom Gardueles fallaS, eller od) iBIaitb tt)e i 
Cap: 1. Fringillas; tl)et met iag intet förmifm at [åja; emeban fom= 
lige Auctores giöra Bägge flag til et; od) intet är fmårare än at få 
rätt på alla bår maranbe fmå foglar om [ommareit; Slnten ftje åro bår 
öfmer mintern mtber Sparftoa namnet, od) inge flpttingSfoglar, utan 
OinBpta färgen t fiåbrarna om måren. [e Cap: 37.—: ftjet iag bålbre 
tror; än at ft)e äro Bjftrmmaube om måren, od) flptta Bort om B often, 
Iifa [om fråfau, ©frifan, Sufmau od) måft alle ©iöfoglar. Sod [pueS
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för mig rättare mara at föra ttjeffa £>omt>evrav urtber tt)et Befanta 
namnet, Fringilla, od) töet flaget font Ifeter Rubicilla RotbftnF, eine= 
ban tt)e äro robe fram i bvoftet, men grönacfjtige meb fmartad)tige 
ränber på miugar[n]e, grå unber Bnfenf meb ftiärt, itäBB, ögon od) Iinf= 
mub famt Been od) fotter, od) tit ftorlefen fom ©parfmar; tffct od) Al
bertus, Eberus, Peucerus, Turnerus, p. p. Berätta om IKobftnFar, 
ARen at ttje t)är nämnaå 55omberrarf fommer ttjer af, at Somare i 
forna tjber Burit mäft röba fläber, åt minftone fram i Bröftet. ,pmar= 
före I)örbe iag i mina unga bagar, tbet gamla fottet få fäja: @j! nu 
år iDomaren bår, at borna ifrån oj; rointern od) Ftolben, od) fïaffa 
o(5 vrårman od) tvären ; när tt)e fingo fee fljefja foglar mib Imfeu nal= 
taS; Su röbare i Bringan ttje mifa fig, ju Bättre tecfn gifma tt>e ; etjuru= 
mäl Ratten är af t)ögre färg, oct) t) o nan af BIefare ; tt)et od) Gefnerus 
införer; “).

§: 2.

'dt fåbatte fogtar mifa fig f)är ffåcfetatö; fåfom Albertus, p. p. 
Berättar; fjjet ffer intet; utan Ipoab Turnerus ffnfmer, oftare ,pan alle= 
na än ,pottan; är od) intet mprfet ffpgger; förtärer fmå font, fröen af 
gräé, fmå fttmrar afiräen; od) tptift. Sl)eraé bo giöres på fmå träen 
in uti qmiftarne, af Iaf od) fmått Baar, rätt nätt, oct) runbt, neber 
od) rmibt omfring; men öfmer intet; B>opfäfteö oct) inan til meb 
bmärgönät.

Stgges [a: äggen] täggaé 2. 3. 4. Ijögft 5: ft. fmå od) meb mefa 
ffatjl; ungarne när tl)e efter 26. bagaré öf[me]rtigganbe, utflärfte äro, 
Ijafma inga t)år, ftor Buf, ftort ttäf, p. p. fymilfa förätbrarne föba meb 
flugor, franfar, feritlar, matffar, Brömfar, fmå fufar, od) tplifa Infecter.

§: 3.
Stt fånga fåbana fmå foglar, giör man fig intet 6«).

H) lib: 3. p. 342.
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Cap: 3.

om
IDufwov.

§: 1.

Gom tilförenbe uti 1: Gel: 2: Cap: §: 1. dr berättat om Gufwor, 
tljeraê namn, p. p. Gd Idggeê nu tljetta Ijdr tit, [om enfanert. angår 
Witb= ell Gbogobufwor ; Sylveftres f. Feræ, af Varrone, p. få 
ndmba; at ffje intet Ijdr wifa fig mera dn af Ijfa färg aOefaman od) 
intet tljen fôrdnbra på mtgarne, [åfom tlje Ijemtanba [o: Ijemtamba]; et) 
IjelIer wdrpa tlje [å ofta [åfom tt)e ; utan allenaft en gång om [omaren; 
ocl) efter bemtafmjbaö art, enbaft 2 dgg; mebatt tlje f)dr wiftaê; tt) [om 
tljeraê foba dr ibel [db, [à ttôbgaê tlje fit) bort ttdr [dben dr inbdrgab 
od) fniön betdder marcfett ; [à frantt tlje tefe få Ijdlla fig til bidfjtor od) 
Gdbeêftacfar i fïogëmarcfen, od) tfjer fitttta fobott, tå ffje tjt fïdd'aê, od) 
giöra ftor ffaba, I)ela långa tiben fram på wintern, tit tt>eê intet mera
dr at finna; Sjfa [om Gfrifor; [e Cap: 33. Gdbant ffabeligtt åfåt giöra
od) Gfogébufwor på Diågen nar tf)en förft ntfåbb dr uti Gwebior för
än f)an brdfter od) utfpricfer i brubb ; tt) faft fin [å tfyefja [om Ijem=
tamba Gufwor intet [pröta eller fraffa ttteb flona neber i jorbett, [å[om 
ljönfen [å giöra tlje tljet Ijfwift mdfterl. ttteb ndfwet od) upleta rätt 
[ndlt od) fringt [dbett [om neber i jorben fommen dr.

§: 2.
23oet [om tftefja Gufwor bpgga, dr något bdtre dn ff)e Ijemtafm]= 

baé; bocf alt up uti trden på od) wib ffuggrifa qwiftar; Ungarne [åfom 
ffje förraé, 2: ft: Ijan od) f)on. Äiöttet Ijwitare od) mörare dn tf)e Ijem= 
tambaë; p. p. p.

§: 3.
GIje fångaé ntdft unber flafar; [e görmdl: §: 9. dfwctt meb dpagel= 

bö§e=ffott, i fpiterfyet på fäbeéftacfar od) Gwibtelattb. Gl)e funna od) 
få[tt]gqé lefwanbe, ttdr % fotttma at följa tt)e tamba in uti flagburen 
[flogburen?], ocf) tber [å långe föbaé at tl)e tamba warba; i fpnerfjet 
ttdr [å f)dnber, at entrera af fl)e tamba åger ingen ntafa, od) fönen dro 
[åbana, at tlje paraé funna.

§: 4.
fjwab eljeft tf>efta GbogsiDufwov angå ntånbe; |witfa f)är i orten 

wiftaé om [omaren, men intet Ijela wintern, öfwer; tljet od) Arifto-
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tel [es] a) Albertus, Plinius, p. berätta fïe äfwen attorftâbeê ; ©à fait 
iag intet annat finna, ätt at tip äro af tt>et fïaget, font tuvtu[r]öuf= 
vv>ot‘, öfwcr alt nâtnnaê, eineban thetas reft fa år. SOcett I)Wab tip 
mäng flera flag wibfomer; v. g. Palumbæ, Phattæ, Liviæ, Oenates 
[o: Oenades], Porcellanæ, Alchatæ, p. p. p. ©a finttaê tip intet 
t)är i Siorben illattb tlje wilba foglar.

Cap: 4: 
om

iDrypav.

§: I-
Stf Iinbet IDvyyp, nätnnaé treffe foglar, od) äro af tljet fl[a]get font 

i gemen Girardélli, Germ: Vüajjerfmnle, fallaé ; etnebatt tlpr unber 
räfttaé Rufticida Major od) Minor; Totanus. Fhœopus. Poliopus. 
Melampus; od) mänga flere icfe färbeleé ftore foglar; font betaut är af 
tfpraê ffrifter font ont foglar ItanbIa ; Oppianus fäger tt)em wara innu= 
mera genera. Od) etnebatt ttpfja 5)rt)par äro fnart fagt i alla belar 
Ijfe tt)e fä Ij är ttätttbe ïïïyrfniper ; ont Itmilfa Cap: 22, I)anblar; SDocf 
nägot ntittbre; ©ä torbe fuller IDvypen fä fallaé ruftieula minor; font 
SOtprfuipan ruftic[ul]a major f. Perdix. 2)od fatt 1)äitba rättare ftälb 
ibtanb tip foglar, font ttägre falla Dryopes ; faft än tt)e ide finttaê 
wara beffrefttc, utan enbaft ttätttbe af Arillophane ; giörattbeé He- 
fychius ätffilnab emellan fogelen Dryops od) Dryocolaps; ©äfont 
Gefnerus ittförer b). AÖrtlpnfful font Theodoras Gaza uttpber Ari= 
Hotel i s orb, om tfpn fogeltt font fiait nämner Dryocolapten, fallanbeê 
tl)eu fantma Picum Martium; tt) af t^et fïaget är gattffa tttäng flag; 
od) wära ©wettffa fä fallabc «Jadlfpeter, I)öra ttier unber; ont l)Wilfa 
Cap: 12, lanblar; ©ä ftäHer matt tt)e§a Orppar fiälft t^er unber; tt) at 
od) ppacffpeteit ffrifer !Dryp ! ft)et är Iefant ; od) at tttäng flag af Ipad= 
fpeter finttaê, i fpner^et ä attbra orter, tlpt Ijar man af manga ffrifter.

Sljet allenaft infôreê nu tiär i tfptta Capitel at när tienne fogel 
ffrifer: IDryp ! fä är et wift tedu tit neberlörb ; IDrypen Dryper, fäger 
gemene Ippen. Ottt tljetta fogelflaget är af Arqvatis; tljet letnttaê tf)er t)ätt.

a) H. A: 8: 3.
b) lib: 3. p: 338.
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Cap: 5: 
om

p Icf ar.

§'• I-

galtar fimtaê od) pr äga [amma namit, [om fnart [agt öftrer 
t>ela Europa; SIRatt giör ftg t^erföre intet b vt) om fielftna namnet ; långt 
minbre om Ebn orbeit [om uttpbaö plcf. ntait [om mång [lags ga letar 
finnaé, [d mil man pär allenaft berätta ont tp 2: flag [om Ij ät nämttaé 
galcfar, etnebatt tp äro pit dtfïidige.

Lit: A.
Tpt förra är et [lag af tp ftora IRoffoglar, tp md nämttaé Acci- 

pitres, Buteones, Æfalones, p. p. p. Od) etnebatt Falcones tomma 
od) pr unber, ocf) af tpfjom räcfnaé od) mdng flag; v. g. Falcones 
aerini; = Sacri, Germ: Socferfalf; af 3: flag, Seph, Semy od) 
hynaire; efter Tardivi rätning; Triorchides; Montani; Gihbofi; 
Nigri; Bubei; Albi; Lithofalci ; Dendrofalci; Lanardi; p. p. pmar= 
före [pnaé tI)e galtar, [om ftär miftaé, mara [amma [ont nämttaé La
nark, etnebatt % äro ©räppiote [präflige, t)mitare unber buten; näftatt 
t)elt ftmite ttttber mingarne; runbt ptfmttb, ftarcît od) tort näf ; Idttga 
mittgar, tort ftpfme ; tiorfa been, gulad)tig; epoap, ffarpa od) frofota 
floer, at tpt pit inom tl)em griper, fäfteé faft; Smtngar fig up i Iuf= 
ten, pllattbeé fig [adp tpr til tpé ptt fär fe rofmet, td l)att [om en 
[teen pr fig neber at gripa rofmet, tpt md mara foglar, lamb, fillingar, 
[a! od) fipr uti matnet; fåfotn mera bär om införeé om ©labor ocb 
gtpfiujar, Cap: 9.

§: 2.
Sdfejte [tore galcfar bpgga fin bo up uti ftora od) mäft torra träen; 

Ijta [ont örnar; je Cap: 55; af mänga qmiftar, laf, ftrd od) tplift ; tpr 
tp lägga fin ägg, 2. el. 3. ft: IjmiIta epöitatt märmer, men Ratten intet, 
utan i ftätlet är tttädp flitig at föra t[t maat af foglar, od) fipr, [d 
mäl ät puait mebait pn märmer, [om febermera ät ungarna; IttttiIfe 
[mära pipa när Itungern tilftöter; SSRobern är [d matter od) färmingab 
[trap efter utfläcfanbet, at pu föga förmår; mett äntä tpfj argare at 
förfmara ungarna.
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§: 3.
Stiege JRoffogIar brâpaê meb bofjefïott, men fållan fånga» unbet 

% nåntba gillet; Bbtur. §: 9. Sctf fyäuber ftunbom, at nåt tf)ett 
ftfï font^ Ijatt fäftat uti fina fleet, år ftarcfare åit fiait; blifmer fiait af 
flottorn bragen unber matnet od) fålebeé brunfnar.

§: 4.
Iimarfen fiött eller ftåbrar Brufas Ijår af ^alfar, utan t lie fpitaS 

på måggar ; Ijfa font ont £öfar BeråttaS i 14: Cap: ©ocf plågar minfa 
butten font i boet ligger nebertagaS od) brufaS.

Lit: B.
Om tlje Balfar fom tambe åro, od) utflåppaS til at jaga od) taga 

anbra foglar, Iffa font Sagtljunbar tfie fprfotabe biuren; fe L Blod: ont 
^unPav; more f)år nog at beråtta ; !bien font f)år i lanbet fåbaita ide 
fittitaS font tljet brufa, od) nog månge fjafioa tf)er om utfört, ffrifmit, 
v. g. Albertus, Volateranus, Gefnerus, p. p. få må matt gå fåbant 
förbi; bod iblaitb tt>et föritåmfta år:

1. 2(t flere åit ett Bald i fåttber utflåppeé.
2: 3lt tfjeraS ögott betådeS, meban tf)e l)afmaS unber fjåttberna.
3. Sde ftrar ftäppeS ut, utan en ftuub qmarf)åtlaS når tf)e fått fe 

tfiet font iagaS ffal.
4. Sde föbaS för ml)det. p. p. p.

Lit: C.
Sörutan tljefja förenåmba Balfar, år od) f)år et ffagS fogel fom Ijar 

fantma nanttt; orfaïeit .met iag intet; bod albeleS åtfftlb ifrån före= 
nåntba roffoglar i all ting ; tp tljefje BaIdar åro fmå od) fmarte foglar, 
intet ftörre åit ©parfmar; od) Ijafma nåftan fantma art fom tlje; fe 
Cap: 37. ©od åre flpttingSfoglar, od) enbaft framme flår om fom-- 
ntaren. Om tlje åro af tfiet ffaget, fom fallaS Dendrofalci f. Arboracii 
Falcones, emebait tfjeraS fjemmift år enbaft uti iljolig trä ; tljet tror iag 
mål intet; utan iag l)åller tfyem fåfrare mara tf)e fantma, fom od) fallaS 
©tarar ; om Ipoilfa fommer utfört, at beråttaé i tl)et 39: Cap:
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Cap: 6:
om

^imtrtv; (BvS=Siftor; (Bron=Stffov.

§: 1.

21t pr fa nåmba fmå foglar SinFar, pra til tpt flaget, fom meb 
tpt befanta namnet Fringillce tecfnaé; tpr om år ingen tmifmel. Dm 
råtta urfpruuget til namnet år af röften, eller låten; fåfom min mening 
år; eller af något annat; tpt IernnaS tpr pn. åt minftone är tpn 
Fefti mening ogrunbab fom tager orbet a frigore, Sv: Ficdb ; ti) tå 
preS fåbatte foglarS fång intet. f))å Gr: ocl) Lat: pter Fringilla åf= 
men mål Spiza, Spinida, Spinthia, af Gr: 07ri£m>; efter Arifto- 
tfelis,] Hefychii, Bellonii, p. uttpning. fPå Äng: Finch, a [pinch. 
Gall: qvinfon, Germ: pinct. Del) emeban mång flag finnaê af ginfar, 
v. g. 23ud)ftnt'; XiftelftnF, 23lutftncF, (BolbfinF, ILobfint', Xftanfint', 
ScfmefinF, Walbfi nF, p. fom af Eberi, Turneri, Gefneri, Vilugb[ys] 
oef) månge fleraS ffrifter år titfinnanbeS; ©å mil man nu pr i gemen 
om ginfar ffrifma, od) mib flutet införa tp namn fom o cl) pr bru= 
faé, ttåml. 83ofinfar, Difjelfinfar, p. p. p.

§; 2.

ginfar åro pr fmå, nätte foglar, fpepgare åit ©parfmar, meb 
trint pifmub, fmå ögon, litet itåf, fovter plS, fiäbrar meb åtffilliga 
fårgor af fmarta rånber på mingarne; lång od) final ftiårt, Iffa fom 
flufmen mib åttbait af puita od) fmarta fiåbrar; ©mala been, intet 
långa, åfmen finala fötter meb fpipiga Hoer od) lång fpåra. DpraS 
röft år fort: pint! fint'! poarföre låra fp oel) på Lat: MaS Vinchee; 
fom af Alberti ffrifter fpneS; maranbes od) pr fant fjmab Turnerus 
berättar at fången begpmteS om måren.

§: 3.
Dp giöra fina bo up i fmå gran=träen, fom qmift fulle äro, af 

baar, laf, bmärgSuät oef) leer; biupa bod intet betädta; lägga 3. 4. el. 
5. ägg. 9)îen om pnan enbaft tpm märmer, eller od) |>anen pålper; 
tpt met iag intet för mifjo berätta; emeban fmårt är at af tppa fog= 
lar ffilja fiönen; bod mebait pnan ligger od) märmer, är pneu ide 
långt tpr ifrån; fåfom många anbre foglaré art mara månbe. Hngarne
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föbas nieb Emnfai', flugor, ferillar, fmå matfïar, od) ti)Iift; fymilfet od) 
tt>e cübreS fpjê dr, dfioett mal fâbeëarter, men tjälft Ijamp.-frö ; fåfom 
merenbelë fmå foglarneê h)ftmâte mara månbe.

§: 4.
•jpuru fåbane foglar fàitgaê, tt>et införer mål Gefnerus af Rob: 

Stephano; ,l) SJien f)är å orten giör man fig intet befmär tfjer meb, 
emeban t£)et löner intet ntöban, ti) Erogen är ganfïa liten, od) bnnett 
fmå; om icfe unge piltar meb flagbur tf)er meb ftäfa; tl) at Ijär äro 
ftore ffåcfar af ifinFar; tt)et är ofant. SJien ffuKe få mara; tt)et tro= 
Iigit är; at få mal ginfar, bofinfar, Hiffelfingar eller ©ifjelffjtar; fom 
Somf)errar, p. p. more tfje famine fom ©parfmar, om mintern; få ffåcfas 
t (je rätt mpcfet på fl) en tiben; men om fomaren ide få. fe Cap: 2. 17. 
31. od) 37.

* Cap: 7. 
om

SifIe=Fiufar.

§• 1.
©om tt>e^e foglar äro 9iof=fogIar, od) af t£>et flag fom nttber al= 

ntäitita namnet Accipiter på lat: nämna»; .pmar af mång flag finnas!; 
fåfom Cap: 5: §: 1. Lit: A; utmifar; falla« jämmäl t)är ©labor; tjmilfa 
fomma at beffrifmaë i Cap: 9.

@å befpare® l)är tt>eraê beffaffenfjet at införa ; Socf tl)et enbaft 
berätta®, at tljeraê namn SMfe--Fiue, fäjeé af Shf ed) Fiufa, forFiufa, 
förtrolla; Lat: incantare, fafcinare; Germ: Söefdgweren, Smtbern; 
IGufare Lat: incantator; Angl: chariner [o: charmer], Aiufuttig, Lat: 
Fafcinatio. p. p. Orfafen är tfjen, at fom treffe Oloffoglar, StffeFiufar, äro 
fåbane fom fiffa od) fånga meb fina floer, på et mpdet nnberfamt fätt, 
fiffar lefmanbe i matnet maranbe, fig tit rof; tp tt)e fyafma ogemen 
ftarcf fpn, fom ffåbar fiffarna neber i matnet fimbanbe, faft än treffe 
foglar ffulle flpga up i luften öfmer 100 famnar; ja! tf)et märdmärbi= 
gare är; om än mågarne od) ftormen ftor more; tå tf)e mit öfmer fiffett 
öfma fälfanta ätbörber up i luften; v. g. flaffa meb mingarne rätt fringt, 
refa fig up, fraffa floerna tilfaman meb båba fotter' bocf ftilla på et

a) Lib: 3. p. 342.
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rum; .tü tfeê tfe font eu pjl, fafta fig neber til matnet, ocf meb ut= 
fträfta fotter od) flor, fånga fiffen, neber i matnet, od) braga fottotn ttp 
i luften meb fig, enbaft meb flotta fållen fa]t; til tt>eö lägenhet gifmeb, 
på marcfen fåttia fig, rofioet at åta, eller up i boet, når ungarne tfer 
leftoa at fpjfa; £>afmanbeb tfen gemena Ifopen tfen meningen, at ttär 
tfefea foglar få fe fiffarne i matnet, ocf årna tfem fånga, åga tfen 
fraften at t fem t'tu fa, fôrFtufa, förmilla, få at t fe icfe allenaft ftå 
ftilla, utan od) gifma fig att fögre od) fögre up åt mattubrpnan, at 
tfe meb tfefm fiffareb fotter od) flor ttåfab må; ti) at fafta fig meb 
näbben, f ufmubet, falfen famt ett bel af bröftet neber i matnet at fiffar 
fånga; fåfom SJiåfar, ilrutor [o: Strutar], tärnor; fe III: ©el: Cap: 
[14, 20, 22] tfet giöra tfe fär intet, ©uru fär meb mara månbe, 
tfet met iag intet; SJien at i forna bagar tfen ene mettiffatt fbrfiuft 
ffett anbra, meb biefmuleitb illiftigfeter; tfet met iag; fpmar om et mit 
Mff: de morbis malignis accidentalibus, Sv: Nåfa i onbt; miblöftel. 
fanblar. SJien få fänber nog ofta at fiffefinfarenê arbete intet Ipdab; 
ja! ftunbom få clpdab, at i ftället fiffen ffulle upbragab, fan neberbra= 
geb unber matnet od) förbrätdeb.

Cap: 8. 
om

Slaber=ATcdi.

§: 1.

ef)är fommer nu at nämitab tfen blanb alla anbra foglar unber= 
bara Slåbetnutfen, font är belb et fprfotab biur, belb tmåfotab od) flp= 
ganbe; få at man futtbe införa tfetta unberiiga biuret äfmen i tfen I: 
glod: om gprfotab (lreatur; tfet od) Varro, Plinius, Nonius ocf flere 
intpga. fmarföre nämtteb fott ocf Ståber eller Smber=ATuo, tp fon 
flpger fom en fogel ocf åger mittgar; men troppen är albeleb font en 
ATmv1 unbantaganbe ftiärten ocf framfötterne; fallab ocf tferföre på 
Lat: mus alatus; bod algement, Vefpertilio af vefpere, Sv: afton; 
ocf alis, Sv: xvtngar; qvali vefpere alis utens; efter Alberti, Ma- 
crobii, Voffii od) flereb uttpbning; tfet ocf faut är, tp i folffenet om 
bagen od) ttär fel liuft är, fpnab tfe intet flpga; fmarföre fallab ocf
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tienne foget pci Gr: vvxraXonp, vvxzsQtöog, p. [um af Hefychio, Va- 
rino, Athenæi, Clearchi, od) fteres ffviftcr cir nt igenfinna.

.pwab tt)e Ebr: namnen angå, fern åtffillig äro, bod af [att på Gr: 
wxTSQiç, etter od) awxitQtåog, ftjet wore I)år mpcfet miblöftigt [a! få= 
fängt at infora, emeban Rabbinerne fielfma fini b ta od) fambla ont 
fåban orb, od) tpba tfjein ut, bet§ på tt)et, bet§ på et annat biur; få= 
fom af Munfteri Lexicon år at fe, åftoen af Avicennæ gloffographo 
ån mera af Bofcharto. på annor fpråf fåntteb ttjetta biuret tneb fåban 
namn fom bemårfa farnrna meb Lat: nanti. Ital: notula, f: nottola; 
fporteliono. Pol: nittoperz. Spffarne giöra et meb Sv: ^laubermue. 
Gall: ratte volage. Angl: a reare mous. SDÎett at flåbermufeu fallaê 
od) t)år Ha&erlapp, tt)et ffer för ttteraë ftora mittgar fïull, fom id'e åro 
af fiåbrnr, fåfom alla anbra fogtarê, utan af tunt Håbev eller jlirni, Ijfa 
fora ©åéfötter. od) tp på Gall: chauve Couriz; ratte Couvage; 2!f 
t)enneê pipanbe når l)ott fångaé, lårer f)on ttâmnaê på några fpråf: 
pipiCtrello; vipriCtello ; vilpiCtrello ;

§: 2.

Gmeban Stàbevmcwfe] finnaê atteftâbeê; od) af tt)em tnång flag 
åro, Ijfa fom af Pïofs utan tvingar ; tp matt feer tl)ct af Bellonio, at 
i Ggppten åro tt)e ftora od) meb långa ftiârtar. p. Strabo fïrifwer at i 
Babylon od) Mefopotamfia] åro t1)e fom fmå får, få at tf)era§ l)år 
brufaê fåfom ull, od) fiöttet til fpifning; a). 3 Arabien förmåler 
Herodotus b) at tf)e arge, od) få grpmme [åro] at tfe öftverfalla folf, 
od) ffaba tt)cni fmåra meb bitanbe; tf)et od) anbre berätta ffe på anbra 
orter, i fpnnerfjet uti fl)e utarma lånber; men i tlje falla ide få; tt>et 
od) Albertus od) Ifidorus ivitna ; dptv>arföre mil man enbaft beffriftva 
tt)em fom t)år i orten fiituaS; ttåml"

9lt tljeraê l)ufmub år fåfom på en 9Jiuö, runbt, meb fort öron, fmå 
ögon, ntitub meb tåuber ofma[n] od) nebatt; ftörre tf)e fråmfta; fortlfalê; 
lång od) [mal fropp, alt öfmer alt tuben af afffårgab fmå od) teen l)år ; 
ingen ftiert, tmå bafbett meb flor; 3nmårte§ åro tlje od) Ijfe i all ftpde 
Ptöfjen. Pien tljer uti[n]an ftjcnt oljfe, at tlje l)afwa långa od) breba 
wingar, ide af fiåber, utan af låber eller ffinu, fom [tråder fig ut fram 
»ib ffjeraö aplar, längre å fjwartljera fibona ån froppen år, meb ftarda 
ftpnuelar eller been uti nåftan öfmer mib fanten; på b>milfa been od) 
mingar åro få marte fmå fötter meb fiver, at når mingarne låggaö åt

<*) Lib: 1C. 
b) Lib: 3.
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fiborna, giöra Ufeffa IIor 2: ft: fmå frambeen, pä bwilfa Ufe tå gå, od) 
fprittga funna, albeleë font fprfotabe SJföfj; perfore fäger Nonius: qvid 
milita? factus fmn Yefpertilio, neqve in muribus plane, neqve in 
volucribus. Ariftoteles a) Wttnar tt)et fattitna; Varro od) fiera.

§: 3.
©ont ft)e inwârteê lemmar odf nâftan aile utwârteê are Ufa meb 

Sftôft; få ItHuqm tt)e ingen ägg, utan föba fram ungar; Ufet od) Ma- 
crobius loitnar, merenbelp] 2: ft: tprnlfa tt)e bja gifwa utaf Ufe fmå 
tiffar font ftnnaê mit unber wingarne fram på bröftet; ocb berättar 
Kiranides t fet ttje cd) bära fina ungar unber Utingarne när tt)e ligga 
tit tfjeraë fmå pattar ; men tf>et bar iag intet fe fått eller märcfa fun= 
nat. SCRen at ungarne utib framfomften äro rätt fmå, ocb utan bår 
famt tilfluten ögon; Ufet betr iag funnit; ti) tberaé bo od) tillhåll är in 
uti ibolig träen, emellan trä ocb barden af torra furor, itt uti rutna 
[tubbar; ocb få utibare; Ufet od) Bellonius berättar ffe på attbra orter; 
Dd) font U)e Ufer förft framfomma, få betfwa tbe od) tber febermera få 
länge tbe leftoa fttta b)emutifter.

§: 4.
Plt tbeffe tfläbermoff eller Säberlappar äta giärtta fläff, od) tberföre 

Germ: beta: Spedtmcuto; font Gefnerus ffriftoer b); tï)et fatt toäl loara 
faut, emeban tbe äro af sUfueart ; SCReu i tuibrig bänbelfe måfte Ufe föfa 
föbo af SOipggar, gräshoppor, frattfar, ©norfolftoar; fatt od) bänba ttå= 
gon jorb eller maffmöl in uti trän tilfinnanbeé, ånter ocb matffar. CDod 
funna tbe länge nog leftoa, i 4 el. 5 bagar utan maat; ft)et iag förföft 
på Ufetn i ntitta bänber fomtta äro; Dd) faft än Ifidorus, Homerus, 
Euflathius, ocb Ovidius berätta U)em gnälla, ptpa, ocb fåta ftrix, 
Gr: TQit,siv\ @å giöra tbe bod intet, för ätt tbe bårbt flämntaS, eller 
od) fittfe] emellan bitaë, alt font 3CRöf3ett pläga giora, loarattbe od) font= 
liga ftörre, fomliga minbre.

§: 5.
CDbe fåttgaS på färbeleé maner; tl) font tbe albrig loifa fig frame i 

folffenet eller i Iiufa bagen, utan enbaft i mörfret, l)älft toib fiö=ftranber, 
åar ocb bädar; 3de buller om wintern när falt är; tp tå ligga tbe

a) lib: 4 de P. A.
b) lib: 3. p. 696.
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Iifa jom böba in uti tf)eraê gtömen ; Albertus fager ff) em mara fåf= 
noanbe. @å funna tf>e intet fåitgaé jåjom aitbre foglav; utan jåbant 
ffev, anten oförmobel. når man råfar på tljem uti [tubbar, ifyolig trä, 
emellan barfen od) trä, jom fullfätlaö eller afbrpta»; eller oc£> unber 
tt)eras flpganbe; tp eljurnmål tf)e flpga rått fringt meb toingarne, jå 
flpga Hje ingalunba ljögt, ntan £)åt(a fig neber toib matnet od) marcfen, 
od) giöra inga tånga eller toiba omf repar; jminga fig nårmaft in til 
tjjet pmitt år; om jåbant ffer för tueras jmaga jpn ffull; jont af Aphro- 
dienfis problem: Gefnerus ffrifmer; tt)et tror tag fnaft; men når man 
ftråcfer ut Ijmjta bufar eller lafan, jå flpga tf)e tjt, fajita meb flona tfjer 
uti; ocb jåtebeö omljmefmaé od) fåitgaö funna; Oppianus od) flere 
f)afma perfore faut tljer utinan, at når en 6lånfar meb et ntbragit 
fwårb i mörfret, fomma tl)e tjt ; ATfen at flje meb fåbaua blånfanbe 
jmårb ftötaé od) nebïjuggaê, tljer til forbraë en ogemen fåd)tmåftare.

§: 6.
@l)urumåt Avicenna, Galenus, Plinius, Kiranides, Serenus, Mar

cellus, Pet: Martyr, Zahn, König od) flere mpcfet fïriftoa om mån g= 
[t)]anba IGfebomar font funna tagaö af glåbermöfj; @å måfte iag i 
fattning berätta tljet mpcfet jåbant flår felt; SDfen at figuerfforod)trull= 
fåringar, jamt en bet af gemena fy open fyafma od) taga af tfyent et od) 
annat til fit gan od) galbur; tfyet od) Columella ocfy Villanovfanus] 
berätta ; tfjet ffer I)år ån tp märr. åpmarföre fyafma od) några Burit 
jåbatta biur til mig, od) befåitt t)urubana npttigfyeter t£)e gifma i läfa= 
refonften.

Cap: 9. 
om

(Blnbor.
§• I-

S föregåenbe 7: Cap: nântbeê et flagö Sfoffogel Sv: ät|¥e=t‘iu6 
fatlab ; maranbeë tfyen jamme jom od) fyeter fyår å orten, (Blaba, på 
Äng!: glede-, orjafen fan iag intet mål meta; 9)7en at ifyenna fogeltt 
på annor jpråf fyar namnet af tfyeö lat, vit, vie, vei, Vji; tljet år 
otmifmeladjtigt; v. g. Germ: Wj; Wit>. Gr: ixrtv. Ital: nichio; 
Nibbio; Eb: 1N. om tfye anbra mång Ebn orben, jom tfjetta fogel= 
finget gifmas, more alt för miblöftigt ffrifma; bets ocb fåfängt emeban
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af Rabbinernas ffrifter nogfamt funigt är, itict mera SDmift ätt mift 
om foglanteS ttanttt är at finna ; SJiittS iag rätt, få finnes mät et Ifelt 
bufjitt af Ebr: orb, font Latinerne nttl^ba ttteb orbet, Milvus ; Ifmilfet 
elfuru Ifidorus få uttyber qvafi mollis avis; @å ftabitar man l)älbre 
ttteb Feftus o (t) anbra, at Milvus är fommit af låten et. mipattbe font 
tljetta fogelflaget giör, när % fit)ga i luften. Accipiter pipat, Mil- 
vus hiansqve lipit. Odf faft än Terentius BruEar, Milvius od) Mil- 
vio\ @å ogilla fåbaitt Båbe Gruterus, Lambinus, fåfom od) Ciofanus 
i filta aitittärfttingar til Ovidur ; äfmen Gifanius tit Lucretium ; fatt 
fyättba t)elt onöbigt; ty en t)toar met Intru namnen åtffitligt nämttaS; 
unber namnet Falco, fora månge t^etta gogetflaget.

§: 2.
Slt tljefje (Sta&or äro oct) af tljet Dioffogel flaget font intber all= 

ntätttta namnet Accipiter föres tliet mitnar Plinius a) Eberus, Peu- 
cerus, oif) flere. £>d) efjurumäl mång flag funna finnaS af Milvis, 
Syffarne nämna Äotteltvep [o: TIotelwey]; iacfmp [o: =wy] ; fimcperp 
[o: =Wey]; W7ajjt)up [o: SVTafjwey]; "trapp; p. @å Blifmer matt t)är 
mib Turneri förbelning, näml. ©torre od) WTttiPre ; bocf ide meb pottorn 
i få måtto, at tl)et ftörre flaget Ijafma röbad)tiga ftäbrar ; font mycïet 
finîtes i Slnglanb; utan enbaft til ftorlefett; ty flje ©labor font Ijär 
miftaS äro af Turned mittbre flag, näml. ©rå öfmet Ijela troppen, bocf 
liitfare unber Bufen, od) näftan Ijmite nttber mingarne; Bufmubet runbt; 
ögonen fmartad)tige el. Blefe ; u/Qot [o: mxqoI] Ijar Svidas. Siäfmet tiocft 
ttteb en liten frof af öfre fäften. Ralfen något tioeter ; mingarne mpefet 
längre än Brebare ; ©tiärten ftafob, Benen otngifne [mob] Ijfa fom fniå 
fiäll; fotterna meb långa oct) fpoafja floor, font funna fröfiaS om tjmar 
attbra, Ijfa font en men iff a fnyter fingren eller ttäfmett titfamman. liten 
tefmer, men ftor galla; final mage, p. p. marattbeS od) fmärt nog at 
ffitja fönen åt på tljetta fogelflaget tttebait tf)e lefmaube äro, od) intet 
upffäraé.

§: 3.
(Btabor Bygga Bo Bogt up mib tullen af flora od) ittäft torra furo= 

träen, af qmiftar nog mänga; od) lägga närmaft äggett, fträ od) på 
ftranben Iigganbe ©iögräö; Stggen äro ntäft 2: ft: fällan 3; tf)et od) 
Ariftoteles mitnar; pottan ligger od) märmar tBent i 20 el. 24 bagar; 
tå ungarna utfläcfaS äro % mib Börjon, nog ofnygge; mett mäpa fitart, 
ty tl)e äro glupffe, od) få mera ittaat ätt tbe Beljöfma, eittebatt Bägge

) H: N. 10: 10.
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fördlbrarne tjt föra mera dit rnpdeit Iefmanbe fiff, få at nar någon farl 
mågar fig Htfma tjt up, Ifar tag funnit oftaft at man ttjer npfjfångtta 
fift'ar uttaga fan Ifela punbet i fänber. Socf dr fåbattt farligit at märd= 
ftdlla, ti) ligger pottan öfmer ungarna, få dr t)on intet gob att ltappaS 
meb, t)dnber od) I)itfmub ftå tå i ftörfta fara af penned Iwaffa floer, 
Ildenbe mingar od) ffarpa ndf. SIro od) fördlbrarna borta, men Euittta 
tomma meban Earlen tf)er uppe mib boet dr; få dr fögo Bdtre; it) tfyetta 
I)ditber mdft, emebait ttjeffe foglar ogemen ftarcî fpit åga; tfjet od) Poli- 
tianus mititar.

§• 4.

■£)uru gefmittbc tt;e^e IRoffogIar mara måitbe, at taga fiffar neber t 
matnen; tl)et dr infört, Cap: 7. od) tlfen mera meia mit I)dr om, ban 
får tbet igett af Plinii PIift: Nfaturalis] Cap: 10. Lib: 10. font fïrif» 
mer ont tt)eraê unberbara dfmentpr meb bwattianbe Flor, od) fïacFfanbe 
xvitigav; rdttare fagt alæ el. alarum, än caudœ; tl)et od) Munfterus 
mititar; od) l)toab Dalecampius aitmdrcfer, iitfôrattbeê loader orb af Plauto: 

An invenire poftulas qvemqvam eoqvum 
Nifi Milvinis aut Aqvilinis ungvis.

£)d) faft dit ^r å orten intet få ffer, at tt)e rt)da maten utur 
barnê Räuber; fåfont Turnerus Berättar ont tt>e argafte Milvis, @å 
åro tl)e bod ntpdet glupffa; DReit intet på tt)e Greatnr font å mardene 
gå, utan allermdft på fiffar, Ewarföre tt>e ocB 5i|ïeFiufar ttämnaé; od> 
i få måtto fiitnaê flår intet när Sfen betdder mattnen od) Snfiöarna; 
ti) på Iwfrnet fiffa tl)e intet; utan eubaft uti frif!=matu; od) fålebeé dro 
tt)e iblattb fit) t tefog tar, font om militent Ijdr intet fiitnaê; tl)et od) Bello- 
nius mitnar; Petrus Martyr t)ar od) fåbattt. Dd) font tl)e dro ide 
aIlenaft voraciffimi aves, Sv: glttpfEe; få at af tl)em dr et alge= 
ment orbafdtt t)oé Latin: Milvinn Menfa; utan tfyetta qmdber famme 
Plautus

Tene fis me ante [o: arte] mea voluptas male ego metuo milvom
[milvos]: mala

Illa beftia eft, ne forte me auferat pullum tuum. 
ittan od) Audaciffimi, Sv: naemife; tl)et Oppianus, Stumfius, Alber
tus, p. mitna; @å råfa tl)e od) ftunbom i tljen olpdatt, at när tl)e fåitga 
meb fina ftarda flor, en få ftor ©idbba, at tife tlfeit ide förmå utur matnet 
braga od) i mdbret föra på Ianbet; utan fifïett brager glaban tteber od) 
fôrbrdufer ftfîaren; få bö t£>e; od) lange nog ftttia fafte på Ondbbaitê 
rpgg tteber i fiüit, få at tben font meb ftôbjanbe får fe t^etta, menar 
%t mara et fpöfe, eller Reden; tl)et od) iag fett; od) infört dr i IIL 
Sloden ont ©idbbor; p. p.

Glysisvallur III. 26
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§: 5.
Sft fånga fåbana IRoffoglar, gtör t)är ingen fig befmär om, enieban 

fmarden t^eraö fiött ettet fiäbrar brufaê; om ide tf)e flora til fïtifpennor; 
utan fnatare tålaé t tie at t)är miftaS om fommarcn; ti) od) oftaft ffer 
tt)et, at af tt)e§om icfe allenaft tl>en fromma tageë, at finna färffa fifïar 
uti tferaê bo; font tilfôreitbe berättat är; utan od) lomma ttje at neb= 
ftctppa ttje fångabe på torra Ianbet, mib t IjeraS fbranbe, anten at tfe 
âro for bigre, etter ide wäl fåfta, etter od) nteb fottets flri od) tjnfsanbe, 
förfftäfte, lemna rofwet ifrå fig, menifltoni tit mjtto; ttiet iag od) funnit 
fant mara.

Dd) faft än efter Galeni, Æginetæ, Marcelli, Königs, p. p. goba 
mitncSbörber åtffilliga täfebomar funna taga§ af fåbana foglar; @å 
Ijar iag intet fåbant förf oft, od) h) fan intet för miff o [fäga], om t) är å 
orten att ftår profmet eller od) intet. _ _ _ _

Cap. 10: 
om

(BöFar.

§: 1.
@öfen är mäd)ta befanter fogel t)är om fomaren för fin beljageliga 

fång, font enbaft IjoreS tlögft på 2: månaber, i Maji od) Junii tibe= 
tjmarf, men tjmarden för etter febatt; om måren intet för än märmen 
ttalfaS, od) få fnart ftottanben fomnter oct) Sj=ftidan fmäller eli l)öre§, 
fäger gemena b)open at tljen förfiufar ©öfen, at t)an intet mera gudar 
etter fiunger. 3 bläft od) ftor[m]mäber qmäber fan intet, utan enbaft när- 
tungt är, od) i ft)itert)et när rägn t)ar fallit od) om aftorne. fpaitö namn är 
afröften, mera än alle anbre foglar jå mång fpråf; tt>et öfmer alt befantär 
af allom font ont ©öfeit ffrifmit t)afma, ttiet od) D. Ol. Rudbecka) Utmifar; 
v. g. Sv. (Sauf, (BoF, (BttcFu. If: gauke. SDauff : (Bog. Lap: Kuoko. 
Fen: Kaki. Eft: Keggi. Ung: Kukjk. Ang: Ciickou. Holl: Kock. 
Germ: KtuFtutF. Gall: Cocu. Gr: y.vxxo£ [o: xôxxvë,]. Pol: Kukupka. 
Ebr: Schakaph ; bod nog omift; font tilförenbe berättat är om Ebr : 
namnen; Cap:9:§:l. Ture: Uku; hat: Cucidus; ItahCucco; Hifp: 
Cuchillo; od) faft ätt Arab: GaUgatzi; Illyr : Ziegale [o: Ziezgale?]; 
Eb: Kakik Kakata/ Gr: karkolix, p. ffulle intet inftämma meb befatt=

a) Lap[onia] Illustjrata] p: 74.
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tafte fången: Eucf=Pu! få £)öreß beef oftnft cif Ijonont fåbant Uub1 ftrap 
efter fången od) när f)att flpger ifrån ftåilet; tp albvig fiunger t)au Äucfu 
meban Ijan flpger, fåfont lärfian, lumen, p. p.; utan enbnft när £)an 
fitter ljögt up uti träen; nä ml : korr-korr, kaur, p. p. Kn ! lea! ka; tljet 
od) Ariftotfeles] odj Plinius luitita.

Et cuculi cuculant; fritinit rauca cicada.

§: 2.

Qlt tu fïagê ©öfar finnaê, efter Alberti utlåtelfe, äfmen Avicennæ; 
förflaranbe Ariftotelis orb ont Obfar; tf>et fullfaftar Gefnerusa) 
iljet oef) faut är l)är å orten; tt) l)är WiftaS om fommaren alle= 
naft et flag; eljuru färgen ontbpteê om Ijoften; tå t)an albeleS Mif= 
wer Uf en liten <5oP; fe Cap: 14; af fringt flpganbe, Utet Ijitfmub, 
gult näf, ögoitlocf, mungipa, tunga, mpefet gola meban t) att gudfar eller 
fiunger, men blefare febait, fpetjig fropp af näftait Ijfa färg öfioer alt; 
Joingarne IjfatebeS, litet frnalt ftpfme, fmå fotter od) been; brptanbeê 
mpefet Ralfen när f)ait fitter od) fiunger; IjöranbeS litet od) feenbeS än 
ntinbre.

§: 3.
■jpait gibr fit bo up unber granqioiftar uti träen, itäftan font 5)uf=

wor; fe Cap: 2; tp at f)an intet bpgger ftelf, utan brufat anbraS bo;
tljet Ariftotfeles] Wottonus, Oppianus, p. fäja; 11) et är b är ingalititba 
eitligit ttteb faningen, ätt ntinbre tljet Oofett intet utflädfer fina ungar, 
utan attbra foglar ffola tfjet giöra; tljet är intet faut; tljet oef D. O. 
Rudbe[c]k famtpefer; tp jag l)ar funnit uti' ©öfaboet icfe allenaft 2: 
ägg, grönaktig, utan od) Ijönait ligga od) loärma tl)em; fan Ijättba 
^anen arbetar od) fljer ttteb, Ijfa font SDuftoor; emebait boet är mpefet 
flätt, fäntre än attbre foglaré unber baran Ijimel, få til fäjaitbeS, od) i 
få måtto böra äggen alt jämt öfmerliggaö od) toärmaS. 5>tär ungarne
utfomma föbaS tlje meb franfar, flugor, ferillar ocl) attbra infecter; få=
font od) tlje ftoraS algemena fpjS är.

§: 4.
Dm tfjefja foglaré fång; fom eitbaft toarar en fort tjb på fommaren; 

tljet för berättat är, od) äftoen toäl Ælianus, Agricola, Plinius, Ifido- 
rus, p. berätta faut mara, få är tljet at beflaga, at än IjoS algemena 
Ijopeu låba uttberbara od) ofaitita iitbilitiitgar; v. g.

1. Qlt ©niö ffal oumgängelig fomma ont wären febait Oöfett 
guefat eller galjlit; tf)ett l)är EalIaS (BoPfiuo ; od) är mpefet loälfommen,

a) Lib : 3. p: 320.
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beta at få utföra giöbflen, beta ocf) at fud)ta tljen utfåbba fäben; tt 
Ijnlïeê tlfenna ©niö få gob font giöbfel på åtrarna; fpmar om ingen 
tag Ifar funnit fftifroa ; fannaé Ijfmäl ofta.

2. -Kt om ttågor förfta gången fyörer @öfen§ röft eller fång, om 
morgon på faftanbe maga; bctpber tt)et £5l)älfa eller fiutboni; fåfom 
algemen bårffap är om attbra foglaré röfter, när tl)c[t] fäjeé, at tljen 
eller tt) e n fogeln f)ar båvat någon; i ft) utterly t ©Öfen.

3. diär ©öfen Ijöre? förft Öfter od) föber ut, bobar tf)et föraren 
fiufbom od) böb; SERen ifrån mäft od) dlorbett, tjälfa od) h)da.

4. epioab Oppianus ffrifmer om tedu af ©öfaré gudattbe od 
nalïanbe närmare eller fiärntare Intfen; talaé nu intet inpdet t)är om; 
tt) tf)et är itu mäft bortglömt; Edien ätt t)är är brufeligit tljet månge 
föröfma, at af tfjera? fång föfa meta beta fit giftomåf, bêla fin bob; v. g. 
dlär ©öfen gajjl: gudm! fläder fig en ung perfott at få fäja od) räfna 
mib Ijmart gudattbe, font fjatt giör ffiftemjS:

@ö(c)fett ftuttger: Gulc Icu! åtlpbareit fmärer [o: fmarar]: ^tmi 
långe (tu? ©öfen: (SttcH-Hu! grågarett: mara utan btub? ©öfen: 
Oncb=Hu ! ©maraitbett: et, tu? ©öfen: OucH=Hu! ©mar: tvp, fpva; 
od) få bort åt tit minöre eller ftere år; til tljeë ©öfett tpftnar; Ijmar 
af tt>eraa tjbelpoarf tit giftermål uträdnaö. ©antma fätt är od) meb 
böböåren. Nugse nugarum.

5: Slt treffe OoHav om t) often fonvånbae i fpöfar; Ijmar om mera 
fontmer at införa? om *5oHav i gemen, Cap: 14. od) Cap: 38. ont
©pavfpoHav;

. §: 5.
(Sont tljefje ©öfar äro ide allenaft ffpgge; tl)et od) Ariftotfeles] 

[oc£)] Varinus mitna; få at man meb möbo fan fontma tljem när, ätt 
fiber unber tljet trä tl)e fitta på; få at tl)cr af är tfjen inbilttingen Eom= 
men cdj än t)är marar l)o? barn, at tfjen fom fatt fmpga fig in unber 
träen, l)mareft ©öfen fitter od) gudar, ocf) gå affoles tre gånger omfring 
famma trä, ntebatt ©öfen tl)er ftuttger; <6an må cmfïa ftg f>wab b«n 
voit, tl)et (Hal gtfvoae bottom, utan od) fttavt Hommanbe ocf) favattbe, 
od) %ra§ fropp liten, ntittbrc än ©ufmorö; ©å ftällaé ingen gilber 
at fånga tljem meb; et) geller giör man fig omfoftnab at tf)em öräpa 
meb 23i)feffott. £>d) faft ätt Perottus, Plinius, od) flere berömma tfjc= 
ra§ fiött, od) funna af fåbana foglar taga? od) berebaê ÿâfebomar; få 
fan iag fjmarden ja! eller net), tljer til lägga; tp iag åger ingen prof 
tljer af; Edien tljet gamla; od) rättare fagt; galna orbfpråfet fom än 
ljöreä på ÿrebifeftolar ocf) annorftäbeö ont tljen (DtaHfama ffioHen, är
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öfiucr alt futtigt; Iptoar ont något tnfôreê ont (SoHtyban Cap: 11. od) 
(Sparfl) of ett, Cap: 38.

Cap: 11: 

ont

(0ot'tyï>ave.

§: 1.

.sptoab ttpetta fogelflaget toibfo miner, få måfte tag befämta t£>et 
àtfïilliga meningar fiititaS, tt) en bel mena ttpet (Bot'ty&an âr fatttma 
font PlocfgoHenf eller od) (KÔr&vomen; Iptotlfa beffriftoaê Cap: 26 
od) 28. ©entette Ipopett fâja tlpeit toara IitjIa fogeltt fora följer gôfett 
efter ait ntebatt Ipan gucfar od) bar Ipoitom ntaat; Ijtotlfen intet bätre 
löiteS på flutet, när ©Öfen toättbeS i epöf, ont Ijôften, (ån,) ätt af 
Ijonom npätaS; od) tt) [peter öftoer alt: tlpen otactfama (Sofen; fåfont 
od) Phil: Melanchton od) sPrefterne oftaft utföra; fora od) Cap: 10. 
od) Cap: 38. berätta. SJieit tlpetta förettäntba är tbel falffa fägner, 
ttperföre fotnoter nian Ipär at beffriftoa ttpet rätta [Taget af (BoHtytare, 
font är af nåftatt Ijfa ftorlef font fpadfpeter; fe Cap: 12; od) aga 
åtffillig nantit på annor fpråf: v. g. Lat: lynx, af Gr: ïvyÇ, tlpet 
fotttliga ffriftoa ïv£, p. p. fåfont af Athen: Euftath: Kiran[i]d: 
od) fleraS ffrifter är at fe. tljeS utan finîtes od) IjoS Lat: Torqvilla; 
Collitor ; Turbo; Collitorqvis; Verticilla ; Verticollia ; Vertilla ; 
alt för tlpen orfafen [ful, at ttpetta fogelffaget fatt toriba Ijufioubet od) 
IpaIfeu nutbt omfrittg; nnpcfet mera ätt många attbre foglar; tlpet Theo- 
dorus Gaza, Cælius; Scaliger, od) ftere toitita; Iptoar af är od), Ital: 
Collo torto; Capetorto; Stortacol. Hifp: torziqvello. Gall : terco; 
Germ: votnölpals; Cvåtlpalfj [o: ILvaelpaljj]; p. Holl: drayhals; Ang: 
Wryneck. Ung: Tekerveny. SOlett fnoabait namnet Iynx är, få är 
tlpet af voften; faft än tlpe fora Ij är ont ffriftoa, ttog brtpa fina Ipiärttar; 
Ælianus finner fig toäl Ipär utinait när ban förlifttar IpattS Iiub toib 
ena pipo; tip låten är åtffillig; aitten ntan meb Ariftfoteles] toil tagau 
af Tritzein, eller af anbront Iyzein1 fan loara alt Ijfa; SOieu toårt Sv : 
ffiôt'tybave finner iag mig intet uti; emeban fpär å orten namnet ofunigt 
är; i Upland är tlpet befant; Ipär ftålleé tlpemta fogel af et flag d,arf= 
fpitev belS för röften ffull; tvyp, &vyp; et tneb iLrypav; fe Cap. 4. 
belS för färgan fful, fe Cap : 12: bocf Ipurubana tIje äro, berättaS fpär toibare.
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§: 2.

gaft än Joh: Langius,a) fftifmer, få eller inga fiititab fem tfefja foglar 
beffrifwa ; o A) tfe i failing åro l;är t Siorbeu flptte=foglar, fom a Uenaft om 
fontarat, men intet öfioer wintern qmarblifma, utan fomnta od) fara 2 el. [3] 
mefor, för ait ©öfett, od) fin fob ineb tfe flera om l)öfteit; Så t)afwa 
Ijfmål nog många om tf)ent fîrif mit ; af fmilfab beråttelfer jag funnit 
faut mara om tlje l)år wiftanbe ©öftpbare, fom följer, nåml.

bit tl)e åro ttåftau få ftore fom opacffpeter, af åtffillig färg, eller 
fpråflote, ffet od) föreitåmbe Langius berättar; nanti, gråadjtig, nteb 
fmarta od) röbbnuta fläcfar öfmer alt, i loader orbiting. Jpufmubet runbt, 
fwartfpråElot; t)aIfen od) rqggen åttba utföre, nteb fioart raub; Stierten 
lång, tiod, af 10: ft: breba fiåbrar, nteb fmarta pri [c] far; Sufen wifar 
fig liubgufl, nteb bruna fpritor; miitgarne od) brofote nteb rutor af 
fmarta, röbbruna fårgor; lareit lubeii nteb fwjtacftig butt; benen ftabig 
od) ide lång; fotterna od) tåneu 4: ft: bod ffårfltlbe ifrå tttånge attbraö, 
ti) af tfefja 4: fträcfa fig 2 fram ocl) 2, titbafa, Ijjfa ftora; tfet od) 
Ariftotfeles] od) Plinius loitna; tt)et iuioärteS förnåmfta od) unberba= 
rafte år tungan, font år ittpdet lång, final, Ijioafj od) få ftl)f fråmft, 
font en gabb, at tfe tt)er nteb förmå ftida mpror, fufar, ferillar, brunt= 
far od) tplifa Infecter mit igenom; når tfe råda Ipenne ut, od) taga 
fl)em fig til f öbo ; f mar om Langius, Oppianus, Jonftonus, Gefnerus 
Wilugby, od) flere ffrifma; ttperförc ttåmnab tlpe i Neapel: Formiculce; 
Sien at tl)e ocf förmå ftinga igenom Ipnbena på folfet, fåfont Gefnerus 
af Gaza berättar, tfet met iag intet; bod at tnnganS inre od) t)tre 
ffapitab år enlig meb fattb beffrifning, ttpet mifar utfört, nteb fin af= 
fåtning D: 01. Rudbfeck] i fin Lapfonia] Jlluft[rata] p: 69. åfioeit 
tpioab tlper ittföreb, at ffilja Jpanctt od) Jpöitait år fmårt, fåfont månge 
aitbre foglar; om ide Jpou åger ide få aIbeleb I)öga fårgor font Jpan.

§: 3.
SlIjerab bo giöreb iit uti ifolig trä od) ftubbar; 11) et ocl) Gefnerus 

mititar; men ide od) ftuubom, mib gårbar od) Ipifeit ; efter l)attb ut= 
fago; utan enbaft i ffogöntardeit; Uti IpmiIfet bo åggefit] loårpab od) 
mårmab; om ide 8 et. 9: ft: font fait rådnar, bod 4. el. 5. ft; tpmilfa 
foitatt utflåder i 20 blpgtt ; föbanbc ungarna, fåfont fabertt, meb pifj= 
utpror, ntpggor, Eranfar, flugor, ferillar, ocb tiplift mera.

§• 4.

Sfe fåitgab belb nteb flott af fagelböfjor; belö nttber ffafar, fom 
tåte åro; fe jpörm: §: 9; åga fmjtacftigt fiött, od) lena butter.

a) Tom: 2. Ep: 59.
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§: 5.
.ptüab Yarinus, Tzetzes, Svidas, Alciatus, p. bid)ta ont tfyefja 

foglarä miffBruf af SruKpacfor föröfmabt, tt)et âr mera ätt fåfängt |är 
nt införa; Alciati emblema är £)är om långt.

Cap: 12: 
om

*5acf.-0pttetr.

§; 1.
<5acf--fpitar äro ocf) tjär i orten mälBefante foglar, af några flag 

til fårgon, Ijfa font annorftäbeS, Bäranbe namnet af «gadra, ptcfa eme= 
ban ttjeraå ib o ci) arbete mara månbe, at meb fit ftarcfa od) Ifmaffa näf 
iJacEa, pttfa o cl) l>ugga uti Barcfen på träen, äfmen på fielfma träen 
od) tl)er uti minbre o cl) ftörre l)åt)l utgrafma, nätt od) runb font tlfe 
more fmärfmab; ti) nänutaö tl)e od) f)är 25iu-i±l>uggare; Ijfa font î)oê 
Spffarne; 23auml)ecfer; @ped)t; Spied) t, p. p. j))å Lat: är if)et Be= 
fanta namnet: Picus; om tlfet är tagit af en Äottung font fä fallabeé, 
Fauni faber ett Spåman, font BIef mänb i tljemta fogel, efter Sfal= 
bernaé fria tunga od) pufcluftiga bid)ter; fåfom Ovidur qmäber lib: 14: 
Metam: Fab: 7. od) Servius Berättar; (Slier af annat; tlfet letnnaö 
t£>er Ifätt; Sag B>ar mitt gtfntittg af picfa, ftacFa; p. p. Sl)e anbra 
namn äro ttäftait Ijfa, v. g. Ital: picco; pichio, Gall: pic. Ang: Wod- 
peclcer. Cpmab Ebr: namnen attgå, fom måttg äro; tlfet Avicenna 
utmifar; få får titan intet giärna rätt på ttjeni; fom oftaft l)är berättaé ; 
Græc: äro od) måttg; v. g. ïjijioç, tl)et fontlige ffrifma tuuqoq, xaAo- 
rtinoç, ÖQvoxoÅäjivrjg, onéÀexToç, l)toar af Germ: 6pecl>t fäjeé fomma; 
S|e flera ttamtt fom tljefa [o: t|etta] fogelflaget gifmeö, v. g. Afcala- 
bota; hyclcyppo; Arbotarius; colaphus; p. p. SlKa gå mäft ut på 
ffteraé arbete, at ftacfa od) ptcfa i tråen; t£>et fnart fag[t] inga anbre 
foglar giöra.

§: 2.

9lt måttg flag af fpacf=fpiter ftittteö, tfjet utmifa % ntåttga font ont 
fåbatta foglar ffrifmit fjafma; v. g. Picus Martius; Craugus; Cnipo- 
logus; Dryops; Glottis; Tetrix; p. p. förutan tt)C åtffiKige af fär= 
gan, v. g. Picus niger; Cinereus f: Sitta; Viridus; Variegatus;
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p. p. ©oef pr t orten åro atlenaft 3: fïng; om tl;e åro nf [amma 
[om od) Ariftotfeles] råfnar, t()ct tan ing [å mi)cfet rninbre för mifrn 
[åja, [om måitgn aitbre anorlunba tälja; ,fwarföre tomma tl)e prfor 
nåmbe at Beffrifwaê, nåml. Groarte, Gpråflote od) rôbbmtie; alle 
Ijfa [tore, font Gfvtfov, [e Cap: 33. Kajor, p. p. pfwanbe t alt 
annat ittgeit annan åtffilnab, ån af bara färgan; tp fwavte åro öftoer 
alt [warte, boet BIefare unber wingante; tp robbrune eller môrfgvône, 
IjfalebeS; men tl)e GpraFlote t all ftl)cfe Ijfe, tl)e förenåntba (SoFtybare 
[c Cap: II: §: 1. 2. od) ti) t)allaö mara tf)e [amma; £)d) enieban tp= 
raå lat ofta Iqber : IDvyp ; bryep; få nåmnaé tl)e od) pr iDrypav; l)war 
om t tl)et 4: Cap: något ffrifroit år.

Sipt fornåmfta om fjaeffpiter år tptta, at Beråtta, at tp åga oge= 
ment ftard't ITaf at ntplfa, od) pcfa biupa od) ftora pp in i prba 
tråen; tpt Albertus, Kiranides, Piinius oef) alle flere itttpga; Ælia- 
nus fallar tpt §d/upoç lniy.vq%ovtl) poilfet Gillius uttpber: roftram ineur- 
vatum, Sv: fvofot; men i [aning är tpt rått od) poaft: Ovidur qmåber:

Duro fera robora roftro, 
figit, et iratus longis dat vulnera ramis.
©oef pr iag ån iefe funnit tp[m] pcfa på qwiftarne, au niinbre 

Bita od) targa tpm af, fåfom någre Beråtta; utan tp giöra tpt på 
fielfwa bol)Ieti, albraplft på torra. Sungan tprab år Ijfalebeb [ont 
(SoFtybaves [e Cap: II: §: [2] od) åntå prbare fråmft på [pepm; [å 
at tpm [om en [i)l utftingeë utom nåfwet, mit igenom matffarne [om 
efterföfab in uti Barden, od) träen; tpt Albertus od) Wottonus witna.

DIceb wtngarne flpga tp' fringt ; bocf åmtu fringare Betieina fig af 
fötterne od) tp poap floer eller tåer; 2: ft: fram, od) 2: ft: tilBafa; 
Ijfa [om ©öftpbareit; [e Cap: 11. [å at tag fiinbe inbilla mig tpn 
wara tpn [amma [om Brofote fjaeffpiten ; löpanbeé [om en fatt up= 
före, omfring, ja od) neberåt på trä, poareft pattS enbafte pmftälle år; 
tp på marefett pr iag albrig febt pmottt fittia, et) plier på ftenar; tpt 
od) Ariftöteles ffrifwer; ja! åfwen [å wiger at rpggen wå[tt]be§ tteber 
od) Bufen up, når [å omirånger, Ijfa [om flugan unber tafet; ©oef Itg= 
ger ftpfmet, [om Brebare ått låttgre är, unber pefanbet od) flitiga ar= 
Betäube, lieber på träet; Dliett ttaefen oef ptfwubet jåmte plpn wåttbeb 
tilBafa rått långt til poart pigg [om fringt ffer.

§: 3.
DlIeb tpraê flitiga pefattbe, ptggattbe od) piefanbe uträtta*! m t) ef et 

nöbigt, tp meb [åbant ftmta tp fina fobo, [om är mäft matffar itt 
a) Lib : 1 : Cap : 44.
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uti torra barden, od) ftelfnaa träet, t [pnertiet tbe torra; tt)et od) Al
bertus, Plinius od) ftere witna; SfCbtter, SOîanblar, p. finttaS bår ide; 
[om od) tfyeraå [pj§ ar å anbra orter, efter Ariftotelis, Gefneri, p. in= 
tt)ganbe.

Sifcir tbe finna Ifolig trä od) fiäfleit ftörre eller miitbre äro giorb 
tjt in, nä t be ftelfwa od) mänga anbra Greatnr [tor fromma tfser af, v. g.

I; i fä mätto, at ide allenaft tfer fietfwe giöra fig bo, ittbraganbeS 
Iaaf od) tort, [mätt gräé, bmareft ffe wärpa äggen 4 et. 5: ft; men in= 
tet 7 et. 8: [t; fåfom Agricola räfnar; öfioer .fumait ligger at
utttäda mtgarne t 18. 19. 20, bi)gn om wären, föbanbe tl)em meb 
franfar, flugor, [må matffar; Utan od) anbra ftörre od) miitbre fogtar 
bntfa nl)ttia tilfället, od) giöra tferaS bo in uti [abana upt)ugna t)ät)l 
od) boningar, v. g. SPraFar, Änipov, od) tt)li!a fiöfoglar; [e III: bel: 
11: 16: Cap: Sroalor, Sparfvnar, tTattroaFfor] od) anbra [må fog= 
lar; 3a! od) (Drmar; Sln mera ft)rfotab 5) i ur, v. g. tHåröar, JleFatter 
el. dpårmeliner ; Sablar fwareft tbe finttaS.

Sebermera brufas Ufefja rum tit winterqwarter för Ufe Stur od) 
fogtar [om bär å orten qmarebtifwa; äfwen åt utarbetarenom fielfwom, 
ti) .fpadfpiter äro bår ittga ftpttingsfoglar; Ufet Agricola, Turnerus, 
od) måttge ftere om fåbant fogetftag berätta [ant wara, äfwett å anbra 
orter.

§: 4:

Stt fånga [åbana qpadfpitar, giör man fig intet brt) ont; [å framt 
tbe ide tomma at faftta mtber lEcForttadåmmov, [om äro upftätte på 
träenS qwiftar; tp [å nt q det iag bnr funnit är tberaS tiött intet gobt. 
Jpwab [om ffrifweS om tt)e Mfebotnar [ont funna tagaS af tt)em; efter 
Königs, Morelli, Jonftoni, p. p. föreffrtfttingar, tbem bur iag intet 
förf ött; utan fåfout Ufefje fogtar mera tiänft giöra, än [om ffaba; tq 
fä ItaS tbe bår intet; od) faft ätt Ælianus, Kiranides, Oppianus od) 
Theophr: Paracelffus] föregifwa, [om ffulle ,fpadfptter Wara [å fluge, 
at tbe meb en [ärbeleS ört, [å funna igentäppa U)e upbadabe öpttingar 
in i träett, at tttgen ffabe tber igenom tjma ffulle; @å är tpetta mer 
ätt fåfängt; Sod 11) er emot, är tt)et bär å orten allom funigt, at mång= 
ftäbeS finttaS på ftora od) UfobIiga träen, 8. 10. 16. 20: ft: ftörre od) 
[märre [åbana giorba öpttingar, od) förenämbe Siurens boningar; få at 
man fan finna tber mång od) åtffillig flagg ägg ocb ungar om fomma= 
ren; äfwett SOÎàrbar om wintern; [om et rjft fatabur för tbem [om tjt funna 
flifwa; fbet od) i [formât: 9: §: Lit: E. [omtataS.] @ob tedn äro tå, 
när U)e[ja runb båbt iutet äro öfwerbragen meb SwärgSnät, utan ftå
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reett, uct) tfter Dtnfrtng fpnaê bel§ ripor af floer, beïê någon [rnubba a 
foglarneê inflpgt; mon ja måfte man od> mal acf)ta fig for ormar när 
tlje äro tf)er ine om fomaren.

Cap: 13: 
om

*5iärpar.

§: 1.
^iat-pen är en wälbefant ffogê feget f)är å orten, od) toiftab I)är 

jämt Winter od) fomar; äfwett ä attbra orter; men t)wab namnet angår 
ingalunba få; ti) tt)et fan man icfe få fdrbeïeë rätt på, t)warden i tf)et 
ena eller anbra fpråfet; förutan tlget at åtffillig namn Ijonom gifme§. 
311 wårt (Swenffa namn f^iåvpe är enligit meb fogelnamnet herpey, 
join Aldrovandus nämner; fan mara en jaf; SOlen om tt)et förft är f)jt= 
fommit til oft, eller Ijär ifrå til utlänbingarne ; ttjet må man twifta om. 
Sdiin gifjning är tfjenna, om Sv.: namnet, at font tt)enua fogel ftrap me-= 
ban tige ungar äro, flpga rätt Fvingt, fnavt el. fnårt, meb
ftort bån; p. fåfom en piiffnåvt; at t)är af är ^atpe, <£iåvpe; 
Qnårpe; fåfom od) Sinnarne Ijär namnet utföra. fpå Gr: fpråfet Be= 
rätta alle it)e font om foglar ffrifwa, at namnet är dttayag, eli od) 
array eva, od) få wibare; font af Athenæi, Varini, Æliani, Arifto- 
phfanis,] Hefychii, p. p. ffrifter är at finna, l)War af Lat: Attagen, 
Attago, Attagena, p. är tagit; men få fomma icfe alle öfwerenfe om 
tlgefta namn egentel. t)öra til tljetta fogelflaget, tt) en bet falla få Drr= 
t)önor; fe Cap: 24.

SSIje flera namn font fittnaê på tfyefja piärpar, v. g. Par dix, af 
Græc: neçôeiv, Sv: ffrifa od) tpta; fatt tag mig intet finna uti, 
ti) fjiärpett ffrifer intet, utan Pipav rätt grant; od) ti) b orbe Ijeta 
Pipo el. Frintilla; p. 01: Magnus af norbiffa Ijanblingar förfaren, 
Ijar namnat Bonofa, äfmen fom Albertus Magnus, Gefnerus,8) af 
Lat: bona f. avis, i ti) tienne fogeln åger gobt od) wälfmafanbe 
fiött; Ijwar ont Ijär feberntera fomnter at ttämnaé; ^wab tlje flera 
namn angå, v. g. Alduragus el. Duraz fom Bellunenfis til Avi
cenna ^afwer; Francolinus efter Amat: Lufitani, Rob: Stephani 
utfpråf; eller od) Frangvellus; Gallina Coryllorum, fom är Germ:

a) Lib : 3.
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<âa$eU)un ; XMvd) bun ; font är famma meb Jpiärpe, efter J. Schefferi 
mening;") Gall: gelinette, gelinote de bois; ttye af amtot' tungomål nämba; 
p. p. Slltfamau går man l)är förbj; tt) tfeit ene famlat få; en annat 
annorlunba. Slt Longolius intet faut fig mål, tl)et låter Gefnerus 
förftå; Slt od) Wilugby fot milfe tbet fan en l)mar fe; od) få tfjen 
ene efter tt)ett attbta. SIiatnnen änbraé ntpcfet, i fi;nert)et på foglat.

§: 2.

Sfje Jpiatpat font l)är finna», åro efter Plinii utfagob) ocl) fle= 
tab, intet ftörre ån Sttfmot eller fmå ljön§; intet af 2: flag; få= 
font någre berätta; utan allenaft et; maranbeê nåftan ogiörligit at 
ffilja fönen åt; tp bägge l)afma tf)e litet ljufmub; fort ttäf, ffarp 
tuttgo; Iitbeit ttttber ögonen; röbadjtig ögottbrptt; öfmer fyela troppen 
grål)t)f)ioter; tp fallab Ijan ttteb rätta af Ariftoph[anes] nreQonoixiÅog. 
SBingatne beftå af 24: ft: ftörre fiäbtat; Stpfmet fort af 14: fiåbrar, 
grå[;] fela mägett inemot äitbatt en tttmb fmarte, od) fift fmjte ptterft 
på äitbatt; Sårer od) betten lubite, ättba til flotta; fåfout ©ttiöripor; 
tl)et od) Alex: Myndius od) flere mitita; Jpmarföre fiiutab od) tfe font 
fäja .piårpar mara et ttteb Siipor, oinbptanbe allenaft färgon ont mintent; 
tl)e[tj tcfe faut är; ©åfout out ©ttiörtpor fontmer at berättaö, Cap: 36; 
faft ätt i måttg ftpcfeu Ifmar attbrom Ijfe äre; Socf od) mpcfet oljfe.

§: 3.
■piärpar giöra Ij är tferas bo belö up i tiocfqmiftabe ©rattar, mett 

niäft nebre på marcfeu ttttber Luftar, od) lägga ffer måttg ägg 12. 13. 
14. ft. bmilfa .pottatt märttter od) utfläcfer inom 3: mefor; ågattbe ttttg= 
ante tben förmått, fåfout JpöttS fpcflinger at ftrajr Ijafma fiåbrar, funna 
gå od) följa inobren ; ja! od) flpga fnart nog, ocl) gifma bått af fig font 
ett ftor fogel, faft ätt tl;e fmå äre til froppett. SIjeraS föba är et font 
annat; men albraljälft futttmer, Ottbår od) tplift, fåfout od) tfe gamlaö. 
Slt et fpfjattbe ffer emellan Jpan od) Jpott i lefötiben, Iifa font nteb Sttf= 
mor; t^et år faut; SUien at enbaft 11)er mebelft mjnaë; fåforn Encelius 
menar; t^et Sgillar nteb rätto Albertus od) flere.

§: 4.
fvåiuga Jpiärpar tfet ffer får på måttgfanba fätt; v. g. ttteb byjie= 

fllott, när fångarett blåfer ocl) pipar uti Iittla blppipott: pjp! pjp. 
piep; få fmarar fiårpett tber fan fitter in uti tiocfa ©ranfitåret eller 
btörcfffogett; intet på bärg od) bacfar, eller på ftora föga tallar, långt

a) Lapfponia] Illfustrata] p: 350.
b) Hpstoria] Nfaturalis] 10:48.
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minbre l)ögt på tullen; få fr ra Orrar, ©öfar, p. p. utan ratt på träet 
af ljögben, men intet ljögre; ed) 11) et wib bärgf lutningar; tljet ed) Aloif: 
Mundella, leitnar; men at tt)e juft are lacuftros eller paluftres, fåfent 
Ariftoteles menar; ttjet är orätt; Slnbre Ogilla tljet. Od) fålebed för= 
räber fig fielfraatt, få at ffptten Ijöranbed Ijattd röft, frpper genera när, 
ed) bräper genera; ja! l)ela ffåcfett; ti) [tlje] ffdcfaö ide allenaft rnpcfet; 
utan ed) flpga intet teiba crafting, utan l)åtla fig in era tljerad wan= 
lig[a] ftällen; tf)et ed) Myndius, Mundella, ed) flere Befauna ; t)är af 
är erbfpråfet:

^tarpen får ofta Imgg for munen fïull.
Uuber SlaFar, i fnator, uti Fojov, fångaS tlje ed) eftaft; ent 

IjwiIfa ©über tau läfad görmäl: 9: §.

§: 5.
(Sera tljerad ©un är rnpcfet letter, ed) ti ettet l)witt, mälfmafelfigit] 

farat Ijälfofamt, tl)et Albertus, Stumpfius, Mundella, Savanorolla, 
Avicenna, ett) alle flera iittpga; få fångad, fiöpad ed) förtätad tfyefee 
feglar nteb fljt, längtan ed) åtrå; öbad nu mera ätt för, ed) tp warba 
b t) ra te; 4p uti raina uttga bagar, för 50 åt feban, war fiepet fem Breb 
i BagareBeb, på en 4)iärpe 4 V. tin. men un ntångbuBBclt.

§: 6.

341 Säfeberaar fera Stumphius, Schröder, König, p. taga af få= 
bana, tljet ffer t)är intet; utan enbaft för lufta.

Cap: 14: 

era
«oèt'ar.

§: 1.

Ilti föregåenbe Cap: 5: ent gnlcfar, nämtted f)uru unber Befanta 
erbet Accipiter, åtffillig flagd Dieffeglar förftåd; iblattb tjwilfa ed) tt;e 
Ijär t erten få itämba *§öt'ar inräfnad Böre. Od) etmruwäl Accipiter 
fan tagad af accipere, taga, rappa, rofrea; Så Wet tag intet för 
tuifje, em Sv: <§auF, p. taged af ^og ; altus, eller af <§aucFa,
igacFa, fpäntta, taga faft; lat: capere; accip[ere] eller af ttåget annat; 
$>å atttter fpråf fallad ^oFen, v. g. Germ: ^abtcl). Ang: hawlce;
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Fland: haftin [o: Iiafkin]; Pol: zaftrzamp. Dm t|e Ebr: odj Græ: 
orben ma tag intet nämna, tp tlje åro ntång od) åtfftllig, ja! ofunig; tf)et 
ofta dr påmint. Del) emeban nnber tljet namnet Acdpiter åtfftllig 
flag râfitaë af Sloffoglar; 11) et od) tilförenbe är infört, om gifïefiufctr, 
Cap: 7. rtalcfar, Cap: 5. ©labor, Cap: 9. Callimachus räfttar fey; 
Varinus 10: flag; Plinius 16; tt)e namfunigafte åro treffe: Buteo, tri- 
orcha; Æfalo, Circus, Stellaris, pernix, Aftur, femiaftur, tercelli- 
nus, cirrhis, Nifus ; p. Slieit om t^efa giôr man tut t)är fig intet brp, 
utan enbaft om tl)ein fom fomma nnber Accipitres campeftres eller 
få fallabe liônëBôfar, faft ätt tlje odj taga attbra foglar; men Accip: 
aqvat: Sv: ©labor, fiffa mäft fiffar; loarattbes tt)et faut lpoab Gefnerus 
ittförer af Crefcentienf: at fäbatt Sîoffoglar finitaë mäft i Siorben, Ipoar 
fogel od) fif! roattdaê.

§• 2.
|)öEar font t)är, ftörre eller mittbre, äro Ijfe til färgan, ndrnl. ©rå= 

fpräflote, mpdet fioartare öftoer rpggett oct) toingarne, än unber Bnfeit 
od) iningarna, fom äro l)ioitad)tige; runbt ^nfiottb, ftarcft frofot od) fort 
näf; ttftranbe ögon, långa »ingår, af 24: fiäbrar el. pennor; [tarda 
Been od) ogemena långa od) fpoafja floer, 3: fram od) 1: åter; ftpfwet 
ide få ftadot af 12. fiäbr[ar]. Fia toäl näntnaé Aftur af aftu, Sv: 
Hifi, fingret; tt) |>öfen ftider fig oförmärdt fram od) i Baft font en 
pjl flår iteber ät mardett när l)att fogeht inom flotta fatta äntar; l)ioar 
ont od) Ovidur qioäber lib: 2: de Pont: Eleg: 2.

§: 3.
•£öfené Bo gtôreë fåfont ©ïabattë; fe Cap: 9. §: 3. lägga Ijfa många 

ägg, od) Bafioa fåfont tlje ftor fljt at tl)em föba; på en ntåitab, ffrifioer 
Avicenna, Albertus, Niphus od) flere.

§■ 4.

Sdje fditgaS Bär meb SBöfjeffott; bod mcb tnöbo, ti) tl)e äro mäd)ta 
loarfante; fomma od) ftnpga fig fram oförmobeliga, od) flå Baftigt iteber 
på Itonffen; Ipdaë intet fättge för il)ent, få äro tl)e font ett pjl borta 
igen; men när få l) ätt b er, at t)önfen Ipitna fit) in igenom gluggen eller 
»ittbögat af [fallet, od) fiait ofönoägen följer efter; få fouinter Ban Ijfa 
font uti et flagBur; ©Her od) at tuppen eller Böitait är för brpger at 
Ipfta od) bortföra, få fan Ban fnart nog fomma Iefioanbe i nteitiffo 
Bänber; tp flona äro få Bögbe od) biupt iitflagtte, at I)att meb möbo
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fan återbraga [tlpem]. SBägge Ipänbelfer Ipar cd) tag månge gånger fått 
fägtta mig af, få t ©taben fem å lanbet.

§• 5-

5a'g fWfmeé mpdet od) [o: cm] -fpöfarö npttigljeter tit många 
Såfebotnar, fåfem af Coleritt) cd) flereé ffrifter år at igenfinna; tan 
t)ånba gebe nog; bed' Ipar iag allenaft förföft gallan, cd) funnit tlpeé 
traft emot mörda ögon. OIjeft plåga ån fåbane fegtar f)å tigas up 
cd) fpjtaé ut på tcåggeu i tjåftaftall; fåfem tilfcrenbe, af tl)en inbil= 
ning at (Kreaturen tt>er af mål trifmas. ©aningen met iag mål intet, 
font Ijfmål intet itcfar många ferbelba biupl)ctcr mara i Siaturen ; fåfånga 
inBilitingar ån flere.

Cap: 15:
cm

<§ycHan.

§: 1.

©menffa namnet ^ycfla åger tienne fcgeltt af reften; fåfem it)e 
flefte; tt) Hübet, når tlpet cm måren ferft Ipöreé, cd) enbaft unber fil)= 
gaubet fåfem Sårdan p. år hyckla £)årbt cd) fort; öp ou nåmue» cd) 
IUofbo, tp ftunbcm Itpber reftett, Idyfhey; men gemene Ipcpen fåger få: 
fppdla båbar marman od) måren, tp når t)on begpmter fiunga, befpöfmeé 
intet mera Ipc ån en flöf; cd) tp nåmneö fcgeltt flpeutta Äloflpö.

SJien at egentel. få igen namnet på antter fprat, tt)et år fmårt neg; 
jag mettar Lat: Turdus funna tiåna, emeban af tIpem måttg flag råf= 
na§, edp t fp ne rf) et tfpet flaget fem på Græc: Ipeter Kvyy.a [o: Kv%Xa ?], 
y.lyXy. Lat: turdo minor, f. Illas, Tylas ; efter Myndii uttclfuing 
af Gr: TvÅag, fem nårmaft ftårner in meb tlpet förenåmba.

§■ 2.

Sdjemta få nåmba eppcfla år ttåget fterre ån ©entzerren; fe Cap: 
2. cd) ginfar, Cap: 6; ©martgrå Bfmer rpggeit cd) miitgante, meb 
trint tpnfmub, fmalt ttåf framåt, mett fort, ffarpadptig tunga, Jcrter tpalé, 
triitb egett meb Ipmjtadptig fårg emfring; unber Iutfen Brcfcter af fmart 
edp fpmitt, final been, cd) fetter af 3 tåer fram edp en ftåcfre battit, 
flpger Saftigt fem Ppadfpiten mett mpdet långt; fmalt cd) långt ftpfme

■) Lib: 16. C: 6.
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gråcidjtigt fåfom wingarne. .f)öres pr intet låta, utan enbaft cm waren, 
in einet SJtibfomaren, men jebermera intet; Ijwarföre fcmma tt)e at 
räcfitaß unber flptefeglar.

§: 3.
fPå jamnta fätt fern cm gittfar, tpraß Bc1 ungar, nteb mera, är cd) 

Beffaffat meb tfjefje feglar; fe Cap: 6: §: 3; waraitbeß fwårt at åtffitja 
leiten; beef ftjneê Renaît naget BIefare i ftpterfjet fram unber Brëftet.

§: 4.

Sp faitgaé mäft meb fmgelBofjcr; ti) at fefta fritt cd) fula på tfjem, 
är enöbigt; faft ätt tlje intet giärna ffåcfaé.

Cap: 16: 

om
Kajor.

§: I-
Slt Kajor äga på Sv: fit nanttt af röfteit: Kaj: Kaj; fem f)ore§

när tlje flt)ga, men intet när tl)e fttta ftitla; ffjet wet en Ijwar fem
tfjem fer ed) ljörer; SJjerp namn på aittter fpråf; v. g. Germ: Kape7 
Gall: geay. Ang: Kachag; lärer förmobel. Wara af famma orfaf,
fa]t än mau finiter ed) annor erb på t fem, v. g. Germ: IEiole7 JDol;
Gall: chovette. 93teu Ijwabnn tlje äre, wet tag intet, fem Ijfwäl af tljetta 
fogelflageté åtffillig namn BeftprEer min mening i görmäl: §: 2; l)uru 
månge bel§ ffrifma em ©iuren af anbraß Berättelfer, få fauna fem 
efanna; ©elë od) BIauba namttett tilfaman; tt) I)Wab tljet namnet aitgår 
font Jîajait gifweß på annor tungemål; v. g. Dam Sllict'e. Ital: ta- 
tula, tarcola; ciagola; lat: graeulus; efter Jun: SDrbaBof; men efter 
Röflin: garrulus, Germ: 3åcfel; tljet förra uttpber Cellarfius] I^rå- 
t"a; Gefnerus edj måttge flere räcfita iblaitb graeulos et flag fem fal= 
la§ Monedula, tf)et mange fäja rättaft pra til Kajan; SJten em rät= 
tare ffrifiweß graeulus eller gracculus; eller em Monedula fem efter 
AriftotelSs bel[tt]ing är tt)et aitbra flaget af gracculis; Gr: Åvxog, lat: 
lupus, efter Turneri od) Wottoni uttclfning; äfwen ßco/ioZoxog, lat: 
Scurapula, fem Maffarius ffrifwer; rättare nätnneé af Moneta, Sv: 
mynt, pettixtg; eller efter Jof: Scaligeri mening, af afgubinan Juno,
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font o et) tpet namnet åger af ©falberna; tpet må tag intet fåja; tt) en 
Ijwar finner ljuru fp en ene famlar pjt, tpen anbre tjt, om goglamaâ 
namn; ja! man finner od) tljet at fomliga nämna tpenna fogel pyrrho- 
corax; font beïë uttpbeê taccola, belë cutta, bel§ pola, p. p.

£)cp emebatt Ariftotfeles] räfnar 3: flag af gracculis, efter Tur- 
neri, Peuceri, Eberi, Alberti od) fleraé uttl)bning; faft än Gefnerus 
af Ariftfotelis] egen orb får igen 4: flag; @å ftabnar matt äntel. 
t)är toib, at epttrumäl Kovpav, FvSFor od) 'Kajor, tpe 3: Pag pär ma= 
rattbe foglar, äro pmar attbront mietet Ijta i fpnerpet til fmarta färgan, 
font Ovidur qwäber:

Nigra pedes, nigris velata monedula pennis;
pmita finnaé pär intet; et) peller pmita ringar Irittg palfen, et) peller 

fpråflota; tor pättba många förftå QFattov pär meb; ©å mit man tut
t tpetta Cap: enbaft nänttta tpe foglar font pär egetttel. tallaé Kajor.

§: 2.

Kajan få mät .!pan font £on är af Ijfa färg, ocp ftorlef, ocp tunna 
nteb möbo åtffiljaé; ©marte öfmer peta troppen, boet ide få ramfmarte 
font Äorpar, utan Bletare ; äfmett ett gob bel ntinbre; flpga ocp rnprfet
frittgare, od) altib giärna ffådaS; pafmanbe enbaft fit tilpåll uti fprfe=
torn; ocp fålebeé ide afleftäbeé, ätt mittbre i ftogar; od) tpet Båbe font= 
mar ocp minter; faft än uti ftardafte mintern tpe fpnaé rätt fällan ute; 
od) äga en Befpnerlig natur, anteit at ligga fom palfböba in uti muren, 
utan föbo; eller od) föba fig af leret ocp tälten font finneê emellan fte= 
name. $pe palla fig giärna pögt up i luften ocp ftrifa ntebatt tpe flpga: 
Kaj; Gaj! men intet ttär tpe fitta ftilla; äfmen oftaft neber på marc= 
tene, i fpnerpet på fäbeéåfranta, tper tpe od) ffaba giöra. 5Räfmet är 
tort, tnitgan final, ögonen fmartBruna; troppen fpetpig, ftiärten fort, Be= 
nen utan pår, fötterne af 3 tåer fram ocp ett tilBafa nteb floer.

§: 3.
Sipe pafma fin Bo in uti ftenmurar i fmå mintlar, af några fmå 

qmiftar, Ijta font ©ufmor; fe Cap: 3: lägganbe font tpe 2, ägg; fan 
pättba at ocp .pan od) äpon ligga fïiftetalê at utfläda ungarne, i 26 
bagar, tpet pögfta; föbanbe tpent pälft nteb fäb ont tpeit fintteê; äfmett 
meb fmå fröett af gräé; men intet af fiött ocp fiff, fåfont Jtorpar ocp 
Jtråfor; tpet od) Albertus, Plinius ocp flcre intpga. TRen at tperaä 
famaitgåitg ffal gå för fig nteb Epfjanbe; fåfont Encelius föregifmer; tpet 
ffer intet; ep peller Epfjaë tpefja Äajor, fåfont ©ufmor, för än tojnatt= 
bet ffer.
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§: 4.
Stfje fångaö enbaft meb Jpagelböffor, emeban tt)e finnas ffacfetalS 

Cnibe flpga od) fittia; od) ungarne tagaS meb bara fjåtibertta, når någon 
fan Htfma od) lomma up til ffjeraS bo; fPå 11) et fått fom Oppianus 
od) Ælianus förefCrifma, fler Ijår intet; £>d) emeban ttjeraS Cidtt år 
timitt, i fpnertjet tt>e ungaS, få fåttgaS tt)e ofta nog; SfiutaS od) 
meb tjagelbpffor, emeban % giöra ftor fïaba på ©åbeSåfrartta, få når 
tbe ttpf; befåbbe åro, fom når fåben år Iommen til någon mogenhet 
uti aren; emeban tfjeraS Ijålfta föba år @åb; fom titförenbe berättat 
år; JCan od) Ijånba, når marlett af fniö år öfmertåcfter, l)iålpa tlje fig 
fram meb fall od) leer, eller annat fttaff, fmolf, font itt uti gröperne 
af ftenmurar fatt fittttaS [;] toarattbes mårefroårbigt iag finna måitbe 
up i Tuna ©ocfnS Iprletorn 1727, ttåntl. ena Äaja bob fittianbe meb 
nåfmet fjaefat itt uti lalfbanbet, od) tjela Iroppen nåftan petrificerad, 
uttbantaganbe fiåbrarna.

Cap: 17: 
ont

HoF-nnttov.

§: 1:

Stjeffe ftnå foglar båra ttattttt af ttjen rörelfe rnäft HjeraS ftiårt 
giör; fåfotn od) rnmet 11) er tf>e måft fittia; v. g. på ©mettffo, XloFvvitta, 
af xvitta up od) neben ftpfmet, når Ijoit fitter eller fpringer på SCfern 
af ttjen ena FoCon SRullflimpett, Lat: gleba compacta; in på ttjen attbra 
om måren; IallaS od) Ijår i orten HoFella, FoFevella, IlucFevella; åfmett 
å attbra orter dXuncFfttävten; af fantma orfal på Lat: Motacilla; efter 
Varronis orb ; eller od) caudatremula; på Græc: aeiaonvyig, efter 
Hefychii od) Varini mening; Jpmab namnen å tlje flera ©prålett 
angå, v. g. Ital: La cogivuanclla, La codacinsciola, cotratola; Hifp: 
pezpitalo; Gall: puignecue, [o: guignecuc] p. p. more långt at fïrifma 
om, emeban i gemen fåban namn brttfaS om alla foglar fom nutta 
ftiavten; tfjet od) Gefnerus a) Aldrovandus od) många flere toitita; 
v. g. Cinclus f. Motacilla Maritima Sv: StvanbftveFav; fe Cap: 41. 
Cerdon. Tringa; Culicilega; Motacilla alba f. Albicilla;. Motacfilla] 
flava; £>d) Ijo fatt finna fig uti alla ©måfoglarnaS råtta namn?

a) Iib: 3. p. 554.
Glysisvallnr III. 27
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§: 2.

Ko t'e ve U a v, eller Kofwittor [om t) är finnaé, ,pan od) Jp on, äro 
enljanba bäbe til färgan od) ftorlefen, näftan font SinFar, fe Cap: 6. 
men af fföna färgor; t ft)nertset om wären, när tf)e fpttaé framfomma 
pä äfrarna i Säningsanbett; 3ag menar tl)e om winteren waranbe Sparf= 
war, äro en bel af tfjefja Äofwittor; fe Cap: 37. ti) t$era8 t)ufwub äro 
meb fwarta= Ijwita= gröngula ränber utfirab; Ijalfeu meb ätffilliga prie= 
far, fram unber bröftet î)wjtact>tigt meb ffiftewiö fatta gröna od) gula 
färgor, wittgarne meb fwarta, Ijwita od) gröna ränber; Stiärten läng, 
intal od) wib änban ïlufwen, af Ijwita od) fwarta ftäbrar; benen final 
od) gulad)tig ; fötterne meb 3: flor fram, od) en tilbafa; Snwärteé 
fäi ont attbre fmä foglar; flpganbet ffer ffringt [o: !ringt], men intet 
färbeleS f)ögt; Springanbet eller fwppanbet rätt gefwint ä marfett, pä 
fofarne, tt)er fäben utfäé; men febermera intet; utan färgen ombpteé 
od) til^ället ffer frittg om gärbar od) gränber, Ijfa font Stenfqwettor; 
fe Cap: 40.

§: 3.
Sfjefee fmä fogïarê bo äro mäft bpgba uppä fmä granaré frobiga 

qwiftar, Iifa font ginfarë; fe Cap: 6: lägganbe tljer 4 el. 5: ft: ägg, 
nägot fpräflot, Ijwilfa t) o natt utwärmer til ungar, ä 16 el. 18 bpgtt; 
Ungarne föbaö meb framfar, ntpgger, flugor, feriHar od) tplift, font är 
egäntel. tljefje fmä foglaré föba.

§: 4.
DJiau fättgar intet fäbaita fmä od) warfra foglar, ti) tlje ffäcfaé 

intet; utan äfermanen gläber fig öfwer tbjeraë närwaro pä fäbesäfertt, 
entebatt tlje äro frame i warntt od) tungt wärwäber, od) gifwa gob 
teefn til rätta tjben, när äfern fan ocb bör befäö ; tä tl)er od) fptteê font 
wore tljen öfwerbragen fäfont itteb Swärgéuät, fmä nipgger fimtaê tf)er, 
b)Wtlfa at fänga foferellan l)oppar od) wittar, foof ifrätt fof, meb Ijttb 
af tifUatibe; zmÇeiv.

§: 5.
Villanovanus od) flere beröma rnpefet tfjeraê fiött; men font ff) et 

litet förflär ät eit hungrig bonbatnaga od) äferman, fä od) fljefja fmä 
foglar wäl wara tilfribê, utan at fängaé. _ _ _ _ _ _ _ _
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Cap: 18: 
om

Korpar.
■ §: I-

Slt Korpens namn är Eommit af röften, tf)et fan ett Enuar finna, 
få wäl uti tf)et ena font anbra fprafet ; v. g. Gr: KôqaÇ, iljet 
fuller en bet fäja tuara af Koqoç, lat: Niger; Sv: Qnmvt; men Ifido- 
rusa) odj flere päftå meb rättu tljet tuara af Hübet, -fnuab Ebr:

angår, font pä ©tu: od) Lat: uttpbeé Jforp, tljet more nog at fïriftua 
om, emeban fåbant fogelbnamit ttämneS oct) t Jp. SBibeIen, od) ingen 
fatt tuara Ofunnigt tljet foin fïttftueê om t£)e Jforpar fotn förbe fiött 
od) bröb til Eliam ; I: Jfon: S3: 17: 6.

Gr: xqwÇeiv, Lat: crocitare, od) fogeltt Corvus, är af famma; 
tf>et Perottus, od) Lexicographi ettljätlel. iittpga; Ital: corvo; Hifp: 
Cuervo; Gall: Corbeau; Germ: Kapp; Angl: crovve; p. p. Od) 
matt l)örer mer ätt ofta £>urn sPrefterne af Poftillerne apa efter furpett 
oct) nämna: Crasf! crasf!

§: 2.

Stt Korpar, op a it od) .pott, äro Ijiuar attbrom fä life, at äfffitnaben 
intet finned, od) tï)e(t) a K e rf tu a r ta ft e foglar; 11) et luitttar Perottus od)
f erfarenheten t)är ä orten; faft än pä attbra orter, Ipujte od) grotte fä=
ja8 fiitttaö, efter OI: Magni, Cælii od) fteraS Berättelfer; Od) tljet öf= 
tuer Ijela troppen, förutan näftuet font tjiujtgult är; fotterna bruna, od) 
flotta 3: fram od) L tätig tilbafa ftarcfe, Ijfa font IjeIa troppen od) fiä= 
branta meb, tfjeni tt)e intet fläppa eller ombpta; fäfom nägre fogtarê art 
tuara mättbe; ägattbe ogemen ftarrf Iud)t od) fptt, pä 2 el. 3 tttjla mäg. 
SIpganbet ffer icfe fringt utan läitgfamt, men fällan Ijögt up i tuften; 
tä t Ije ftunbom täta; Korp! torp! ftnttbcm intet; men fällan när tlje 
fittia ftilta. Sntuärteé aga tlje galla, niurar od) ftarcf ntaga, od) funtta 
länge leftua, om icfe fä juft i 100 årett, fäfom Albertus ffrifiuer, är
f)änbt t Sraufrjfe, åt minftone i 30 el. 40.

§: 3.
SJje tuärpa rätt Bittiba om tuårett, rnäft tu ägg, mett fällan 5: ft: 

fåfottt Plinius ffrif[iue]rb). SigganbeS Ijonau at tuärma äggen od) 
ntfläcfa ungarna uti 20 bpgtt; Ijtuilfe tuib Börjott äro utan butter, Ijelt 
ofttpgga i 7 el. 8 bpgtt, tå fumliga sJtaturflofe fäja tljerad förälbrar åt

°) lib: 12. Cap: 7. 
b) H. N. 10: 12.
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tt)em ingen f öbo föra, utan måfte lefwa af fma matffar fom utaf 11) eras 
träd lomma, eller af flugor fom flpga in uti tl)eras Bo; men febermera 
när t£)e få buner Bringa tl)e ttjern ömnig fpjé en tjb, til t Ij ef) tlje brifwa 
tl)em Bort utaf Boet; Plinius menar tfet ungarne IemnaS utan föbo 
utaf förätbrarnaS glömffo eller od) altför långt Bortflpganbe at ffaffa maat, 
'ölubre äro i tt)eu meningen at et flagS Äorpar mara månbe fom albeleé 
öfwergifwa fina ungar; få at på tljem fxjfta enfanerl. PB 147: 9. Luc. 
12: 24. Hiob: 39: 3. .jpwab Äprfolärare f)är om ffrifum, tt)et år nog 
mpdet.

§: 4:
?(t åtorpar äro ftarrfe fiöttätare, få af tf)et eita fom anbra, färfft 

od) rutit, fiffar od) annor biur ; tt>et är ingom Dfunigt. £>d) l)urn t()c 
padaê od) Bitaé meb många anbra foglar; tlje t feer man od); Ariftot- 
[eles] Ælianus Kiranides od) många flere ffrifwa l)är ont. ^ SKen at 
någon Befpnerlig wäuffap är emellan -Släfwett od) Aotpen ; fåfom någre 
föregifwa; tB>et är intet faut; iag menar Avicenna witnar tljet famma. 
Od)' faft ån ©!alberne od) åpebuingarne f)ålla Äorpat mara Apollinis 
eller Baldurs tåra foglar; få äro tt)e t)år ingalunba färe,jdan ftpgge 
od) ofipggelige, få at tfie nämnaS: (Balgnftare; eller fom ©falben Ijafi 
wer: Corvos in cruce pafcere. åt minftone år något böbt aaS för= 
Ijanben, när man fer torpen nalfaé.

O^e fångaS $är enbaft meb 23öf)e ftott; men intet uuber gill er eller uti 
fnaror; fe 3önn: §: 9. waranbeS få tilfâjanbeê ftor Ipda at ffiuta fåbana 
foglar, tt)e äro i fanning mäd)ta ill ware, ågattbe ogemen Jtarrf fpn od) 
ftarrf lud)t. SKen få tunna tlje od) böbaS när förgift mängtao in nit 
Slafen, af Ijwilfa tlje tomma at äta; Ijfa fom om Siäfwar od) SSargar 
i L giod: infört är.

§’• 6-

Ofieras fiött BrutaS f)ät intet, utan allenaft pennorna, fom mpdet 
gängfe är på fträngafpel; od) efcuruwäl Plinius, Kiranides, Marcellus, 
Ælianus, Villanovanus, p. p. mpdet ffrifwa om tt)e goba Sätebomar, 
fom funna tagaë af AorparS Blob, galla, träd, ägg, p. p. J$å fan iag 
intet t)är om något witna, emebau iag ingen ting förf ött f)af[we]r. 
5)oct pmab Nicander, ocf) ©falben Virgilius iutpga om tedn tit neber= 
Börb af forpatneS ropanbe, tf>et fannaS od) f)år å orten; Virgilii långa



[II: 19. Kråkor.] 421

qwâbe finites igen uti Lib: L Géorgie: = Sag fïalbar fålbre ref jïâ* 
bar båtre af wår ©pra od) fina Spegeba).

Sag är ep någon ffptt, ia g fpäitte albrig boga;
COieb Ijmftång löpa frittg, tfer til tan iag el) boga;
$i) må mål Jpöfett fritt för mig i ffogen fara,
Jborp, ©labatt, @öf pep galet et) påfta i min fttara;
Sllt tfet foin floaê mil, [om jnåla Tetys biuren,
Sife tiäita ep i fiöf, ep feller uti buren; p. p.

Cap: 19:
ont

Äråfov.

§: L
Jpwab i nåftföregånbe Cap: om Jborpar infört år angåettbe namnet 

etf röfteit eller låten, tfet må oef få feta om Âvat'or; tp tperaé Iiub 
är Krok, leracle,, leråle; anten tfe flpga, gå eller ftå; oef tplit orb paf= 
toa tfe på rnåttg annor fpråt, v. g. Chald: båbe Kaath oef Kurlea ; 
fe Munft: Lexic: Triling: nåmtteé oef Kra af Subarne; fåfom P: 
Fagius mitnar. Græc: KoQMvrj. Lat: Cornix, tfet Perottus oef 
Ifidorus fäja ttåmnaé af Corvo, men Voffius ogillar tfetta, oef uttpber 
tfet af Græc: Koqovrjh). Ital: cornice, cornachio. Gall: corni- 
elle [o: corneille] yr aile. Angl: a Crouu ; a Crane. Belg: Kr aen. 
Germ: ÜGrne, 2Gåt>e; Dan: 2trage; oef få mibare; får af år oef Cor- 
nicari, låta font en !råfa; Perf: Satyr: 5: 12.

Nefcio qvid tecum grave cornicaris inepte?
fe Gloff: Sv: D: Spegels; Sorani Lex: Lat: oef flera.

§• 2.

Tfe font ffrifma ont Jbråfor gifma wib fattbetta tfet af tfem åt= 
füllig flag fiitttaë, v. g. Smarta, pwjta, brofota, gräacftiga, blåaeftiga; 
p. p. åfmett ttåmnaé tfe Sylveftres, Marinæ f. Aqvaticæ, hybernæ; 
p. p. Slieit får i ïanbet fittneé aHenaft et flag, nâml. Swavta, båbe 
Jpan oef Jpott; tp tfem emellan år ingen åtffilitab; fafmanbe ftarefft] 
oef fmaft, boet intet långt ttåf, fåfom Jborpar, trint fufmttb, fmå ögon, 
fortan falé, långa oef beeffmarta wingar, men ttttber bufett oef fram i 
bröftet blefacftigare, ftiårten tmårr oef litet långre ån fom på forpar,

a) @[ubj] w[erf] 5: bag p. 196.
b) Lex: Ety: p: 159.
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benen od) f citerne af 3 fler fram o et) en titbafa, fwartadjtige; ffarp
lunga, fler ftrupe, flare! mage, meb mera fem babe Ariftot| eles] Plinius 
cd) många flere berätta; ågaitbe cd) t£>er utinan faut cm Ifär maraube
Äråfor, at Itje flpga långfamt, fent cd) tungt, intet l)ögt i luften, gå
I)älbre ån fprittga på marefeit; äta cd) förtära t)älbre matfïar, tufar,
grober; crmar; fiött af biuren; ägg, p. p. än ©äb; wiftaé mera wib 
bparne, än i witba fïogêmarden; ttiet cd) Wottonus mitnar; f)ål(a fig 
cm femmaren giärna wib fieftrauberne at få fig maat af tlfet fem wå= 
gerne upfafta; fjwarföre äre tf)e Ijopetalé i Ångland; tt)et Turnerus 
wib Ifanben gifrner; i)är tjfalebeé i fpnerttet för mibfcmmaren, när fiö= 
fegel äggen äre til finnanbe, tlfem tlfe meb rnpden fljt od) Ietanbet 
upfncfa ; bcrtbrifwanbe tlfe anbra fegtar wälbigt ifrå beet, äggen cd) 
ungarna; cd) alt upäta; äfwen tiwareft åtramfiU=f)iälIar äre upfatte; cm 
Ifwilfa i 3: gled: cm ©tröming är ffrifwit; fjwareft treffe IRcffcgIar 
fter ffaba eftaft giöra; DReu cm wintertiben finnaé l)är i Dicrra belen 
af .fjelëingalanb inga Äråtcr; SDccf äre ttje tjba frame cm wären, få 
fnart någon bliba temmer, cd) 11) em maat gifweé uti wägar cd) få Eallabe 
SDpngobrag.

§: 3.

STjeraé famattgång ffer tjba cm wären, på fått fem anbre fcglar; 
men ide fem Orus menar fåfent DRan cd) qwinna; et)uruwäl man 
måfte tl)et mebgifwa, at fnart fagt, inga anbre fcglar äre få ftabige at 
cmgåé meb fitta sJOiafar, fåfom tråfer; tt>et cd) Ælianus, Volateranus, 
Cælius, Politianus, Franzius, p. p. bewitna; 33cet giöra tlfe t)är, 
fåfont ©fator, fe Cap: 32, uti ticefqwiftabe granar eller tallar, af mer 
än många terra qwiftar twpbragna runbt emfring, cd) mit uti et rum 
af laaf, ftrå, od) fjnt leer; Ifwareft Ifonan wärper 5: ft; ägg, cd) tlfem 
allena utftäcfer, få flitigt at Ifon rätt fällan fl t) ger ut; i mellan tjb 
fäjeé ,pan til Ijenna maten föra; efter Ariftot[elis] od) Alberti ntfage; 
men för wifjc Ifar iag tl)et intet funnit; SDccf är tlfet ofelbart, at när 
uitgarne äre utfläefte på 3Sie wefotta, Ijiälpaé ,pan cd) pen åt meb 
fter ibcgf>et at tlfem föba, ide allenaft när t tie fmå äre, cd) uti beet 
ligga, utan cd) [ebermera när tlfe uttemma, flpga tunna cd) ftore äre; 
tf)et ed) Gefnerus berättar a); cd) flere.

§: 4.
3lt .ftråfor funna Iefwa länge, tlfet fan wäl wara treligit; men at 

tf)e Ifinna til 100 år, efter Hefiodi ntfage; tlfet tror iag intet; funbe 
wara fadjta nog 50, fem Kiranides räfnar; SDed t)afwa få wäl @re=

) lib: 3; p. 283.
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fer fom Latiner äfwen ©wenfïa; tagit mång oxbfpråf af tpm få wäl til 
långt Iff fom mprfet amtat: v. g.

Gr: EvvedyrjQa KoQcovrj. Sv. $efwa långe font Jtråfan.
— ÀaxeçvÇa------- Lat: garrula cornix; Sv: Äråfan ropar fit

egit namn. (Sitta Ifemma på tatet fåfottt Äråfatt; p. p. p. -Dorf är 
få beffaffat pr å orten at tp ffårfaé rätt mpcfet om fjoften när tp 
tomma flpttanbe ttorbatt efter åt fobevtt, od) näftan tjfa om wären pt 
åt igen; men mitt i tallafte wintern wiftaS tp pr intet.

§: 5.
Äråfor fâUaê pr enbaft meb Sppffott; tp tp äro warfama, od) 

intet fafna i fttaror eller tomma unber flatar eller fällbranbar; fe $ör= 
mäl: 9: §. waranbeê tpraé fiott fåfont Drrpnoré, gobt nog; faft ätt 
gemena ppett pär tpt ingalunba äta wil.

§: 6.

Secfn af Äråfor äro mäft til wäberlefen tp när tp ropa od) låta 
wäntaé ttcberbörb, od) när tp' waffa fig i watnet en fticfanbe ftorm; 
fittia tp wib fif!e=bonor, få äro ofelbart fiffar tpr itttte; tpt od) Lat: 
©falber witna;

Lucret: Mutant cum tempeftatibus una
Raucifonos cantus Cornicum fecla vetufta.

Horat: Imbrium divina avis ACornix:/ imminentum.
Cicero ex Arato: Fufcaqve nonnunqvam curfans per littora

Cornix
Demersit caput, et fluctum cervice recepit p. p.

Cap: 20: 

om
Smf--Sftifor.

§: 1.

Dm tpp £mf:fïtifov, fotnoter wäl at ttämnab t Cap: 33: om 
Sfvifov i gemen; SRen fom et flag af .Carffpitar äro tp fantnta; 
efter gemena man§ orb pr i lanbet, od) tpp ^arffpiter äro Beffrefne 
i föregäenbe Cap: 12. @å är nu pr onöbigt mera om tpm ffrifwa.



424 [II: 21. Läderlappar.]

Cap: 21: 

om
tlåPerlappar.

§ 1.

Hå&evtappcn fallaé bar tt>et unberBara biuret SlaSetmufen; od) 
cmebait tl)en är Beffrefioen i föregaeitbe Cap: 8. fa gtöreé itu t)ar tutet 
mera BeBof at ffrifioa._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cap: 22:

om
ïHyv:@nipov.

§: J.

3tf orten Ipoareft tfyetta fogelflaget enbaft fit til()åll t)afioa, uämt. 
på ITipvor, od) fumpige piaffer; fåfoitt od) af röften eller Hübet: Snjp 
Snyp, Snyip ; Bafioa tl)ef)a foglar fit namn; od) font mång flag fittnaê; 
ttjet Cap: 34: fïal utioifa; få fpueé ttjefja JJiprfnipor loara famma fom 
på annor fpråf l)eta, v. g. Lat: Rufticulce paluftres; f. Perdices 
Germ: Sdptepf; XLnfdpiepf; Ang: Snype; faft än t^en ena nämner 
få, en amtar attitorlunba; tp £>o fan få rätt på alla fog taré namn i alla 
orter? sJiagre räfna tljent iBlaitb Wanellos; anbre Blanb Tringas, p,

§: 2.

tTïyvfnipov fom l)är fiuitaë, enbaft öfioer fomareit, men intet om 
lotntern, äro intet ftora, utan iBlanb tl)e fmärre, v. g. !Doppar, fe Cap: 
4; meb långt fmalt itäf, lång ^al», od) långa fmala Been meb 3 tåer 
fram, od) en Bafut; gråadftiga öfioer all froppen; långa fmala loingar, 
meb Bioilfa t^e flpga fringt, men Bioarcfen Bögt eller långt, utan tufioa 
ifrån tufioa på öpna mpror ; men albrig på Bärg, Bacfar eller i ffogé= 
marcfen; ffrianbe rätt ocf> långfamt: Knyp, Snjp, Sniep. äpatt
odj Jpon af famma ftorlef od) Ijfa färg; äftoen ftacfot ftpfioe oct> tioärt.

§: 2[a].
SJjeraë Bo är lieber på måeétuftoor i mpror, utan något annat 

fantanbrag, om icfe af fmå torr ftrå, od) fmå torr löf af porfs od)
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tuprbiörf ; Iagganbe tlfer 2. 3. el. 4: ägg, ftor nog i proportion emot 
t) o natté Eropp; [om tlfem uttläder, od) om ungarna ogement räbber är, 
få at båbe t) au od) I)ott mer än mietet ffrtfa när tlfe få fe något ©reatur 
lomma något när in emot boet, flpganbe Eiärté oef) tmärts tlfer öftrer 
Ijfa font SOtåfar, Srutar od) Stärnor; fe 3: Selen om tlfeffa ©iöfoglar. 
SI)eraé föba är flugor, mpgger, fmå tufar, fmå fröett af örter fom på 
mt)ror mära.

§: 3.
Stfeffa foglar mtbfltppa bräpaé eller fällaå, ti) tlfe äre fmå, od) bo 

på få mäta tttpror, at ingen mil gtöra fi g omaf at lomma til ttjem, 
etter utftätta tE>er några fttaror etter gitter; ©n etter annan gång Ifar 
iag tt)em fångat, men liöttet är båbe litet odf fegt, od) bunett ringa.

Cap: 23. 

om
tLattxvafor, etter Dlåctxtevgalav.

§• 1-

©fmrumäl treffe foglar, fnart fagt äro tlfe minfte til troppen af 
attbra fogelflag; få äro tl)e bod atterftörfte fångare, få at ingen är fom 
icfe ftabnar i Ifögfta förunbran öfmer fåbatt fång, betå för t)öga od) 
fliöna Hübet finit, belê od) för oänbeliga åtffitliga ombptningar, belê 
od) för framlfärbanbet t)ela natten öfmer, unbantaganbeå 'A tjuta, mit 
i natten; faft ätt Ælianfus] od) Hefiodus intet upflof räfnar; tl)et 
bod Ijlmäl t)är fler; ätt minbre jämt i 15: bpgn; tp om bagarne t)öreé 
ingen fåttg, utan eitbaft om nätterna, oet) ttferföre t)eter tt)etta fogetftaget 
Sv: tlattroafa; Germ: tTadjtgal; Dan: ïïad)tevgat. Belg: nach- 
tegale. Angl: Nightingale; Dm flera Europ: tungomål more mång 
namtt at framföra; StJlen nämner t)är enbaft Græc: od) Lat: Græc: 
är ide altenaft àgôwv, utan od) (piÅoué/.a, för flötta fången fini; Ifmar 
af Lat: Philomela, Enondon, Audon äro tagne; LuCcinia Ifeter od) 
på Lat: famma fogel; men orfalen tmifta Etymolfogici] mpdet om; 
anten namnet är af lugere, Sv: fovja; qvafi lugens canit, efter Var- 
ronfis] mening od) Martialis qmäber, in apoph: Carm: 75:

Flet Philomela nefas incefti Tereos: et qvæ 
Muta puella fuit, garrula fertur avis.
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©lier efter Ifidori gifjning, af Luce, Sv: bagêliufet, tå erbet 
fïrifweê, Lucinia. tagaitbeê ftp t Eo af Ciceronis erb:

Et matutinos exercet acredula can tus,

tagaubeê namnet Acredula för Näktergalen; bwilfet Voffius ogillar; 
ect) meb Feftus menar fnarare Acredula war[a] nattugtan; Säger tljet 
Atthis är rättare Philomela; förer eel) in tfjet, at (pdo/ieÀa bör rät= 
tare ff r if tua ê rpiÂOfU/Mç, t£>et förra mâ refer alfEave af fång; men tt)et 
jenare âtjïare af åpten, fruct)t; eller af Så r. lSj! få famla tfye l)jt 
oit) tjt; Sag gifjar ok förer fram en np mening, näml. fem were 
Lufcinia af wärt Swenffe : luftigt finn ga; Slubre må tpbat annor= 
Innba ; tp at tl)enua IitjIe fegeln är mera Iinb ect) fång, ätt tropp, tt>ct 
infereé wib flutet, §: 4.

§: 2.

Näktergalar äre rät fmå feglar, fåfem SinEar; fe Cap: 6: ed) ätt 
mera af fpefdgare tropp, fmalare ttäf ek längre ftiärt, ntpefet fmala been 
ek fotter, Ijta fem tl)e; Särgen på .pan ed) pott är alt Ijfa, bed' em= 
bpteé få fmåningem, tt)et ed) Plinius Witnara) pwab Salmafius, Dale- 
champius, Pintianus, Scaliger ed) flore öfwer Plinfius] anmärda, tf)ct 
finiteé uti tî>craê Not: Marg: Om wåren äre tt)e liuégröne öfwer alt, 
men febermera alt mördare ed) mördare. SBretete i tjufwubet finttaé Ij är 
inga. Slungan är egemen letter i fpnerljet främft; rörattbeé ^warfen 
Ralfen eller a[u]bra belar af troppen, utan ettbaft munen.

§: 3.
Skcfje fångmäftare bpgga be itt uti tied qmiftar af fmå granar, ide 

långt från mardett, af laaf, torr baar, fmått gräé ed) bwärgénät, aflaitgt; 
meb intet öfwertäde; Slggen äre 4. el. 5; faft än Ariftot[eles] räfnctr 
5. ej. 6. ft; ungarne utflädaé af pottan ek föbaé febermera af kem 
båbem, meb mpgger, franfar, flugor, ferillar, i fpnerljet pifmerer, eller 
reingar fem tl)efje feglar® bäfta maat wara måttbe. Öfwer tjela wintern 
finttaé tt)e intet t)är; ide [teller fiuttga tlje få rnpdet efter fem för ntib= 
fentmarett.

§: 4.
Såbatte feglar flår matt ide efter at fånga, än fiber bräpa, utan 

meb färbeleé fägnab ek unber afttöra tljeraé ganffa unberbara fång, 
fem ffer i flogen em nätterna när luugt wäber är, tå tfe netto meb 
fit ftillatigaube \ tjma bela natten mitt itu; eller utmärda fNibnatten;

■) H. N. 10: 29.
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maranbeg eftertänfeligit tl)et tf>e intet fittia på torva qIiuftarf utan på 
gröna, ja! ftögft på tullen, när % [iunga, fmarattbes Hfen ene ttpen 
attbre meb unberbara toner; qpmarföre fimtga tf)e intet når tfte ineflntaß 
uti SBuren; maranbeg til eu bel troligit tl)et unge låraé af Hfem gamlom; 
eljeft funbe tlje icfe blifma få månglåtige; Lat: multifonæ; Om tymilfa 
fånger eller röfter, få mät f)og ©refer, font latiner många odj långa 
mifor ffrefita finnaé, l)toilfa l)är at införa, alt för miblöftigt more; 
SRatt ttämiter t)är alleuaft några, v. g. Homeri Odyff: 5. T. Vefpa- 
fiani Strozæ carmen in Philomel: Lib: 6. Alcon l)Og Nemeftanum; 
Politianus, cd) fiten font faflag Author Philomelæ; för utan anbra; 
införattbeg l)är enbaft mar SDpre ©falbß D. H: Spegels mälflingattbe 
qmäbe, utt @ubg SBferf] od) qjtmfila] p: 197.

" Sanarifoglarna tlje funna tungan böja,
"@å mäfterliga, at tl)e röften fnart förhöja,
"(Snart fänfatt tteb igen, få mi meb Iptgttab t)öra 
"S?(t et få litet biur, ett fljf mufic fatt giöra.
"SDocf frögbar tttig font mäft tt)en flara Sungfruftämnia 
"3lf philomela, fl) en Tereus rnåttbe ffämnta; p. p. p.

"qpott meb få liuffigt hub all biur till mittte fallar 
"s?lt ittgett Intag Hang få fött i örat faller, p. p.
"2Sp må Pelignus mät t£>e biur få titulera,
"2lt iTåcf)tergalen år et IittP ocf> intet meva.

.pär more mârbt at införa fl) en eftertänfel. ^änbelfen fom fig tit= 
braga månbe år 1546, uti Ratisbona på Äällarett ©pllenbe Sronan 
Itmareft 3tî 9Räd)tergalar iitneftutne uti t) mar je fit 33uve, månbe få meb 
flara orb od) fång talag tttib om nattena, at Hjen matt fom låg ttjer i 
falett tneb fitem, od) intet ficf någon föttttt för taubmärcf [full, fief I)öra 
af foglartte, fom 3 förnäme fPerfotter fig emellan talat Itabe mib mål= 
tibeit od) rjffettg affairer; men t^etta alt införer Gefnerus od) fatt 
läfa g ^ung LIfistoria] Afnimalium] Lib: 3; fol: 534.
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Cap: 24: 
i'm

(Dvrav.

§•• 1.

<Dvv-foglar, tlje tblanb tlje flora i fïogett, âro mål befante, emcban 
tlje miftaê ^ar jämt, fommar od) minier, od) intet flpttia; fåfom månge 
anbre. ,pmab namnet angår, få måfte man finna nog måttgbauba 
ffrifter tljer om; fom ml) det omifja are; fe förmål: §: 1. |)år å orten 
od) i Svfecica lingva] nåmneé fuller: (Dvre, (Dwbane, od) (Dvvt)Ona 
el. tDvvtpppa; Germ: (Dvvl)Iin ; 23åvgt>an; 2tvoevl)an; p. p. Græc: 
ovQaÇ, Lat: Urogallus; p. p. men Ijmaban tljetta år tagit, tfyet åro 
månge omifje om, emeban tf)e giöra en blåning af Snäbrar od) Orrar, 
fom moro tlje et flag; eller od) giöra jonerna til et flag fårffilba ifrån 
fanante; tljet båbe Aldrovandus, Gefnerus, Yilugby od) flere fela uti. 
Olje fom taga förnåmb namn af Ur, fom beh)ber ftov; tl)et od) Jul: 
Cæfar berättar fâjaê om fl)rfotab biur, v. g. Uv=Opav, boves fyl- 
veftfres] om Ijmitfa jämmål Plinius od) flere ffrifma; @om ftåmmer 
in meb mårt Xiuv, Xiuv--(Dpe; finna fig fom tl)e funna; 01)« åter igen 
fom bela orbet af yva, Uvwåbev perfore at treffe Orrfoglar ligga lieber 
i fniö od) låta l)ra bfmer fig; fåfom 01: Magnus, Schefferus, Rud- 
beckius od) flere berätta; tt>et år mål faut; fom mibare foinmer at 
beråttaé; DJten åntå lårer namnet icfe mara tagit ttjer af, emeban ttje 
nåmnaé meb nåftafn] Ijfa namn på tl)e orter, Ijmareft intet urmåber år., 
,jpmarföre t) all er man fig trpggare tljer ioib, at namnet år af röften, 
Hübet eller tfyeraé Kotter, Kutter, Orre, horre, p. p. tl) Ijeta tl)e od) 
opelovvav, Spelbattav; emeban fatten åtottrar, men intet ftort åponan, 
utan atlenaft fad)ta: 1torr, hor. åpmilfet ftåmer in meb Ebr: Kore; om 
et fogetflag, af Buxtorf: Lex: “) Od) emeban ttjeraé maat år om 
mintern 23iövF=eummev; få nå mues od) tuppen 'Rumevbaue Germ: 
StvÆbim; Lat: Gallus betulæ; maranbeê altfå onobigt tl)et månge 
giöra åtffilnab emellan tljefja foglar af tljefja åtffilliga namn, tp t failing 
år ftaget enljanba.

§: 2.

2lt få råtta fuuffapeit om tljejja Orrfoglar, od) ide allenaft ffilja 
tljem ifrån Xiåb[v]av, om Ipoilfa tt>et 45: Cap: ^artbïar; utan od) meta 
tljet tljefja Orrfoglar åro Otjfe i fårgen; få at ^anen ffiljeë albeleê ifrån
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<§ôn<m; @n tuil man nu uttber lit: A. ocf) B. ffwtn bägge antecfna; 
men f)Wab ftorlefen angår äro ff)e näftan enaf)anba, men Ratten ftörre.

Lit: A.
iDvv-l) (tuen år [tor [om en efpönfetupp, men näftan f)el fmavter, åt 

minftone i fjufwubet, Ralfen på rpggen od) wingarne, äfroett ftpfwet. 
•jjjufwubet är litet; näfmet fort, ocf) främft litet Crofot; öfre beten längre 
ätt tf)eu nebre; ögonen [tuartad)tig, tneb röba ögn=bwarf ; allerröbaft i 
lefbtiben out mären; Ralfen läng; wittgante längre än brebare, Ifwareft 
fiäbrarne åro fpojta, [äfottt ocf) emellan benett od) unber ftpfwet; benen 
Utbett, fötterne a[ 3 tår fram, od) ett tilbafa; Stpfwet är fort od) Uoe= 
flufwet meb 2 ftora, långa od) frofota ftäbrar, fåfom på tuppar, bocf 
intet upåt [tåenbe, utan i brebbett. Siungan är liten od) ffarp, [trupen 
ftor, ocb tlje flera inelf[we]l fåfom attbra foglarb; .pan futtrar od) fïorrar, 
f)öft od) war, niåft i lefbtjbeu ; men albrig när f)att flpger.

Lit: B.
(Drvt)Ottan är litet utiitbre än fatten, men ingalunba fwart, utan 

[pråfloter [o: fpräfloter], gitf)lbrititave od) liufare på Ifufwubet, tjalfen od) 
bröftet, men alt mörfare febertnera; fötterne näftan font !fatten®, äfwett 
flotta; men ftpfwet fort od) twärt, förutan några tångfiäbrar. opott 
futtrar eller fïorrar få gobt font intet, allenaft i lefbtjben låter fad)ta: 
Orr, Korr. när Ifanen föfer wina I)enna.

SSägge båbe flpga tfie icfe allenaft fringt, od) faft, äfwett långt 
bort od) något Ijögt; utan när % wittat wittgartta, Ifålla tf)e tf)em 
fnebt tilbafa od) ffjfwa fram lång ftpcfen; bocf ingalunba tungt; fåfom 
Colerus ffrifwer*); fjwilfenb berättelfe om Orrar är ofan, od) än mera 
om Orrfyöner, font Cjatt nämner tneb fantuta nattttt, fåfom .piävpar, ocl) 
giör tbein i all ftptfe Ijfa.

§: 3.
34)ef;a fogtarb iîefbtjb ffer om wären, od) anten på fläta tupror, 

eller på fiöar, när ifen är få fletter, at ingen fan fomma ut på fjonom; 
^war af tt)en orätta beffriftting om Orrar fomtnen är, at tl)e fjafwa 
fit tillhåll på tupror; Ijfa font SOfprfnipor; fe Cap: 22. Olfen ff)e rniftab 
ettbaft tt)er på ifett, i lefbtiben ont wären; bocf febertnera intet. f))å 
fåbatta rum font all åren åro Ijfa, famlab otrolige månge Orrfoglar, od) 
Äuttra, od) Äorra, l)älft ont nätterna, när Iuugt ocl) upl)ålbb wäber är, 
at fången Iföreb på lång wäg; mäft fanante; fpringattbe ontfrittg t)jt 
od) tjt, flapa ftunbom tteber på marrfeit eller ifett wittgartta; Ijfa font

l) Cap: 29.
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ÄaIfo[n]panar[n]e ; fe Cap: 5: I: bel: tå tpe intet futtra, utan blåfa ut 
fåbaut Uub : tohyff! tohyff! Ocp epuru på fåbana leféplaper rått få 
Orrp öner fpnes mara framma, 2. 3. el. 4. ft: iblanb 30. ocp 40: fattar; 
få åro tpe boet icfe långt borta; utan i nårmafte ffogêbacfan; pmarföre 
feer man fållan något mjnanbe ffe; tpet ocp Gefnerus beråttar; DIieu 
pmab tl)en Salvendenftffe Chriftoph: Encelius ffrifmer b>år om, tpet 
åger albeleé ingen gruttb; Dietnl. font ffulle panante flåppa fernen, eller 
fit frö neber på marefen, od) jonerna tpet upåta; utan at Orrarne ftulle 
tråba etl rnjua Oppperna ; od) tper af toarba äggbueptiga; Ope fröen font 
icfe fommo at upätaé, af tpem ftulle måfa flora matffar, eller ocp ormar, 
(Dvrpanfd)Iangen fallabe. Nugæ!

Orrpönan mårper 7. 8. 9. ft: ågg uti boet, font pott p af mer neber 
på marefene, in unber buftar, eller neberfalna tråeit i ffogébacfar; ja! iag 
par ocp funnit tpem in unber broar mib pufett på fåbobemallar od) 
utlötar. Opepa ungar utflåcfer pönatt allena, od) tpem föber meb flugor, 
bröntfar, fmå tufar, pipmpror, p. p. til tpefj tpe ftore marba, följattbe 
SRobern jåntt ocp långe efter pela 6 meforna, tp tpe funna intet flpga 
för ån tpe marba, fnart fagt fulmnpne, pmilfet ffer i Sept: måitab, tå 
tperaé fpjé år måft lingon od) enbår; od) når fniöit tpem giötner om 
mintern, biörcf=fumtner.

§: 4.
Opepe Orrfoglar, font miftaé pår jåmt od) öfjmejl pela året fångas» 

på alla fått, font i gömt: §. 9: upråfnaé; meb ffiut(t)anbe, fnaror, flafar, 
fållbranbar, Orrbånben, uti fojor; p. faft åit emellan DJcibfaftan om 
måren, til Olofs=DMpan om pöften, efter gamla ocp ttpa görorbningar, 
albeleé förbubit år, tpem at fånga, marattbeê tpet faut, at när Orrarne 
futtra od) fittitga, famt ropa: tohyff; tpe blmtba igeit ögonen, få at 
ffptten fatt tomma tpem rått når; tpet ocp Colerus mitnar; 2)ocf 
onöbigt tpet pan fåger at ffptten bör mara öfmerflåbber meb pmjt 
ffiorta; bätre är tpet pafma en röb möpa eller röb tröja på fig; tp i 
lefytiben ocp om måren når fåbaite foglar få fe anten röbacptige puttbar, 
faft ån tpe ftå unber träet ocp ffålla på fogeln, råbaö tpe intet, utan 
fittia ftilla od) fo.ra på puttben; utan od) giöra tpet famma när ffptten 
mittar något röbt åt tpem. Slfmen är od) tpet faut, at när Orren 
fontmer att falna uti Orrbånbet, fitter pan tper pångiaubeé fom en tiuf 
i galgen, meb fnaron friitg palfeit; efter en Gefneri goba må né berät= 
telfe til pottont8). Slr od) tpet til en bel faut, pmab Ol: Magnus be= 
rättar om tpepa foglar, at tpe flå fig neber uti fniöen od) låta pra

“) lib: 3. p: 457.
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öfttjer ftg; sOlett at tfe t 2. et. 3. månaber få tigga tteberprabe; tfet 
ffer intet; facfta nog i 2. 3. 4. et. 5: bagar, få långe urwåbret påftår; 
tå tfe od) ofta nog tunna bräpaé, när man få oförmobel. tömmer tf em 
öfmer; ti) tfe ligga intet få långt ifrån Inoar anbrom; bod ide 2 el. 3. 
uti ena grop; utan en enbaft; lemnanbeë efter fig mer eller mittbre tråd, 
alt efter bagatalet tfe tfer neber i fniöen faft fit tilfåll. ^urubana 
foglar tfe åro, om Ipoilfa od) Ariftotfeles] in lib: Mirabil: Narrat: 
(ffrifioer,) tfet fautma ffrifioer, tîjet toet iag intet; emeban fatt giftoer 
tfem intet namn; Jpan ffrifioer enbaft efter beråttelfer ifrån Ponto; fan 
fåitba, fan fått fåbant ifrån loåra sJtorb tanbéovter, SBåfter=, sJlorr= od) 
£>fter=botn?

§: 5.
-fjnru begiårliga od) loålfmafeliga tfefe foglaré fiött loara månbe, 

tfet år onobigt att berätta, emeban fåbant öfroer alt fumtigt år; åfioeit 
npttan af tferas buner; ÖjfalebeS båfta låfebom af tfem at ftilla en 
f uttgrigatt maga.

Cap: 25. 

om
Kipor.

§: 1.

@om tfeffa foglar åro tfe famine foin od) fallaê vStåll=Ktpov, od) 
råttaft Snio=Kipor; få fomnia tfe uti tfet fbljanbe Cap: 36: at om= 
ftånbelfige]" at beffrifioaê.

Cap: 26: 

om
Kovt=CBoFcn.

§: I-
241 at få rått på tfeffa foglar, font KorbgoFcu- får itåmnaé; tfet 

år fioårt i få måtto, at man for toifo intet loet furu tfe nåmnaé på 
annor fpråf, aitten Orioli, eller Ciiculi, eller Currucæ, eller anorlunba; 
ti) fo fan få råtta namnen på alla foglar i all fpråf? Sag mente ioib



432 [II: 26. Rorl-Göken.]

bör jon ttjet 'Korlgofcn odj Kor-Fronten ffulle Itxirci enatjanba ; fatt ed) 
Ijalla mig tfjer rnib; men för wifsa orfafer ffull, od) intet, tberföre föreö 
bär SRorlgöfen in, uti tt>etta Cap. men Korferomen i tfiet 28: Cap: 
Dd) i iå måtto följer jag tfjem åt, font beftjnfwa tt)et finget af foglav 
unber namn, belé Cureus, et flag af Cucuhs Sv: Cbhufar el. CSoFar; 
fe Cap: 10. Germ: Sclgarv ; för låten fini, font af ti)em t>öreé; belé 
af Currucis, emeban tf)e många font om tt>em i fenan fattat, ufwifa 
mång flag, åt minftone 4. el. 5; tt) i)äv nätttneé: v. g. hy po thym is, 
hyppolais, fartagnia, lingetta, piccafiga, atricapilla; p. p. od) få 
annor ff rat tnåttg annor namn; v. g. Germ: 25urflner; CSvoffmufdg; 
Ital: myicopos; Ang: an hegdc [o: hedge] fparove; lllyr: pienigne, 
p. p. p. dpär i lanbet itämuaé % KortgoFar, belé tfjer af at [the] rorjila 
od) gal)la: Borl, Borel, Boul; belé rniftaé »ib fiöar od) ftranber od) wattu= 
artiga orter, font bår Korfila nämnas? ; belé od) at ti)eras röft 1)öreé 
enbaft når rang= od) måtad)tigt »aber är; men få attbra über intet. 
Scfe Ijeller äro tl)e bår om wintern, utan enbaft om fommamt; od) 
fålebeé räfnaé iblanb Üje många flfttefoglar. Dm Ardea Bellaris är 
famrna font diorlgöfeit, är owift. äfwen font Tringa.

§: 2.
KorIgoFen, b«« rd) b1-'», cif Itfa ftorlef, ocb färg, Iifa font fïogo= 

fpar fm ar ; fe Cap: 37. el: od) något Ijtet ftörre in emot Sparf l)6Fav ; 
fe C: 38. Ijfa färg öfwer b»da troffen, ntörf=grå=bi)f)iote; p. p. af fort 
ttäf, ruttbt bufwub, ffet}ad)tig froff, !orta wittgar od) ftffwe; flfger fnärt, 
ättba uf fom en fjl; men flår fig b^fticgt neber, ffafanbeé mingar[n]e, 
tå röften b Ores : Korr=Korr--Korr! tör l)åttba! fitarare af wingarne, än 
ntur näftoet od) Ralfen ; få at Germ: Sdgaer, fåfom af ena fay ; Ebr: 
Kovqevç må fl)ttaé fonima bår af; fåfom Hefychius, Varinus tt>etta 
ttämna, Juvenalfis] a)

Tu tibi cornua nunc places, fletumqve labellis 
Exorbes.

od) tbetta när tlje flå fig neber i baft; men intet uf åt; Iifa fom Illor= 
bromett.

§: 3
311 tt)efje foglar, Ijfa fom Ariftot: Albertus, Gefnerus od) flere 

berätta, [tå tlge] ffrifma om Currucis, intet wärfa ägg fielfwa, utan 
inrfmma attbvaé bo, od) attbraé ägg utfläcfa; tbet är åtmiuftone bår, 
ingalmtba faut; utan Ü)e åga fin egen ägg, 4 el. 5: ft: l)ioilfa tbe wärfa

) Satyjr] 6
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od) Ijonan allena utftäcfev, meb få mptfen [torre ibogljet, [om Ijon odj 
[tor omtjuran bär om tl)erad [öbo, a[ [fugor oct> matffar; til %d tt)e 
[tore bltfton, od) tomma ufp boet; tå tt>eraS Ijemwifter f)år om [omaren 
åro wib [iöftranberne, men intet i bårgdbpgben.

§: 4.
Slje fångad f)år rätt [allait, ti) tl)e åro frame enbaft om qwållarne 

od) i fïuinningen, tå ingen feer brttfa böfjon; åfweit rofrfa tf>e intet för 
åu rågttwåber år eller od) nalfad; liöttur ei) geller möbait, at îofta Spfse= 
flott på t|em. Uti aitbra [naror fångad tlje intet. Od) fpoab fiöttet 
angår, år tf)et fegt; [å mpclet iag t)ar funnit af en eller några, [om uti 
mina fmnber böbe fouine åro.

§: 5.

Serfnen af tljem taged till mutit wåber, od) [tor wåto, når % åro 
frame od) florra om nätterna.

Cap: 27: 

om
Kôbftievtav.

§: 1.

5Öib tbefja få nåmba foglar, Ijår å orten, år tf)et at mårrfa, at få 
wål [til] tlje [må foglar, [ont od) rfittbar itåmitad, fjörer od) t Iwfja Kob= 
rfiavtar, albeled Ijfa meb tf)et [laget, [om fallad Eubiculn I. Fyrrhula, 
Germ: 2MutftncE; Angl: bulfinca. Gall: pivoine; od) mena fomlige, 
at Hatgcprar, af Plinio ltåmbe tauri, wara od) af [amma flag od) lomma 
mtber namnet, Fringilla. åpwarföre fom Sinfar i gemen åro beflrifne 
i Cap: G; få år onöbigt tljet [amma l)år uprepa. Od) l)o fan få rått 
på alla [må foglard råtta namn; tu tf)e åro åtffiliig uti åtfltlliga orter.

©ebait år odj ttjetta t)år wib at mårrfa, f)uru en bel af ^acf= 
fpitarne eller Sarrffptggare fallad o cl) Koöftiårtar, ttåntl. tf>e font etta= 
t>aitba färg itåftau f)afwa, ftwilfad ftiårt år morcfrob, tljen tf>e utbreba 
od) få til fåjanbed fpita wib träet når f)arfattbet går för fig. Od) emeban 
t^cffa åparffpitar år beffrefne i Cap: 12; tp fan matt få unberråttelfe ont 
tl)em wibare tl)år til et fom annat.

QlysisvaUur III. 28
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Cap: 28:

mu
'Kov-bvomav.

§: 1.

3 Cap: 26, itdmbeS fogelflaget Siorlgôfar, font Iomlige gtora et 
meb Slörbromar; men ja t)cir tag funnit någon DljEfjet tljem mara 
emellan; ti) tbcfje Slörbromar åro tfje font åga åtfEiUig namn; v. g. 
på Gr: od) Lat: ardea, lynx, torqvilla, Verticollia, Vertilla, p. p. 
Germ: voinbtmls, ïüajtevocbfs], Äwevövomel; Ital: collo torto, p. p. p. 
belS Ef)er af at Efje Ennita mriba ^ufnaubet ontErittg; efter Hefychii, 
Varini, p. nttolfning; belê af tfjeraé tilltjåtl od) låt, IjEa font man 
Brotnar uti Siorpipor; ttjet od) Langius Berdttara). ©it bel nämna 
t|em iblanb Ardeas, p.

§: 2.

Sdjcfje foglar åro nåftait fåforn ftore SFogsfpavftvar; fe Cap: 37. 
eller od) ftbrre flaget af PITyv--Snipov; gråbijfliote bfmer alt; Jpan od) 
Jpott alt lita; bod Ij1-1Itau något BleEare; rnnbt b«f'onb, men tungan 
mtjcfet olifer attbra foglar, ti) tfjeit är finaler, lång, meter od) Ean mräfaS 
långt utom Eorta itåfmet; Bjtuilfett långa tunga, få fom ormen Blabrat 
gabbeit, Siorbromen fticfer in uti torra rörer mib fiöftranber od) bvomar, 
fpelar od) fforrar t^er meb, enbaft om nätterna, når hingt måber år, 
od) för mtbfomaren; fåforn om SiorlgoEen år Bevåttat, mib iteberflåenbet 
af fit flpganbet; Cap: 26. miitgarne fmartadjtiga, åftoen ftpfmet; Benen 
forte; fötterne meb 2 tåer framåt od) 2 tilBafa.

§: 2[a].
SBoet giöreS uti itjoliga ftuBBar, Ijmareft mårpaS 4. 5: ft: ågg, od) 

af boitait mårntaS od) utflåcfaS ungarne, font föbaS meb flugor, nnjgger, 
fmå matffar, od) ttjliEt mera.

§: 3.
Sdjefie foglar fåttgaS fållan, ttj bår finîtes ingen mtjcfenbet af tbem ;

tîje fïoctaS intet, et) getter låta tbe fig fe ont liitfa bagen, utan enbaft
ont nåttärne [o: nätterne] ; flptta fin måg, fåforn måttge aitbre når
b öften nalfaê.

a) lib: 2: C: 56.
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§: 4.
•pttwb font Hefychius, Euflathius, Gyraldus, Alciatus od) % 

flere ffalba ont fogeln Iynx od) f)uru %n BruTaS til gan od) galbur 
at förbi tub a enom til âlfïog; tbet met iag intet om få faut mam ntånbe; 
at minftone fter t£;et ingalunba bår af tbefja måra få nämba SRörbromar; 
2)orf år tt)et mift terfn af tfjeraö brotnanbe, at luften är mål marm, 
nun nti)dfet matitfull, få at mata måbret mil continuera.

Cap: 29:

Siben=Swanjjav.

§: I-

£l)ef;e foglar fallaé bår måft 2vénbåvsfpavfmav emebatt % bafma 
fit tilliåll allermåft uti IRönbårétråen; Dd) åro af tt>ot fïaget foin på 
lat: fallaê Parus, Ijmilfct ntåitg råfitaé; Ari Hotel [es] nämner allenaft 
■>: men Aldrovandus, Gefnerus, Zahn, p. p. måttg flag; mamttbeé 
t^e§e Stbenfwanfav Pari criftati; Germ: Kobelmatt3, ^eubelmetfp 
at ffiljaé ifrån t^e anbra, font fallaé Pari Majores; pari Ccerulei, 
-airi -jialuftres -fylveftres, p. för %n lipla toppen fful % åga på 
natfait. Dd) font fpefje Pari åro mång flag, få åga tl)e båbe måttg od) 
åtflillig nantit på tl)e många tungomål font l)år od) tper finna», od) ett 
bmar fintta fan af tpe många ffrifter, font om Soglar utfomtte åre; 
maraitbeé fnart fagt all ttamneu af tperas röfter eller od) pemmifter; 
fåfont i Sörntål: 2: §: år infört, förutan tpet at månge blanba namnen 
mprfet tilfaman, eller od) giöra åtffilnab, fl)er ingen åtffilnab i faning 
mara borbe; ?(f fomligont fallaé od) ©ibenfmané garrulus; Ampelis, p.

§: 2.

Dl)ef)e bår marattbe ©ibeufmattfjer åro fmå foglar, fåfont ©parfmar, 
me» af macfer fårg, i måttg ftpcfe Ijfe tpem font Pari Coerulei fallaé 
af Turnero ; Dod' ide öfmer alt, utan utfirabe nteb b^jta od] fmarta 
råttber på mingartte, fort nåf, lång final ftiårt, fmala ocf> Torta been, 
3 fram od) 1 tilbafa flo; flpga paftigt; ffådaé rått mpdet ont botten,' 
men om mintern fpttaé tbe bår intet giårna; tberaé låt år intet bög, 
nåftait fom ©parfmaré.
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§: 2 [a],
Albertus menar tbet fåbane foglar roärpa nog mång ägg; men 

tfyet fan iag förroifro intet jaja; utan fåfont om Starar ffrifroeê, Cap: 
39. od) tf)et uti Roliga träen, f)älft Dioner [o: Diönuar], f)roilfa rönbär 
om l) often tt)e mäd>ta eftcrföfa fig til föbo; men ungarne »ib börjon 
föbaé af Jpan od) Jpon meb flpganbe feritlar, flugor, fmå matffar, gräs)= 
fröen od) tplift mera.

§: B.
DIieb fyagelböfjor fångaé tt>e bäft, tp tf)e ffåcfaé nipcfet od) fitta wäl 

ftilla up i DiöubärSträ ; roaranbeê faut tf)et Ælianus od) flere berätta 
ont Paris, at tf)e äro fåfunige od) lätfägna; få at tf)e flpga fnart titbafa 
igen, Ijroareft tt>e efterfatte blifroit. Slljet berättas) od) fljet, at meb bröb 
od) bär, fom inboppabe äro uti rojtt eller bränwjn, od) 11) em förelagbe 
at äta, roarba tf)e tfjer af brutna od) förtiufta, at ttye falla neber od) 
fnnna tå meb t)änberna tagaé. DIien $är ffer tf)et intet; SDod utfträ[c]te8 
fmå fnaror uti Diönträn tfrem at fånga. ________ =

Cap: 30. 

om
Siffor.

§'• 1-

&lje fom ffrifroa om Reglar, berätta mpdet om tljet flaget fom 
fallaé Acanthis; DIien irfe äro af enatjauba mening, än minbre namn; 
tp fomlige fäja tt)et Acanthis är et meb Carduele, fpino, ligurino, 
acanthvla, chlorione, fringilla; p. p. fomlige od) intet; få at man ma 
flaga, fåfont ofta titförenbe, Jpo fan få rätt på alla fmåfoglarn[e]8 namn? 
Sroeuffa namnet Stffa är Ijft Germ: Sifgen, Seifeb 3tnffe; Pol: 
czimk, od) tärer tomma af röfteu, fåfom tt)e fleftaö. Sfalbeu Virgil[ius] 
fiunger:®)

— refonat alacanthida humi.

§; 2.

Dlt i fini erbet 2 flag finnaê af Siffor, näml. (Brôna od) ®v«; 
11)et är öfroer alt funigt. Dlien fom flje ffirona f)är norr i Jpelfinglanb 
intet finnaê eller fångaé ute på marcfene, utan enbaft uti «ogelburen

“) lib: 3. Georg:
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Ijjtifämtabe ifrd % föbra orter, Ijta font % nâtttba Canarie=foglarna ; 
fdfom od) Turnerus räfitar Acanthides; (Sd dr onöbigt om tljefja 
öfmerffiöna fångarinttor @rön=Siflorna at fïrifroa; utan eitbaft om tfye 
@rd, fom mål må tall a S ligurini; eller od) fylveftres; tp tl)e åro 
grå[a]d)tige nåftan öftrer alt, bod röbbrune fram t bröftet, Ijfa fom 
^tttfar, od) af ttseraé tifjlanbe fång, I)eta meb råtta Xipellftttfar, Gall: 
Scenicle, Serin, Seri fin; l)roar om Cap: 46, tömmer at I)attbla; fallanbeê 
mig nog troligit tl>et fijefja @rd=ftffor åro tblanb ilfe få nåntba Sparfroar 
om rointern; fe Cap: 37.

§: 3.
$^e§a Stffor meb t^eraé fång om rodren åro nog fforranbe, men 

roarber Bätre od) båtre in på fommareit od) roarmatt påftdr; IioIben 
förtager albeleg fången. SS£>e giöra roål dt fig egit bo, men tlfe plåga 
odf ofta intaga tl)e bpggen font Sroalor upmurat; fe Cap: 42; tjt tt>e 
införa finn, butter od) fmått ftöt; lågganbe tl)er icfe 12 ägg ; efter Plinii 
råfning, utan efter Alberti, 4 el. 5: ft: upföbanbe fina ungar meb 
franfar, ferillar, fmå matftar. p.

§: 4.
'ölt fånga tfjeffa foglar, fler meb flagbur; fe görnt: §: 9. på t^et 

ntatt ntå få fl)em leftoanbe, intet til at fladfta od) åta, utan behålla 
ttroiu uti fåitgburett, fjroareft fl)e baft trifroag när tl)e få fittia uti ftora 
burar roib fenftren, febatt tlfe roatta BIifroa roib fdttgenffapen, od) l)afroa 
flera foglar brebe [roib] fig uti färffilta rum eller burar; tå tljen ene 
upmmttrar t^ett attbra tit fång od) qroitter.

Cap: 31. 

om
0i|5el-tïiter.

§: 1.

34)e§e find foglar fdfom Sparfroar, Siflor, p. båra namnet albeleg 
af Hübet, fom alt mer od) mera tiltager meb rodren oct) roårman; ip 
roib börjon lpber tf)et: Sifili1 febermera Siffelfit1 fift Siffefiffelfkjit; 
od) i få måtto åro tlfe af t£>et flaget, fom å Lat: fallag Motacillce; tljerföre 
at tl)e röra ftiårten; fe Kofvoittan ; Cap: 17; Ifroilfet flag beftår af flera
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ttamtt, v. g. Cinclus, Græc: xiyxÂog; I)war af xiyxÂiÇeiv fâjeê; men 
furu Hefychius tfet uttpber emot Ariftophfanis] cd) fierce inciting, 
if)et were mriefet at [frifwa cm; gör roligfet ffnl md jag tfet införa 
furu namnet ©ifelffiten fär ffämtewjé uttpbeS, näml. at fem tfe tut a 
fegelröften enbaft f öreé em warnta waren in til Aug: måttab; men 
intet em wintern; ©å plåga någre få fåja em wintern fdfem et unber, 
at tfen eller then Dtianen eller fperfen bar bert Sijjellîiten; DKen menar 
intet annat tfer meb, än fem tfjen Dtian fem äger fuftru af namnet 
Cicilia el. Stjäla, Stfel, ed) fört femte flappa en fiärt, p. p. ©j! 
tfen förer Sifteljïiten.

§: 2.

©em tilförenbe berättat är om ©entferrar, ginfar, ©iffer; @å är 
ecf beffaffat meb tfefa feglar, näml. at tfe wärcfel. em wintern äre 
fär iblanb tfe få fallabe ©parfwar; fe Cap: 37; tp ögenffe[n]l. fintteö 
tfet em wårtiben af tfeffa feglar, när gröna färgen få fmåningent af= 
tager, ecf gråaeftige blifwa; tp tå förft begpmteë, fem fagt är, förfta 
röften Sifi, ed) fem tfet gröna aftager, få öfaé röften til Siffele-fiffele- 
tkijt. fpwarföre ffrifweë mera fär em, näml. em ©parfwar i 37: Cap:

Cap: 32. 

ent
SFator.

§: I-

©fatan är befant fegel, ed) fem fettneé låt ed) röft är ntåttga= 
fanba, mera än alle anbre foglaré,

Pica loqvax varias modulatur gutture voces,

tfet Ariftot: Ælianus, Macrobius, Athenæus, Plinius ecf alle anbre 
wittta. Plutarchus ffrifwer ett relig fifteria em ©fatait i Rom, fem 
apabc alla tfe tf etter fem en fPipare fpela fmtbe. ©å äger fett ecf 
åtffillig namn; Dm tfe Dfterlâningarê må iag intet nämna; tp fem 
eftaft berättat är, far man ingen rnifs unberrättelfe nu på tfem, tp v. g. 
□m tfet Munfterus utförer SFata ; få uttpba anbre belé för 2Xatt= 
ttgla, belé för (Blaba, belé för Xrana, Smala, Sparf, ecf få wibare. 
efuruwäl erben få tfet ena fem tfet attbra, ftöta itt meb @fata=trallen,
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v. g. ajah, cacha, [erakrak; p. Græc: orbet: Kiaaa, od) xima, nma, 
zeïaaa, amov, Kmaßi'Qeiv, p. p. uttuifa tlget jamttta'.

Lat: Pica, faft ätt nägre taga tlget belS af Græc: noizUa, f. a 
color um varietate; font fïulïe iSfatan B p ta cm färgerna Igioart är; 
©lier cd) af picta; eller af Poëtica, för tt)eras månglganba fang fïull; 
fäfent Iftdorusa) menar, tnförattbeS Perfii Sfalbaqmäbe

Corvos poëtas et poëtrias picas 
Cantare eredes Pegafeium melos.

Sä fitttta tlge ftg Bätre fem taga erbet af Gr: nma, eller xma, p. p. 
tt)et Marfil: Cagnatus låter förftä, ed) t ft)tterf)et Aldrovandus em 
tlgefja Sfator;b) Samalttnba äre namnen pä flera fpräf; v. g. Hifp: 
pigaza Gall: pie, iaqvette, agaffe; Angl: a pie; a py. Ital: gazza. 
Germ: Slglafhv, 2lvge(iev, Ultjel, pettier, ^efer. Dan: SFabe ; fem 
närmaft är Sv: G: SFatta ; tlget jag menar mara rättare fagt SFvatta, 
SFvalla ; Sfratt ed) ffratnel; tt) pä lat: fallaS Sfattan ed) Garrula, 
fe Clemag: Lex: = Haq: Spegfels] Gloff: = p. p. Martialfis] ffalbar:

Pica loqvax varias modulatur gutture voces,
Scurrili ftrepitu qvicqvid et auditi, ait.

Ovidur qioäber fälebeS, em Pica; lib: 5; Metam:

Raucaqve garrulitas, ftudiumqve immane loqvendi.

t)ioarföre ffriftcer Albertus tBet Sfatan af en bet faIlaS odg Marcolfus, 
Eberus ed) Peucerus uttigber erbet ^,olçfdgreier.

§: 2.

Sent Plinius ed) flere räftta 2: flagS Sfatter, fä ftttttaS tlge ed) 
f)är ä erten; nämt: SFoga= odg Sio=Ilattov.

Lit: A: om SFogaqïattov.
Slgefia äre ftera fem Suftoor, bod' meb längre ed) fpe^tgare frepp ; 

trirtt Igttfioub, Igioaft ttäf, Breb ed) îoefer tunga, frnä ögen; f)el floarta
öftrer fmftoubet, fram t Bröftet, ed) totngartte pä öfteerftbett, men mtber
Bttfen Igioita ; längre fttgfioe af ficarta eclg Igiojta ftäbrar än alle attbre
feglar t)är ä orten; tlget odg Plinius, Varinus, p. p. Beioitna; Betten
od) fötterne af 3: täer meb flor fram ät, odg en bafefter, ftoartadgtige.

“) lib: 12. C: 7. 
b) lib: 12. C: 11.
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fÿlpganbet per fort ed) paftigt, gången gemenligaft meb poppanbet, tt)et 
od) Tpparne meb fit orbaqmåbe tåter förftå:

5)te Sgfter fan ir püppen tticfp latpen.

$t)e miftaê intet giårna i milba pogêmarcfen, utan nrib b t) ar ed) 
gräuber, bmareft t£>era§ föba tan finnaê af allapanba faîer, mare l)mab 
tfjet mara må; unbantaganbe @åb; bot! bröb, braf åta tt>e gtårna, ed) 
allepattba flagg fiëtt, fårftt etter rutit; på benen t)acfa ff)e ed); p. p. p. 
maranbe få mål matgiriga fem nåémifa od) intet ppgga, tp tt)e b)åtla 
fig frama tfier något manfaS, i fpnnerpet mib ed) på ©minen, tt)er tt)e 
på rpggen fittia, epmart fmjnet går; ed) utur ponen jåmte 11) em taga 
fëben; Stye åga ftarcf fpu ed) ån ftardare Iuct)t; fjmarfëre fiitnaë tt)e 
måft ed) Pocfetalë frame, t)mareft Greaturen Padjiaé ed) når efet tånues 
af matrebningar up utur fferftcnar ; fpmar af fägiten ect) inbilttingen 
år femmen at når man fev ftattor natFae, oct> hoppa på tat'en oct) 
broar, fremanbe roåntae i bufet. 9Jien em aftonen ftpga t be åt 
ffegett at pmila, men femma igen em morgonen; maranbe inge flptte= 
feglar, utan åro jåmt f)år qmare; fa, ttfet mera år, in om fina Ianba= 
måren, tp fnaft fara tt)e emfriitg 3 el. 4 mjt; tp iag par funnit tpe 
fatttma flatter mara mib en bp pela många åren; ©na ffatta mib min 
faberé gårb Välftad, fem pabe altenaft et been färbigt; tf)et attbra mar 
af ffett bleferat; miftabeê 11) er jåmt i 5. el. 6. åren.

Lit: B: om Sio=SHattor.
Sipefta åro mål Ijfa tpe fërenâmba @fog§= eller <£mê=@fattor, tit 

ftorlefen af froppen, ntett olifa til fårgan, tp fram uti brëftet åre tpe 
l)mita, mingarne od) gråad)tige, ftpfmet rnpcfet fortare; benen ed) fötterne 
Ijfa; flpganbet åfmen mål. SJien % miftaê eubaft mib fië= ed) pafé= 
ftranber ed) fëben taga måft af pp ed) tt>et fem pafémågorne upfafta 
på ftranben, fmå fufar, matpepapl ed) tpljft; åre ed) mpdet fttålle at 
leta attbra fiôfoglarê ågg ed) fmå ungar, at upåta ed) rëfma; fåfent em 
Äråfer år beråttat. SBaranbeS od) pär å orten faut pmab Ariftoteles 
ed) attbre beråtta, at tpe enfibigt ftriba od) pria meb attbra feglar, at 
tpem fërbrifma; åfmen mål uptaga ed) fëttber£)acfa pat) Im a par, ed) tpem 
upåta; fånga åfmen mål möper, rotter, grober, trepar, ormar, fig til 
f öbo ; tpet od) Theophraftus od) Plinius åfmett Gefnerus beråtta; 
bmarföte giöreé en åtpilnab, få at en bel îallaë Picæ Glandariæ, tpe 
font brpta fënber Siëtter eller ©fapl; men fåfångt; tp alla ©fatter giëra 
tpet fatnma.
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§: 3.
£l)e bpgga bo meb fammattbrag af mer än mänga, flora od) torra 

qmiftar, alt runbt omtring; t£;et od) Ariftot : Albertus, od) Gefnerus 
mitna, lägganbe en bäbb af tort gras, laf, teer, finn od) tplift fnafï, 
mitt uti rjfet fielfroa rmtba boet; om icfe altjb 2pe öpttittgar igenom 
tlje famfabe qmiftar od) utanmärn, in til boet; fäfom ttägre berätta; åt 
minjtone et l)äljt, på ftbotta.

Slggen roärpaö ide 9: ft: efter Plinii räfning, utan 5: ft: fyroilfa 
l)o na it utfläcfer allena; men Jpait intet, fait än ti)e mpcfct flitigt Ifiälpaé 
ät at bo bpgga, fä at om ff)et nebfaftaé, när tlfet attläggeö uti fforfte= 
nar, eller unber taftäcfen pä fprfor, eller uti torn od) llacfftaptar; för 
elbémäbar ffutl; tfe fäbant uprätta meb l)aft pä några bagar igen, 3. 
el. 4. gänger; tfiet iag oftaft märcft t)afroer Ij är i ©taben; men pä 
Sanbêbpgben bpggeö tf)et uti qmiftrifa granar od) tallar; intet långt 
ifrä bpar od) gärbar. Slggen roarmaé i 24 bpgtt, om mären, tä ungante 
framfomma bliube od) fïaOote, Ijroitfe föbad meb matffar, ämor, fitfar, 
od) tplift mera; til tfeå % fielfroe förmå utflpga od) ftg fielfme föba; 
efurumäl tlje nog länge ropa pä fina förälbrar, Ijfa fom om äfräfor är 
berättat, Cap: 19. SIleit at tlje unga ©fattor föba fine gamla förälbrar; 
fäfom Ariftotel[e]s berättar; tf>et met iag itfe för roifjo faut mara. 
SIIen tf>et är fäfert, at t£>e äro mpcfet räbba om fit bo od) fina ungar, 
fä at tf)e ffäcfaé od) förfölja anbra flora foglar, örnar, glabor, Jpöfar, 
p. p. od) % perfoner font neberrifma tfjeraö bo, eller taga bort tueras 
ungar, ttjem följa ttie ät, läng mäg, fïrotta, fïrja, od) titta ropanbe pä 
tlje nr, fä fnart tbe fä fe tljem, ä mänga bagar äfmen tf)er efter.

§: 4.
SJIan giör fig intet befmär at fånga ©fattor; 2)ocf ftunbom meb 

bpfjoffott at pröfma SSöfjoit; tp fiöttet är fegt, od) elaft; fiäbrarne obug= 
lige; ti)et od) Plinius od) flere berätta; £>d) faft än % lefmanbe äro 
npttige, at taga bort muHforfar, grobor, ormar, tnöfj, p. p. fä äro tl)e 
boet ffabelige icfe allenaft tfjer af, at tlje taga bort .Spcfliugar af £)öns, 
Slnfor, @iäfj, falefotter, ntebatt tlje fmä äre, utan od) föra, lefmanbe möf 
od) rottor up pä Ijärbärétafen, Ijwilfe i t)aft flippa ft)em unban, od) intaga 
rumen, tit ftor ffaba, fä mpcfet ftörre, at 11) er febermera fmära äfät od) 
Ijopetalb m offer atftraé od) infomma. Jp ro a rf öre ffiutaS ffattor tf)iäl od) 
pä ett ftäng npfjättgaé, at tl)e attbra må ffp, od) ingen ffaba giöra pä 
fp[c]flittgar.
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§'• 5.
Sfe Såfebomar [om efter Arnoldi, Goeuroti, Ryffii, Schröderi, 

Gordonii, Königs od) fieras berätt el [er, må tagaé af ©fattor, t fieras 
blob, galla, p. p. tfet far tag intet förföft; unbantaganbeê et, [om är
at diftillera lwatn af ffattmtgar at bruïa emot röba ögon.

§: 6.

Serfn font tagaë af fïattornaê fïrifanbe od) foppanbe pa taten, går= 
bar ocf förftngnbroar, ttl anfomntaitbe främmanbe; äro fåfäng; ©orf at 
tfe infinna fig tjt matrebning ffer för främmanbe; tfer om är ingen 
tmifmel.

Cap: 33: 

ont
SFrtFov.

§: 1.
Sfet fogelflaget [ont fär ©frjfor ttämtteö, bära albeleé namnet af 

röften, Schreib, Schrjk, Schrick; sDien ont Sv: fogeltt ©frifa rättare 
feter Uynchramus, eller Cichramus, p. eller Ortygometra; eller Cur- 
ruca, eller Epilais, eller hypothymis, eller Afcolapax; eller ocf 
annorlmtbaj; tfet är [å mpcfet fmårare at fäja od) nrffilja, font [omlige 
[äja [å, [omlige attorlmtba; SfIagre giöra förenämba namn til et flagS 
fogel; ftörre belen til [ärffilta flag. Slt Turneras, Longolius od) flere, 
uttt)ba Cynchramus ocf Ortygometra meb Sct>vecFe, Screcius, Scrica; 
tfet [eeS af tferas ffrifter; men Ariftoteles annorlebeê. fDocf toara 
furu tfet må, få famtaS intet tfet på färmarattbe ©frifor, fmab font 
fîrifmeë om tfe förenämba foglar, at tfe flpga utur fina egna bo, od) 
märnta nt ungar uti anbra foglaré, od) annat mera; fan fättba SFvifa 
är famma fom Gr: KqeÇ, xsqmç, xqexoç, xqexci, om fmitfen Ælianus, 
Hefychius, Various, Herodotus, Svidas, p. ffriftoa. SfJagre föra 
namnet unber Pica; någre nnber Corvus. p.

§: 2.

,pär å orten fittitaë 2: flags ©frjfor; tfe fämre faUaS laftfviFov, 
[om äro tfet röbbrmta flaget af ,pacffpitar ; [e Cap: 12 od) 20; fmilfa 
nu fär uteflutas; sUlen tfe ftörre, fägre od) bätre, feta 'Koni- eller



[II: 33. Skrikor.] 443

SâbeôdïviFati, emeban förnämfta maten är ©äb t ft)nerf)et 3tåg, tfjeit 
Ijon fåfom SDufwau girugt åter, meb näfwet upfraffar nar tljen utfåbber 
är, od) ut^acfar ntnr open, när tt)e mogttaö; åfermanen til mpdeit 
ffaba; h) tlje famtaê fïodetalê t fptterfjet i fRogfwebior, od) Ijafroa tfjer 
fit tillfäll längt in på wintern, få länge 9îàg=ftaden eller od) iliågfjäfnatt 
ftår i ffogSmarden. 3J)ef;e ©frifor äro flora foin SDnfwor, men af åt= 
ffiltiga färgor, roba, l)wjta od) fwarta, meb blåactjtiga rättber på wing= 
ante; trinbe tjnfwub, röbad)tig ögon fort näf, ffarp tunga, ftacfote wingar, 
fort ftiärt, been forta od) fotter fåfoitt SDufwor ; äfweit tf)em Iifa uti 
l)aftiga flpganbet, fjafwattbe fit tillhåll på bärg od) badar, men intet på 
wåta; tf)e ffrifa Ijårbt od) twärt, äfweit när % flpga; od) när tf)en ena 
ffrifer font [o: få] fwara tl)e anbra.

§: 3.
3J)e giöra fig fielfwont bo af fmå qwiftar, ftrå, od) laf, up uti 

tätqwiftabe granor, ftunbom od) rjöbiörfer om wåren, od) åga 5: fl: 
ägg, font utflädaS til ungar uti Junii månab, l)wilfe föbaS af bägge 
förälbrarue; fom Ijwar anbrom mädjta Ijfe äro; meb fmå fröeit af gräs, 
ljöfalla, od) fmå gräsloppor; til t£>eé någon fäb fan finnas auten 3tå= 
gen fom utfås i mibfomaren, på ©wibielanben, eller annorftäbeS, til 
tf)e§ l)öften fommer tå tlje äro fjär mäft framme tu på wintern, bod 
borto en tjb efter Suhlen, til tljeS wåren nalfaS.

§: 4.
$l)efja foglar fångaS meb Ijagelböfjor, när tf)e ffådaS, äfweit meb 

fnaror uti diågftadar; fomma od) ofta at ligga mtber flafar; fe gönn: 
§: 9. waranbeS t fiera S fiött Ijwjtare od) mörare äit qpiärparS; fe Cap: 
13. ©unen äfweit wäl letter; tfwrföre flår man tf)ent giärna efter.

§: 5.
Sngen annor tedu tageS Ijär af ©frifor, än när tlje ffria i flogen, 

fe % några fprfota SDiitr; i fpnerfwt Oîâfwen, fom tf)eraS affagba fiettbe 
wara måitbe.
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Cap: 34:
om

Snipor.

§: I-
3 föregåenbe 22 Cap: bief berättat ont Afpt=Snipoi-; men f)är 

Iommer i gemen något mera at nämnas om tt>e|a foglar; ti) fom Gr 
od) Lat: or i Ferdix inefattar måttg flag; af gr: ji£qio[(j\ev£iv, efter 
Sorani mening, eller efter Alberti, od) Sereni uttåtelfe utaf rofienl 
fåfom ©menffa namnet xittrpcfet. totfar ocb Germ: Scbnepf ; @å finnaé 
od) t)är ftörre od) minbre ©njpor; Pliniusa) l)ar Perdix major od) 
minor f. rufticula; af Volaterrano Syroperdix Mlab ; fyurubatta tf)e 
finna» uti Smrfiet, tf)et befïrif[we]r Busqvetiusb) [o: Busbecquius] uti 
fin tRefebeflrifning. £)d) på anbra orter, utmålas ti)e af Longolio, Bello- 
nio, Gazio, p. 34)e fom fiitnaë t)är, Ijafwa od) eu tupp i uad'an eller några 
fmå fiäbrar fom fträcfa fig mitt öfmer f)uf»ubet od) et ftpcfe balom, fomlige 
ftörre, fomlige minbre. SfJdgra gångor |ar tag od) många meb mig 
funnit ©nipor, fom Ijaft rät fåbant »adert utfeenbe oct) långt balut 
ftåenbe fiäbrar, Ijfa fom t£>e foglar, t)iuilfa Iallas Vanelli, od) afmåtaS 
l)oé Gefnerum0) od) flera måttge; ftämma od) l)är in meb namnet 
af röften, v. g. Gr: at§. Gall: Dixhuict ; Germ: Spfttj. Illyr: Gzikyha ; 
50ian får od) namnen Kyvika, Kyvitta igen, l)oé Turnerum od) flera; 
faft ätt itågre fltlja tljem ifrån Vanellis.

§: 2.

3 gemen meb tljefja ©nipor är få beff'affat, at t|e äro fpräflota, 
gråaktiga, fwartbruna öfmer rpggen, men Ipojtbruna fram i bröftet od) 
uttber buten ; tri ut Ipifionb, meb något långt od) [matt näf, final tunga; 
»ingarne långe; ftiärten fort, men beneit frnala oct) mpdet långa; föt= 
terna meb 3. fram od) 1: tilbafa tåer od) flor; 34)e flpga l)aftigt, men 
intet långt eller l)ögt; tt>et Plinius, Athenæus, Xenophon off) flere 
»itna; Ovidur ban qmäber om ti)em fålebeé:d).

Nec facit in ramis .altoqve cacumine nidos 
Propter humum volitat ponitqve in fepibus ova;

a) H: N; 1: 10. C. 23.
b) Epift: 3: p: 165.
°) lib: 3. p: 692.
d) Metamorp. 8.
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ïjafwtanbc enbaft fit tüt?âl( på flora mpror, od) wib ftranber, men intet 
på bätg eller i fJogémarder. .pan od) |)on fan fnart jagt ingen ffitja 
emellan. Om »åren femma tl)e t>jt når fniö od) ifen är fmältab, od) 
fit)ga om f) often bort igett.

§: 3.
îferaê bo är lieber på marefen od) Oufiocr på Hiptor, utarbetat 

rätt nätt in uti lena tnåfjen ed) terra gräfet, at ingen giärna fan fe 
tl)et, ftoareft Jpenatt loärper 2: ft: ägg; intet Ij är 10 el. 16: ft: tl)et 
Ariftot: Athenæus, ed) Plinius, berätta; ep fyeller 2: gånger em fe= 
marett, efter Alberti mening. SRen at tlje giöma äggett od) Jraffa 
öftoer tljent i boet, när tfe gå tt)er af, Ijfa font en ©el fiöfoglar giöra ; 
v. g. Dllor, Stggor, p. ftoar em tfjen 3: ©elen Ijanblar; tf)et är fant, 
liwilfet ed) Plinius berättar; ©oef fatt iag intet tre tf)et, at fåbant 
ffer; tljerföre at [icfe] Jpattartte, fem mpdet !jetzige äre, ed) föfa öftoer 
måtton tojna jonerna, äggen må föttberfaefa; efter Solini ntlåtelfe; @p 
geller är tljet fant, at ttoenne bo giöreS, od) ägg tfjer lägge»; ftoareft 
epan uti tb>et etta, od) Jpett uti tliet anbra ungarna utfläcfa; fåfom Ari- 
ftotel: ffrifwer; Avicenna tôr få utlåta fig, at tf)e äro få färleféfulle, 
få at när pottan får föra JpanenS reft, eller at wäbret blåfer ifrån 
l)ottont, eller tt>e fpftaë, ftrajc toarber t) on äggfut, förutan något toittanbe; 
töten Ariftot: od) alla flere ogilla tljet.

Siär uttgartte äro utfläefte, fnttna tt>e ftrajc gå od) fpringa, od) föbaS 
i några bagar af förälbrarna tneb franJar, flugor, fma wattublomfter=frö, 
wattumärlor, od) tptift.

Del) font ©nipor äro mpdet räbbe om fin bo od) ägg; få ätt mera 
om ungarna; ti) tlje flpga när omfring tfiem, ffria od) låta när ttåger 
fommer in til tf)em, anten folf eller annat, tt)et od) Plutarchus, Pli
nius od) flere bewitna.

§: 4.
@t)uru långlifwattbe tljefja foglar räfttaé af Arift[otele] Plinio, 

Athenæo, p. öf[)oe]r 16 åren, ja! 25; tljet bod' Wottonus ogillar; ©å 
fattttaë fåbant Ijär intet; Sde geller funna tf)e bär få tamba blifwa, font 
fyönfen, än fiber få öftoaä font tt)e 4500 perdices, Ipuilfa fölgbe en 
sHian jämt åt, natt od) bag, £)ela wägen, på många mjlar ättba in på 
©lottet od) befäftningett Thanega, Inuareft efter fjanbetta tlje fïadjtabeê 
fåfom f)öné uti ftallgårben; ttpet Getnerus införer af Odorico de IAro 
julii. @p Relier fangaë od) giöbaé tlje l)är, fåfom Varro, Cardanus,
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Oppianus, cd) flere fêrefïrtfma ; cd) out tfye åre få Ifålfofama, fern Ga- 
lenus, Simeon Sethi, Rafis cd) König, föregifma; tt)et tuet tag intet 
mitna; tp man later Ifyefja ©nipor få lefma, utan at tfyem fånga cd) 
bvapa ; maranbeê ftcrt omaf at mäta fetter cd) been til at traffa på 
mprer efter tfyem.

Cap: 35. 

cm

Sio=QFattov.

§: 1.
©cm treffe feglar åro nâmbe cd) beffrefne uti Cap: 32: Lit: B; 

@å år onöbigt mera fyär cm å nt)c berätta.

NB: »Kn mårFwåvbig hånbelfe. 
cm tfyet fem ffebbe i Sicgftab @2 
meb ena ©iö=@fatto; od) i Sergfic @2 

meb ena ©fogé=@fatte.

Lit: A.
SIr 1729 cm femaren uti Sicgftab ©ccfn cd) Äjmfunbet, fatt eita 

©iöffatta mib ftranben f!re! cd) fïrattabe länge cd) l)årbt; när iag cd) 
©rängen gicf ut til Ifenna, od) fåg neber uti matnet, låg tfyer lieber i 
matnet 1 al2 biupt, en ftor Sar, npfj=böber på betn cm 11 8tt\ fem mi 
uptege ocfy meb fromma brufabe.

[Lit: B.]
m... när af ftarcft mäftanmäber tfyen ... Serfic IprEetern full= 

faftabeë, uttber ©nbétiänften i fPreftegårben, tp för fmigtanbe tornet 
ffull, terbe intet förfamlingen ingå uti fprfcn; når tornet rafabe cmfull, 
trä=refningen itäml: flöge ecfy fpånarne fyjt ocfy tjt, femltga meb fpifar 
uti befyålbne; 3 famma tjb cd) mefroon flög en ©fatta tfyet mib, bocf 
få elpeflig, at en fpån meb fpifett tfyer i ferbeë an af få ftarcft mäber, 
at tfyen tråffabe ©fattan in mib fp r feb) er ba g arbe ué Scmågg, cd) ftacf 
fyemta mitt igenom cd) fafjnabe i mäggen meb ubbett få t)årbt, at ffat= 
tan nårmaft mäggen, cd) tfyer utan på ©pån, näglabeé mib mäggen, å 
lång tib cd) månaber tfyer efter, allem åffåbarom til ftcrt unber.
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Cop: fättbeé yå Upf. til D. Roberg 1740 d. 4. Mart.

Cap: 36. 
out

Rjpov, SialLrjpor, Sntowjpov.

§ 1.
3 foregdenbe 13: Cap: om ^tavpav, infôrbeê tljeraë mening, [cm 

fPuIIe Ripov meb 11) em mara [amma [lag, omBytanbe [årgen t minier= 
üben, Ijfa [om Jparar, hermeliner eller Sefatter; SOcen l)år å orten Be= 
[tår tfjetta af ingen [aning; ty å minier od) [ommar ftttnaé I)är Båbe 
hiärpar od) Stiver.

Od) eljurumäl foglar, åt min[tone [torre belett, aga namn af tljeraé 
melodie, fång, eller tåte; %t od) Varro od) flore berätta; Latin: 
©falben, [om I. Zahn införer“) namnfäfter måttg [åban orb; Philof: 
Jambflichus]b) åfmen mål, od) f)är i tljemta §l[od] II: om hel[[ittglanbö] 
3ogl[ar] mib Ijmatt od) et [lag utfôreê: v. g. om 2lnFan; Sufwait ; 
Svypen ; jjinFen; (Sucbu el. ©öfeit ; Rajan ; FråFan; Forpen ; (Drren 
cl. fumerfjanen; Snipan; Suppen el. Syppen, Ijmilfen af fin [ång od) 
galanbe namnes od) 'RuebuItFu elr 'RucFuluvn ; p. p. p. @å fan bod 
ide [å fåja§ ont Ripan; utan namnet år fommit af runtet, eller Ipoareft 
tljefja foglaré ntäfta tillhåll mara månbe; Ijfa [om attbra foglar, v. g. 
ïTTyvfntpan el. tT7yv=ripan; Stenfqwettan ; Rovhvomen ; SFvaFen; 
p. p. ÿieml. af Rtpt>ellavna eller Iiiphaifta Xåvgen ; tljet od) Schef
fer0) od) flere intyga. 5ften om tljefje Riphållavs nantit år tagit anten 
af Riphat, Gomers ©on; [ont Jofephusd) f!rif[me]r; eller af (SBr: 11, 
eller PSI [om Boshartus [o: Bochartus] fågere) f)ållanbe§ före rättare ffrif- 
maë Riphat, el. Ripat, af tl)e Grajers cPmr], lat: ripa, [om Blanb annat 
Bemärder: bvanta båvgsFlippov wib l>afsFanten, [å[om Ovidur qmäber:

Pro ripis litora pulfantf)
eller af mar ©menffo, anten Rjfwa eller od) Rifwitj;; [åfom D. 01. 
Rudbeck lärer«) tljet må tf)e lärbe flita; ©od at tlje hogfta Xavgs= 
Fullav nämneö Ijär Hnipar, Hripar; tljet år allom funnigt. Od) t

“) de Philomel.
b) neqi Çibwv
c) Lap: Illuft. Gap. 30. p: 351.
<i) Antiq: lib: 1.
e) Phalfeg] lib: 3: Gap: 10. p: 198.
f) Meta: Lib: 1. Fab: 11. Voffii Lex: Etym: in Rip: p: 435. Soran: 

Lex. etc. etc.
'-) Atb T: I. Gap: 25. §: 2. p: 668.
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fet måtto Ijeta Te meb rätto på SpfEo : Stein=Imn, Sv: Siäll=vip?v; 
emeban TeraS måfta titt>aU är å mara ilovbfl?a=ftöU, IioiIfe D. 01. 
Rudbeck meb mång ffält öfmerbemifar mara Te rätta Biplelfïa 
Margen; få mäl i Tom: 1: fom III, af filt bräpeltga Atlanftica] ÏI)= 
ffariteö Scf>ne=foget el. ScfmeTnn är od) et meb Sv: Sniö-tipor, 
emeban tbe äro bunta fom Snio, od) äro aKermäft frame, Iroareft 
Svttbtt tigger oet) faller; £>d) emebatt Gefnerus od) tfe Auctorer tan 
införer0) tallar Tefta foglar od) Sebrattlmn; få är fåbant fommit af 
TeraS låt eller fång, i fpnerfet när tfe ffådaS, font Ipber : Kattorn 
Tattarn, p. p. giöranbeS et meb orbet Caccabare, Sv: Bafla ; font 
Theophraftus od) flere om fogla=låten införa ntåttbe ; bod' på Gr: od) 
Lat: ttämnaS tfe Lagopodes af TeraS lubna been.

§ 2.
Sfapnaben od) ftorlefen af Tip or, är Ijfa meb btårpen, eller IDnf= 

man; Tet od) Plinius berättar0); litet trint Iufmnb; fort od) fmart 
näf ; mörf ögonbrpn, bod robare i lefötiben; faft ätt Vilugby Ioitatt 
Tet förnefar; funanbeS matt få af nåfxoet finna Terab exlber; fåfont 
om (Dvrar, Cap: 24; om Tiåbrar, Cap: 44 [o: 45]; berättat är; 
fåfont od) af ögonen när Tc fångabe blifmit. ITtgge fönen, Ianen od) 
lonait, öfmer alt fniébwjta, få at Te meb ntöbo ide allenaft fttinta 
ffiljaS åt, i affeenbe til Fönet, Ijfa font många anbre foglar; utan od) 
ifrån fniött Imareft TeraS mäfta till)åll mara månbe; Tet od) 01: 
Magnusc) Scaligerd) Scheffere) od) flere intpga; Imarföre Te od) meb 
rätta Sniöripov, näntnaS; fe §: 1. ©od är få beffaffat meb TeraS fiäb= 
rar i ftpfmet; fom 24 räfnaS; at när Tet brebeS mät utelnrumäl pterfte 
änbar äro alle Imjte, få finîtes bod, å Ialfma fibotta, af Imarje f[i]äber, 
Tem mara fmarte, fontlige längre neber, fomlige minbre. STen om Ten etta 
fmarta fiäbren unber IonanS ena minga, efter Sam: Rhéens berättelfe,f) 
åger iag fögo faning, ep Idler mifa fig lär å orten några gt-å Snié= 
vipor, om jomarett, fåfont Ian berättar; ©od at bruna flädar omfring 
lalfen, mäft på lottan, od) några fmå fmarta fiäbrar i ltadatt på Ianett/ 
fpnaS lär i Totmanaben; Tct är faut, -fproab 3nelfu>er oT Fiöttet 
angå ntåttbe, få äro tl)e albeleS Ijfa meb liärpenS; bod bubbelt rjfare 
af blob; faint fiöttet mpdet mördare; Ijfa fom ©iäbrarS; bod är Ter 
mib at märda eu ftor åtffilitab få mäl af tiben, när Te fåttgaS, font

°) lib: 3: p: 519. p.
b) Hilt: N: 10: C: 48.
c) lib: 33. Hilf: Sep.
d) de IubtfiIitate] ad Cardfanum] p: 201.
e) Lap: 111: C: 30. p. 351.
f) Scheff: Lap: 111: C: 30. p: 351.
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af ftelfnxt fåttet ; bwat om följanbe § [4] banblar. waranbeé få befïaffat 
mcb tfyefja font mob alla anbre feglar, at [tbe] for än tbe börja rnärpa äro 
fetare, tyngre od) fiäbcrrifare, än febatt t£>e ftaftoa rnärpt fttta tullar, legat 
pa äggen od) ntfläcft ungarite, tå t£>e utmagre od) låtte finttaö månbe, 
i fynedjet jonerna, ©åfom förmålet inebåller.

§: 3.
Snio=Tlipornas Sefstib timar t)är rätt tiba om wären; när Orrar 

leta, tå tt)e ömitigt ffarfaé; löpa omfring f£n= TMoref= gran= od) tvi&e= 
luffar; men intet på wiba fältet, fåforn Siäbrar oet) Orrar; fe Cap. 
44 [o: 45] od) 24. «fpaneitê låt är tå Taclcarn, Cattaren, p. fåfont 
§ •- «tïütfar, men icfe få ^önané, utan fad)ta; Ta, Ta; tt)et tt)e od) 
fiunga om wintern, f)älft när blib wäberlef är, od) %> ffåtfetalö, lat: 
gregatim, fittitaê; tt)et t|eraé BefpnerTiga art wara månbe; fåforn Gef= 
nerus, oci) månge flere intyga "); giöranbeö iag mig tfjen fäfra tantan 
om tt)ef)a ©niö=Diipor, at tl)e od) böra räfnaé i'blanb bär waranbe 
(tpttefoglar; om l)wilfa AÖrmälet l)attblar; få at tt)c flytta np åt fiälleu 
od) TlipBallarne om fomaren, åt miuftone ftörfte belen; lita font wilb= 
gäfjen, ©Wanar, Srattat, p. p. fe Cap: 8. 17. [o: 18] 46 [d: 47]. p. ©orf 
Ijfwäl blifwa någre qware f)är; fåfont tbefte förettämba; giöranbe bär 
fttta bo; intet up i träen, fåfont ©itfrnor, ©frifor, Äråfor, p. p. itfe 
geller in uti l)ålig tråen, fåfont Sraftar, Ättipor, ©frafar, p. p. utan 
neber på marfen, unber Buffar ; atlermäft tljer falt od) myrlänbt är, 
läggaitbe uitber fig Saaf od) fma qwiftar, til t£>eé tbe begynna wårma 
äggen oel; utflätfa ungarna; tå boet alt mer od) mera fylleé meb tfjeraé 
finn od) fiäbrar; warattbeö tfjeitita uaturené brift at enbaft .poitait Tymna 
”'öbon brager; men intet Raiten; twert emot Oufworê art; fe Q 3. 
fåfont od)^ at ungarite föbaö förft meb myggar, franfar, fmå matffar, 
P- P- ‘•''fy H’bcrntera meb bär, farter, fumntev p. p. men intet meb fiött, 
fafom tftoffoglar. tggen, font wärpaö i en full; font man fäger; äro 
Ijfa ftor od) måttg font biärparö, £)rrl)ötterö, p. p. 7. 8. 9. ft; å Bwilfa 
Diipait ligger några bygn längre at wärnta, än font tbe qiöra månbe- 
fe Cap: 13.

§: 4.
Slt Stito=Tlipor intet giärna flyga bögt up i luften, ey BelIer fittia 

länge up i tråeit, p. utan Iytlla fig mäft ltebre på martfene, od) äro 
frtngfotaba, fyiälpaitbe fig fram mera af fotterna äit meb wiitgarne; tf)et 
Witua Albertus; Gefnerus; Aldrovandus; Sam: Rheen, od) många 
flere; Stt tbe äro od) enfalliga; aves fimplices et ftolidæ, fåfont

-') Iib: 3: pag: 519. SchefTf: Lap: 111: Cap: 30 p: 351.
Glysisvalhir III.
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Munfterus ffrifwer; tpet år [aut; ^warfare funna tpe ecp IatteIigarc 
fångaS au många aitbre foglar; ©od pånbcr oftaft tpet ttje ffifwa fig 
Ifaftigt o cl) pögt up i luften, od) flå fig paftigt neber igen.

Sånganbet ffev belS meb 23yj?efïott; belS meb Snaror, få wål 
in uti tpe upråttabe fojor, four wib buff ar, Ipnareft tpe inåft rniftaS; 
fåfem fagt år §: 3. Stunbcm ed) meb Käppar, når tpe ftångaS in i 
bifen, tåta tuxfîar, ed) unber pölabor i ffegen. 931 en at giöra t)år för 
tpetn ©teen=^agar ; fåfem Stuinphius, Munfterfus] Gefnerusa) ed) 
flere teråtta ; tt)et går intet an; tp puru funna fåbanc gårbar giöraS 
ofwatt på fniöen; Hjepagav fmtbe mål anlåggaS, fåfem fer Orrar ed) 
Siåbrar; fe Cap: 24. 44. [o: 45] men fåbant år enöbigt; tp tuffar 
tiåita i ftållet fem Wupne ftå, at utftåHa fnaror. Oltt miubre går tl)et 
pår å orten an, at låda tpetn til fig meb utfaftabe bvobebetav; ån fiber 
meb Wtnfanbe Ipattar eller Pttppor ; fåfem Aldrovandus ed) Munfte- 
rus förmena; epuruwål fåbant pår fan ffe, em wåren, meb Olnber, &ni= 
per, p. p. fe Cap: 1. 6. 11: em @iö=fcglar. Står tpe blifwa ereabe, 
anten af ffett, fmållar, puitbaffåHanbe, eller tplift, flpga tpe ide [årbeleS 
långt bert, Iifa fem piårpar; marattbeS l)år förbubit at Otiper fånga ed) 
fålla på wifj tib, fåfem em ©fogSfoglar i förmålet beråttaS.

Od) få mpdet iag par funnat finna, få år ©niöriporS art ed) tta= 
tur mpdet Ijf tpe fprfeta biurö, fem Otenar nämnaS; i tp måftan= ed) 
nerbau=måber åro tpem får; men Oftan= ed) [tittan, ide få; Uti ftarda 
fiölbeti ed) inpdtta fniön, trifwaS tl)e båft, men Iifa neg illa, når rågn 
ed) p c te påftå em fentarett.

§*• o-

«Dunen af Otiper brufaé fåfem annor ffogSfogelS; ed) åfwett tperaS 
fiott til fiöfSbepof; p warf öre qwåber mår ©pre ©wettffa ©falb, få IebeS :'>)•

©pe ålffaS cp för tpet at tpe rått liufligt fimtga,
SOten för tpe fmafa mål uppå en lider tunga.

Ocp faft ått Gefnerus efter attbraS beråttelfer feiger tpet wara [wart 
ocp fnart murdna eft ffåmntaS; @å år i fatting tpet at fåja at ju få 
mål ecp långe fatt OiiporS böba frop bewaraS, fem ©iåbrarS, OrrarS ed) 
ppiårparS ; ecp pwab fåt-gan faint fmafen attgå månbe, få år tpet fuller 
brunare ecp båffare; Hefychius, Varinus ecp flere fåja tpet wara fåfem

a) lib: 3: p: 519.
b) OtubS Oß: ed) pwil: 5: bag. p. m. 198.
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^are=Fiott; Zach: Lilius berömer 11) et fôr tl)ej; toälftnafltgljet- Plinius 
för tfmt at t Ijet år fjälfofamt, p. p. SDoct f)år toib bör grant ad)ta§ få 
mål tiben fom fättet, når od) t>uru ttjeffa ©ttiöripor fåttgaé od) fällaé, 
nanti, tljeraê fiött är fnoitare, mörare od) fötare, fom meb fuljlor od) 
tjagel bräpaå, od) få til inmärteé lentar fåraé, at bloben ömnigt utrinner; 
än tl)era§ fom uti fnaror ftrppaö, eller unber fällbranbar fönberbråfaS ; 
Slftoen toäl tbteraé, fom unge äro, fram före tt)e gamlaé; ä^anettb för 
fyönané, i ft)nerl)et när ungarne äro ntfläcfte; 3 mintertiben od) fiölben, 
bätrc än om fomaren od) uti toärman; tf)et i genien om alle ©fogé= 
foglar od) ©iöfoglar i förmålet är berättat.

§: 6.

Säfebomar af @niö=rjpor t)ar iag inga tagit; bod mifj tedn til 
årötiben, fåfom af Siranar, ©manor od) milbgiäfj; fe Cap: 46 [o: 47], 17. 
[o: 18]. 8. äfmen 11) er af, at när tljefsa Siällripor fättia fig up i träen, 
nnber qmiftarne, tilftunbar ofelbart ftarft nrmäber, ju f>ögre up; bod albrig 
uP i toppen, fåfom Orren; ju mera nrmäber.

Cap: 37: 
om

Sparftoar af mång flag.

§: 1.

'It Smenffa namnet Sparf, Sparf, Sporf, åger gemenffap meb 
Angl: Sparrou; Germ: Spar, Sperling; Dan: Spår; p. p. tl)et fan 
en mäl finna. Slt Latinernfas] Väller, äfmen Varus, giör et meb 
Ital: Vafl'ara; Gall: Vaffe, Vafl'erat; Hifp: Vaxaro, p. p. tljet är 
od) af Lexicographis funigt. Om nu Ebr: nsra bemärder tt)et fantnta, 
t^et lära of] Rabbinerne font tut)det ffrifma om ttje foglarê nantit, 
Nilfa i tljen £. SBibeIn nätnnaS, gifmattbe tt)et mibljanbena at tljetta 
orbet fäjeé om alla fmå foglar i gemen; fåfom od) Lat: Faller, efter 
Plinii.a) Hermolai, Ciceronis ocf) fleraS mitneébörber. SRen om namnet 
Paffer är tagit, efter Varronis uttpbelfe, a parvitate, tt)et lemttaê tÇer 
^än; ©angoblifare fpneë tljet, at tt)enna fogelé namn är fommit af 
roflett, låte od) liubet, fåfom månge anbre foglarS; fe Cap: 36: §: 1. 
tt) f)an§ låt är fpårf; od) när matt jämförer åtffilliga l)attb läte, få får 
matt igen tt>et ©parfmett meb rätta fallab på Orient: ©pråfett: taer,

l) H. N. L: 10: G: 36.
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zipar, od) på Gn ï) créé af t) on ont Inrbe xniÇeiv od) r çtÇeiv\ ftou Lat: 
titiffare od) pipilare; ©àfom Ctf .Æliani, \ arini, Cselii, Columellas 
od) flereê fïrifter [är] nt fimta.

Pel'fimus at paffer triflia flendo pipit.

§: 2.
?lt af Sparfmav allenaft (Lu (Tag finttaê; fafom Alex: Myndtus, 

Albertus od) flcrc berätta; tt)et fan tde Befta af fanittg, emeban ganfïa 
mang flag fontma at râfttaê, få to al ititber tfjet Lat: namnet Palier, 
l)toat ont Gefneria) Aldrovandi, Vilugby od) mange flereê fïrifter 
funna lâfaê od) foglantaê fïapnab fâttnaê. ©àfom od) af wårt ©wenfïa 
Spavf; tt) mange fmå foglar Bdc â orten, font fa nâmttaê f)är, i nnterfjet 
ont wintern; få annor namtt, när tf>e ombi)ta färgan ont wären, y. g. 
!Dotnbevvar, 5infar, Stfïor, Sijielfïtter, p. Safont af föregåettbe 
Cap: 2. 6. 31, är at fe. .pwarföre är intet at nttbra Lftet ttttber famnta 
namn räfttab od) Acanthyllis, Corydalus, Hippocamtus, Pitylus, 
Sparafton, Spergulus, Pfaris, p. p. SDod at blifwa inom Sanbetl 
od) t^e förefatta ffranfor, fomnter l)är at något berättaé om tt)e fmå 
foglar Bwilfa f)os £elêungarne ttämttaé Sparfmar ; ttäml. Sra=Sparf= 
tuar, Sron=fparfwar ; »yrfo=fparfmar/ Sfogofparf [ma |r Snio= 
Sparfwar; Wattu=Sparfwar; p. p.

Lit: A. om Sra=Sparftuar.
tHf färgan font öfwer alt grå är, fallaé tf)effe fmå foglar, Bafwaubiy 

fort näf, trint ^ufutub, fäcfa ögon, !orta wittgar, ftarfot ftiärt, flpga 
fringt od) ^aftigt, bod’ ide Bvgt up i luften; ffådaö giärtta; Båda fig 
giärtta wib Bufen ; äro mpdet Befuga od) Begifne at wenaê; om ide få 
jnft 7: gånger om Lfmatt; fåfont Albertus räfttar; attbre ännu många 
refor flera; fe t>rv»ab Gefnerusb) införer; @å ffer bod fåbaitt oftare 
ätt attbre foglar tBet brifwa; Bmarföre mottar iag, at gemene Bvpett falla 
sIliattfetty Bentliga ting, äfwett Sparf el. Sporf. warattbeé intet at 
uiibra på, tBet Ariffoteles, Plinius od) flore Berätta, at för fåbatt 
oinåttelig fammaitgång od) alt för ofta winaitbet ffull, fan .patten eller 
©parfwen intet länge lefwa, intet öfwer tu år. 'ött ©parfwar 2 et. 3 
gånger om fomaren wärpa ägg, 5. 6. 7. ft: i füllen, äggett wärma, od) 
Uttgarne ntfläda; fåfont Athæneus od) Albertus Berätta; tBet ffer od> 
Bär i orten. SBeeaé Bo är itutttber taftädor od) Bdlft tBer LBe flippa 
in uttber ttäfren uti måfatt, tjt tBe braga, finn, bitit, fmå ftråctt; npttiaubeé 
många ©parfwar et Bo tilfaman, od) föba fina ungar af mpgger,

a) lib: 3. p: 581.
b) lib: 3. p: 583.
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framfar, feritlar, flugor, famt frö od) fäb ; |u>ilfa föboraebel få mål |an 
fom louait flitigt famla oc| ungomen i muneit fticîa, Ijfa font ©ufwor, 
©maler oc| attbra foglar; förattbe oftaft ftrib meb förettåmba ©walor 
at funna få intaga oc| npttia t|era§ utarletabe Ipbbor unber taten, 
til fin bo.a) fpmarföre af alt t|etta förettåmba, åro utan twifwel luåre 
(Svåfpavfwav famma flag font af Gilberto Longolio, Aldrovando, 
Alberto, Ot| flere fallaö Pafferes domeftici, grifei, in tectis nidi- 
ficantes; waranbeé ntpdet fioårt at funna giöra af färgan åtffilnab' 
emellan |att od) |ott, om ide af några fmå fioarta fiäbrar uti nadatt 
od) uti ftpfmet; ioib ntuubgepett funna ocf) några tedn fittnab; men ide 
få egente!. 3itioårte§ ffapitabeit år od) åtffilb ifrån många anbra foglar, 
i fi)iter|et af t|ett ftora gallan t|e Iafitoa ; ©od år t|era§ fiött |witt 
od) loålfmafeligit, oc| föber af fig |e|ig blob od) benågen|et til ålffog; 
meb annat mera, fom naturflofe mib |anbena giftoa funna.

Lit: B. om (SvomSpavfwar.
2lf förfaren|eteu år befunnit t|et ©vå-fpavfroav., fom uttber lit: A 

ttåmbe åro, od> fiitnaê få mara öfioer fomaren, bt)ta färgan når fiölben 
oc| wintern anftida inånbe, få at t|e warba (Btöne; oc| fålebeé åro af 
famma flag; waranbe» onöbigt mera om t|em at berätta; tå od) anbre 
fmå foglar unber famma nantit af gröna färgan ttåmitaS månbe. görföf 
t|en förföfa wil; få ffal |att fittita få faut mara.

©|e|e (Bvonfparfwar gifwa ofelbart tedn få mål tit minternê an= 
italfanbe, fåfom od) til måreitö bliba attfomft; tt) ju förre t|e begynna 
fpnaé, förft fring |alfen oc| framft [o: frårnft] i bröftet, feban på wingarne, 
at mifa gröna fiäbrar, ju tibare fontmer winter; od) få långe t|e gröna 
åro, få långe år ingen marna måberlef at måntaö. $|e flt)ga i ftora 
ffådar, |ålla fig in mib |ufen, leta up fåben oct> agitante font fpitlaë 
neber, åfwett |öfallatt, miftaö rnåft uti t|e få nåmba 25ete9=tallar, od) 
Imareft rifet ligger efter t|et afåtna löfmet på biörfrifet; |warföre funna 
t|e od) fttart fàttgaê, betë meb |agelbö§or, bel§ uttber ftora fall od) 
rifell, tjt t|e Erppa rått månge i fâitber, at få åta t|en t|er lagba fåben; 
ta fångaren meb låttga fnöret rpder npftälningen neber, få at fåtlet 
faller öfwer t|em, od) t|e fomma lefmanbe uti fångarenS |ättber. 93ian 
Ean od) fånga t|em i flagbur; men ide många på en gång; waraubeê 
t|e|e @rön=@parfmarö Eiött långt bätre ån når t|e @ra åro.

Lit: C. ont &yr£o=0parfwav.
©lefje ©parfmar åro mpdet ftörre åit t|e nåft förettåmba; af olifa 

färg, nanti, mörfbrune öfioer alt, ffrifa |årt, ttåftau font Staven; fe
a) Avicenna de Hirfundine]
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Cap: 39. ©få ef a fig intet, utan mifa fig mäft parent; fafma tillfall uti 
©tenmurar oef !prior; mårpa alfenaft en gång om året, tmånne ägg, 
fmar af ungar utfläcfaé. £>cf när man jåmnförer tfefa måra Bprfo= 
Spårfwar; fmilfa få nämnas, af rumet tfer tfe mäft miftaé; meb tfet 
flag, fom tfe SUaturfonftige falla belé pafferes turricolasa) bet§ af 
Græc: nårnnaé pyrgites, äftoen troglitce, el. fom Georg: Valla Ifafmer, 
troglatæ; fmilfet bocf Gefnerus ogillar; Kiranides fallar tfem Sporgvi- 
tes; af Euftathio feta tfe Struthi; furu Aldrovandus, Oppianus, 
Vilugby p. p. får om ffrifma, tfet utmifa tferaé ffrifter; ©å fomma 
tfe mäft ofmerenfe; åfmen oef tper utinau fom Pfellus berättar, at tfe 
fåttgaé oef brufaé fållan til mat; fan fåitba anten för ffett orfafen ffull, 
at fiöttet år fegt oef elaft, font ©tararé; tfet iag intet fmafat far; eller 
oef tfet iag fnarare tror, at gemene fopen fålla Äprfofparfmar för 
olpcféfoglar, Ijfa fom Uglan oef Ufmen ; fe Cap: 50 oef 51; näml. i få 
måtto, at når fåbana Äprfofparfmar begpuna mifa fig f erna på f uétafen 
i gårbar oef bpar, åro tfe förebåbare til folfé böb tfer inne; oef fålebeé 
qmåber ©falben rått:

Peffimus at paffer triftia flendo pipit.

Lit: D: om Sfogs=Sparftoar.
Sfe månge fom ffrifma ont goglar, införa oef nog mpefet om tfem 

fom nämnas Pafferes fylveftres, fmar af tfe råcfna i fp nerf et tu flag, 
florre oef mtnbre ; Sfe ftorre fallaé oef af Ariftotel: Turnero oef 
flere: Mollicipites; $)å Spffo: (Serflf ammerer; efter Eberi oef Peuceri 
utfago. Sfc mtnPre, feta oef torqvati på lat: på Spffo Btngelfper= 
linger; VDalPfpetltnger; fe Soran: Lex:b) SOten furu meb tfefta utom 
IanbS fogtar mara må, oef om tfe åro famma meb måra Sltorblaubé 
nåmba Sfogs--Sparftvar, tfet lernnaé tf er fått; ©oef få mpefet iag 
far funnit åro tfe i mång ftpefe felt olife; belS oef mpefet life, åt 
minftone tf er utinau, at tfe icfe mårpa mång ågg, fålla fig enbaft i 
fïogêmatefen, åro något ftore fom fmå fiårpar; ffåcfaé intet; p. p. p. 
SBten icfe båra tfe fårffilta fiåbrar font en ring om falfen; utan tfe åro 
öfmer [alt] jåmfårgabe, nårnl. SBtörfgrå; nåfmet oef falfen längre ån på 
tfe förenåmbe ©parfmar, låta eller fffrjjfa intet; tferaé bo giöreé af 
gaaf oef fmå qmiftar, eder ftrå; äggen 3. 4. 5: ft: font utmårmas til 
ofnpgga ungar mib börjon; SBtaten tferaé år flugor, ferillar, fmå fufar,

n) Galen: lib: 6: C: 16. 
b) Sor: in Paff. p: [1735.]
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matffar, p. p. maranbeê odj tï)et [anf cm fljefja Sfogêfparftoar, font 
månge Berätta cm utlânbingarnaê, ttâml: at tt>e arc intet få ffpgge fern 
anbre tJjïiCe foglar; tljeraê fiett âr mälfmafeligit, tfye flpga intet î)ôgt up, 
et) Ijeller fättia fig fjögft up i träen; p. p. tljeraé ttlll)åll är t)är mäft 
i ticcfa cd) ftnggrita grattfïcgen; äro fällan f)är framme cm mintern, 
utan enbaft om femaren; iljet od) å anbra orter Berättaé Ijäitba; fåfem 
Gefnerus11) od) ftere ffrtfma.

Lit: E, ont Snio--Spavftvav.
Sdjtfto fmå foglar, fmärtare ätt @rå=fparfmar, meb längre Ijalé od) 

ftpfrne än font tlje; flpga ftaftigt, od) ffå[c]fetalé altib mifa fig, enbaft 
om mårett när fttiön är mäft Bortfmältab på åfrarna; åpmilfe fom tlje 
äro Incite i Bringan od) unber Bufen, famt mingarne; men ftiärten fm art= 
ad^tig, äfmen nacfen; Dd) finttaé frame mäft tå när fntött faller in på 
mårett; ©öffntön Ijär fallab; feban åfrartte tilförenbe merenbelé ^afma 
marit Bare; Så fallaé tljefse fmå foglar SnioSpavftvav; Dm ffyefje Ijär 
i Diorben marattbe Snio= ell <äivite--0pavftvav, äro af famnta flag font 
Ariftoteles fallar Pafferes albos, od) låter tt)et förftå, at af fiblbett 
fmtna od) eu bel fiäbrar Ijmite Blifma ; Scaliger Berättar fåbatta åpmite 
Sparfmar finnaé på fomlige orter; tt>et fan iag för mifjo intet fäja; ti) 
tlje font l)är mifa fig om måren, flptta tjaftigt Bort, eller föränbraé; 
få)om Berättat är om (Svon=fparfmar; lit: B; SDtau fer fåbatta intet, 
Ijmarden om mintertiben, ätt minbre ont fotnaren; utan enbaft mib flutet 
af April eller mib Börjon af Maji måttab; att fom mäberlefen ftg ftäller; 
marattbe fägttefame at åffåba, belé för mafra färgan ffull, belé f£>er af, 
at tlje äro Bobare til marrn mår od) BeIjagelig mäberlef.

Lit: F: ont Wattu=Spavfivav.
Sag nämner Ijär ocf> tljefja foglar; etttebatt tlje fom ffrtfma om 

foglar, Aufoniusb) od) månge flere t) af ma tfteraS Pafferes aqvaticos 
od) marinos, Germ: 'KoBvfpevlingev ; 61) ur um ä l et flagé fiff, fallaé od) 
Paffer; SDod äro ffje foglar fom få ffttlle ttämnaé, til alla belar olifa 
Ijär marattbe Watu=fpojar, Itmilfe få nämttaé af tljeraé låt: Spoj; fpoi; 
tljeit tlje ffrifa när rägtt od) ftormmäber tilftunbar, men tl)eé emellan 
intet; Ijtoar om Cap: [52] ^anblar.

a) Lib: 3. p: 584.
b) Plaut: [Persa] Act: 2. Sc: 2.
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§: 3.
Oidr man Icijer tljerag fïrifter fern sJiaturftoIe äro, v. g. Galenus, 

Svidas, Savonarola, Pfellus, Trallianus, Avicenna, Athenæus, 
Marcellus, Plinius, Kiranides, Gazius, Alexand: Benedictus, Sylvius, 
od) flere nog många, fd fan man ftabna t förunbratt tf)er bf[me]r at 
tben ene Berömer, tfyen aitbre Iaftar tfyen mat font Berebes af förendmba 
©parfwar, nämt. t|e förft nämba lit: A od) B. sDocf wäre fmru tfjet 
wara md, fd fäger tag rent nt ïjwab tag uti min enfalligtjet funnit 
Ifafwer Ijdr i norbett od) i Brift af Apothek ; at fdnga oct) Bereba 
©parfwar tit maat egentel. dt magatt; fjjet dr fdfângt fôr en hungrig, 
men fidrt för en tiefer [o: !defer] Ijatê. sDocf at taga od) titppnta tferaé 
fyidrtan, od) tt)er af Brufa Idfebomar emot dtffittiga ftufbomar; dro fd 
goba font tilforenbe i Cap: . . . infört Btifwit ; experto erede Ruperto.

Cap: 38:

ont Sparff>dFen.

§: 1.

Sparff>dFen, mena fomlige wara tfjeit fogeïtt, font dljeft ndntneê 
Sperverius, p. pd Slpfïo Sperber; t)Witfen af (BdFen ont t)ôfteu od) 
febatt fangen: (BucFu dr dnbat, i Julii mdnab, dr Blefwen wdttber i 
<5oF; Begpnattbeê förft at fdnga od) updta tfjen tit^ïa fogein, fom gement. 
(BdFtpbare fallaê; ont ï)Wüfeit D. Ol: Rudbeck biitpfineri. ff'rtfwer"). 
SOien at alt fdbant t)drfU)ter af BerdtteIfer efter gamla od) ofattingê 
fdgner; tljet dr infört Cap: 14. ont «gdFar i gemen; ^warföre md 
ingen tro ïjwab fom fdjeê; dn tninbre IjdIla fig faft tit aitbraô Berdt= 
telfer; utan fielf förfara ïjroab font dr, oct) ingatunba borna juft fd faut 
wara, ait t)wab om anbra orter Berdtteë.

§: 2.

-2(f tïje mdng=fïagê öpöfar, fom fomma at uprdfttas Cap: 14. §: 2. 
Callimachus rdfnar 6; Arilloteles, 10. Plinius 16: flag; ©d dr od) 
tf)etta fïaget, Ijdlft tïje Bdra od) fin namn af tt)e btur fom ntdft fd[tt]= 
gaê af tt)em, v. g. Accipiter columbari[u]s, leporarius, picarius. p. 
emebatt alte <§dFar dro Aves rapaces, Sv: Tloffogtar ; Bdranbe af Bat: 
rupere od) Accipere orbei Accipiter, Germ: tjabieb. Fland: haflin [o: 
haslein]; Ang: Jiawlce; Dan: hög; fom ftdmmer in meb Sv: i^auF, ^dF ;

) Lap: Illuft: p: 71.
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fan I)åttba af <5afw«, lat. habere; warn fttål [om «pöfar åro. od) emeban 
af tl)e många flag råfrtas od) Accipiter Fringillarius, font Ifbrer til 
Campeftres; tlfer af at tlfe fmå foglar bortfnappaë af tlfern, font Frin- 
gillarii faflaé, v. g. ^tnHar, © o ml) erra r, p. p. @å t)eter od) af Sparf= 
mar t£>etta [taget Spavfböfav, på mart Smenffo, emebatt tfe intet 
maga fig itjop meb t£?e ftörre foglar, fåfom «äönsfqöfar. p. p.

§: 3.

Sdfefje Sparfböt'cu-, font iag menar, åro bara unge .pöttälföfar, på 
et år eller mera framåt; feban förålbrante t)afma föbt tjfem od) tt)e utom 
boet tonnte åro at flpga od) fig fielfmont ffaffa föbo ; Så år intet af 
nöben at tlfern t)år mpcfet beffrifma, emebait % til alla belar åro tl)e 
flora .pöfar Ijfe, unbaittagaubeé måjrten, fom ntittbre år; od) fålebeö font 
fagt år, uttge eller årsgamle ,pöfar, meb fina arga od) Ipoafja ögon, 
ftarcfa bocî Eorta ttåf, långa od) fmårta mittgar, fmalt od) litet ftpfme, 
fmårtpoafa, långEroEota ftoer, gråad)tiga fiåbrar öfmer alt, bod tpoitare 
ttttber buEett, alt font åren italfaê; flpganbeé Eringt fram, od) flå fig 
Saftigt neber, når fånget anftållet [o: anftålleé] på fogeltt, eller igenom 
flogen od) emellan qmiftarne t£>er rofmet fpneé mara, fig framEringar; 
od) ttjerföre må t)an meb råtta f)eta Nifust qvia nititur capere av es; 
fåfom Albertus ffrifroer; eller fait l)åttba råttare Mufcetus.

§: 4.
-punt tlfet år beffaffat meb tlfefja Spar[f]f)öEaré famattgång, tfet 

met iag intet för mifjo at beråtta; tp at fe IpuilEentlfera epau eller .pott 
år mebatt tl)e flpga; tl)et fatt intet ffe. SEitlle nu få mara, fom alle 
månge ffrifma, at tlfefje icfe ffttlle mara unga .pöfar, utan et fårbeleé 
flag, od) intet måpa ftörre, ån tl)e fpttaé, ltåntl. fåfom (Hofen, fe Cap: 
10; Så låra tlfe od) l)afma famma art fom ,pöits>l)öfar, galtar, glabor; 
p. ltåntl. giöra bo up i tråen, af fmå qmiftar, laf, od) fntått gråö; 
lågga tfer 2. 3. el. 5: ågg; IqtuilEa qpöitan öfmerligger, men intet «panett; 
plåcfanbeé alt mer od) mera EDuitett af fig uti boet at ungarne Euaft fpnaë; 
•pmilfa båbe .Cqatt od) ,pott föber meb ntatffar, fmå grobor od) omfiber 
meb fmå foglar lefmaitbe tjtförbe, til tlfefj tl)e fielfme marba få flore, at 
tl)e flpga utur boet, od) förålbranta fiittta tt>eni röfma funna; tlqet od) 
Avicenna, Albertus, Niphus. p. beråtta ffe meb tIfet flag font fallaô 
Accipiter minor, Nifus, Sperverius ; uträfnanbe föban tt)em gifmeê på 
en tnånab; men Ifår å orten ide få långe; föga låugre ån Äråfor tlferaö 
ungar, fe Cap: 19.
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§: 5.
2(t fånga tljcfja ffabefoglar ffer raâft mob 23of?e=|ïott; fe gönn: 

§: 9. eller ret) at ttye uti alt för ftor ljungerönöb når % fiffa efter fpcf= 
lingar marba anten i trångfel gripne meb l)ånberna, eller flpga in ge= 
nom minböga eller gluggar in uti fäfyufen, ed) ökningen igenfluteé; tå 
t|e l)clt flata odj fjåpne fittia; ©åforn om ^öné^ölar år b erå t ta t; 
Cap: 14.

§: 6.

©åforn anbre Dloffoglar brufaö ()år intet, Ipuarcfen tljcraé ågg, et) 
Relier tljeraê butter, ått ntinbre fiöttet; utan tfye t)ångiaé up, belê utom 
l)ufeu, at tfyer mebelft ffräma bort tljeraö mebetijfar; eller od) in uti 
l)ufen, i fpnerljet uti åpåfta=ftallar; efter tl)e gamlaé fågner, at Crea= 
turen ttjer af mål trifmaê ffola; p. p. ©å fler oct> få meb tl)efta 
©parftmfar når % fångaé.

Cap: 39. 

om

Stavar.

§. 1.

QIt od) tljefte fmå foglar, font månge flore, båra namnet af röften, 
tljet fan tl)en finna fom t|era§ låte: Tar, tar, [tar, ftair, p. b)ört 
^afmer; Ijmilfet tlje od) åga på annor fpråf; Germ: Staat, Stavit, 
Stav, Ang: a ftarlinga, ftral. Græc. xpaq. Ebr. Sarzir, alza- 
razir; faft ån matt fållan fatt få något mift om goglarna font nämttaö 
i ^)[eliga] ©pråfet. |m§ Lat: tiåtnneé Ijan mpefet, Sturnus; af någrottt 
Pfarus; tnuar af tlje attbra Europ: ©pråf odj orb åro: Ital: ftorno, 
[tornello, Luf: ftornino. Gall: Orneau. p. p. Om nu Gr: ipaq, 
år af xpaiqeiv, lat: celeriter volare; Sv: flpga f>afligt; fåfotn Sora- 
nusa) ffrifmer; eller efter Euftath: menar [o: mening], at ©tåren meb 
fotterna ftaffar jorben, at leta maat; tljet letnnaéS tber ^ått; sIG fåbatt 
fått, ffulle mer ån månge foglar Ijeta Stavav; Od) t)mab lat: Sturnus 
angår, anten tljet år tagit af Gr: oxoqeiv lat: [fernere, Sv: flå fig 
Saftigt itebev til jovPen, eller af xpaqog, ttjer uti finner Voffius ocb

a) Lex. p. 2323.
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flere Lexicographi fig intet mift at urfïiïja; fan lrnnba man ftabnar 
rättaft uti tbe[t] font förft udmbt Ijdr blifmit dr, om Ijdr miftaube 
©tarai.

§ 2.
©tarai, Jpan rcf) Jpon, äro ftore foin ©parfmar, men [marte öfmer 

rpggen od) mingarne, bref liuê=fpràfIote mtber Ralfen odj bufen; meb 
[må ögon, litet nåf meb [tor numb od) Lreb tunga, ftacîot ftiårt, been 
od) fotter meb Ijmafja Hoer; flpga fattigt od) låta f)öra röften: [tar, 
ftair, p. tjmarföre ogillag meb ratta ffyerag ffrifter :

Dum Turdus trutilat, Sturnus tunc pifitat ore.

åfmen: Sturnus pififtrat et ifitat ore; tl) tfje ropa fjögt odj fforra, 
tjjet od) Euftath : mitnar; SfTien at t£>e funna od) fåra tungomål, efter 
Plinii od) Plutarchi mening ; tf)et fatt iag fitaft tro.

§: 3.
Jpår å orten bpgga tlje bo, når tfje Ijjtfomma om måren, od) fyålla 

fiemmift uti trolig tråen fjålft Sffpar od) fRöner; mårpa 2: gånger, cm 
fommaren 5 el. 6. ft: ågg; od) ungarne utflåcfa, föbattbe tljem meb fntå 
flugor, gråéfröett od) gråéleppor. @å fnart ungarne funna flpga utur 
boet, fågger fig Ijonan å npo at mårpa cd) ungar marma.

§•• 4.

£f)e flpga fin måg, långt bort om Ijöften, men ftabna intet f)år i 
itåfta bnffa; fåfom Agricola od) Platina föregifma. Dd) emeban tlje 
Ijafma fegt od) bittert fiött, få fàngaë tfje l)år intet; Platina fallar 
tf)et diabolicam carnem.

Cap: 40: 

om

Stenfqwettor.

§: I-
©å mål af rumet på ftenar, [cm af röften: Sqvett, Sqviett; näm= 

naë f)år tljefse [må foglar, intet ftörre än ©parfmar; od) emeban tf)e 
röra ftiårten, få åro flje mål af Lat: Motacillis, od) fan f)ånba af tt)et
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fidget, font Turnerus, Eberus oft Peucerus1 falla Cinclus, Germ: 
Steinbeißer, Steinbicfev; fnft ån aubre annat mena; tp f>o tan få 
råtta namn på alla fmå foglar; 3 faning menar tag at tiefte åro iblattb 
t tie ftore Sparftopar font om wintern t) år åro ; tp fte åro ©råfparfwar 
uti all ting Ijfe ; fe Cap: 37; oft fålebeé onbbigt at ftem t)år å itpo 
beffrifwa; Stâmnaë oft Ocnanthes.

§: 2.

Sfte giöra Bo enbaft unber ftenar i ftenröffior af finn oft fmå 
ftråen, Ijwareft 5: ft: ågg låggaé, oft ungar af flottan utflåcfaQ, fïallote 
oft ofnpgge; ftem fte bägge föba tneb ferillar, flugor, brumfar oft 
matffar; utwifanbe boet fter mebelft, at ftenarue fter omfring åro full= 
fmittabe af fteras liwjta tråcf.

§: 3.
SJiatt fångar ftem om l)often; fåfont om Sparfwar berättat år, tp 

fteraé fiött år oft Ijft fteraé. men ingett tecfn eller låfebont ftar man 
af ftem.

*

Cap: 41: 

om

StranbftreFar.

§: 1.

Som Stenfqmettor; fe Cap: 40: nåntnaé af rumet; åfwen ftefje 
StranbflreFar af Stvanber1 fpuareft fte ftryFa fram, fprittga oft Ifålla 
ftref, eller ftråbwåg; oft fallaé fterföre Stranblôpare; Ufa font i gamla 
Sagorna fte SJlanfiafttge Leflrigones. Sien uti Græc: oft Lat: itänt= 
naé fte Sifopygis, et flag af Motacillis, tp fte witta alt jånit ftiår-- 
ten; Somlige nämna ftem unber ftet flaget, font lynx [jeter; Slnbre 
aitnorlunba. SJiett at fteraé enbafte tilftåll år pterft i tanten af ftran= 
ber; ftet år faut, font oft Kiranides wititar ont Sifopygidis. Oft 
font fteraê rôft år albeleê, mmÇeiv, få åro fte oft af ftet flaget font 
på annor fpråt I)eter: Pifpiffa, titifpiffa; font t)OS Gefnerum igett= 
fitttteé.a) åfwen oft Charadrius; p. p.

a) lib: 3. p: 555.
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§: 2.
ültjefîe fogïar äro i mang ftpdc IjEc ÇOïxjvfitipov tl)e minfte; fe Cap: 

22; ti) tpe Bnfwa Utct Bufwub fmnlt näf, lång îjalê, fmärt fropp, fmàla 
»ingar, [mal ftiert, långa od) [mala been; p. gräadjtige öfwer tjufiuubet, 
fronen cd) ftiärten, men unber Ralfen oct) Bufen finite, Babe [Jan dcE> 
Bon; tt) tfjent emellan är ingen ätffilnab utwärteb.

§: 3.
23o tperab är ut mtb ftrauben, anten unber ftenar, eller i mâfjtufwor 

odj porfjBuffar, Bwareft 2: ft: ägg läggab, od) in cm 18 el. 20 bpgrt, 
ungar utflâri'aê; Bwilfe fobab meb mugger, Eranfar od) flugor, famt 
wattufojar; tt)et od) tBe ftoraê fpjë är, jämte jnorfolfwar od) tt)lift mera.

§: 4.
Dfwer wintern wiftaê tl)e Bår intet, utan enbaft om fomaren; od) 

emeban tBe fmä äro, od) intet ffacîaê, utan få Bär od) tBer Iopa ; få få 
tf)e od) lefwa i frjb, utan at fangab.

Cap: 42: 

om
Srvalov.

§: 1.

,f)är Eommer nu at ffrifwab om et flagb unberBar ©iur, anten 
foglar eller fiffar; tBet fan Wara näftan Ijfa ; bod ätminftone en bel 
flpganbe fiffar. sJlamnet är Befant pä mäng fpräf, men urfprunget 
L1Wift; v. g.

Græc: xehôow. Dm tl)e Ebraiffa orbcn är fåfängt gifla, tBe mâ 
wara angur, fus, lif, chauraf, tartaph; man är Dwifjer om altfaman; 
tt) Rabfbinerne] od) Subarne famla Bär om.

Lat: Hirundo; anten tBet är af voftett; font Yarro ffrifwer; eilet 
af hœrendo, font Agrcetius menar, tBet od) Gefnerus Bifaller; tBerfôre 
at ©walan pâlies wib pu feti ; eller efter Scaligeri utlätelfe, af före= 
nämnba ©ref: orbet, rättare helundo, än hirundo; tpet ma tpe mäng= 
funige flita. ©od af lat: äro

Ital: rondine, rondinella, rondena, p.
Hifp: golondrina; Gall: hirondelle, p.
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Angl: Swalove; Germ: Sctwdbe, Schmale; Dan: Swale, Sveo 
Got: Swale, Helling; Satu1 Sutu1 är mpdet Ijft Ebr: Selav; l) war 
Dtn tljeit brandige Antiqvarien Doct: Ol: Rudbeck et Wadert Ward 
utgå låtit, Upfal : 1705: in 4P.

§: 2.

©å många ï)ôglârba 9Jîân ï)afwa utfdrbat [å många ed) Ianga ffrif= 
ter om tljefja foglar, at en intet Ijinner tf)em nämna, ätt fiber tt)er af 
ffjet förnämfta ittbraga; utan matt wil f)är eitbaft något berätta om Ijär 
å orten maraitbe ©walor, font äro af 2: flag; Dm Plinii belntttg, giör 
matt fig intet btt); än minbre om Ariftotelis 3: flag; et) Ijeller om 
fleraö, ti) tl)e äro Dgrttnba be; v. g. at füll ja hirundines agreftes ifrå 
ripariis, p. p. bwab är tljet? od) få wibare. epwarfôre font tfjefa Ijär 
befinteliga ©walor äro af oljfa flag; @å måfte tl)e od) åtffiljaé, od) et 
I)ioart färfült befïrtfwaê, uitber Lit: A: od) B:

Lit: A: ont fimub-Swatov; Lat: Hirund: Agreft.

§: 1.

SDIjefta ©walor äro fmå foglar od) ftnärta, meb något ftort fptfwub, 
fort ttâf, final tunga, fort Ijalë, tånga wittgar od) [mala; nog låttg od) 
tweïlufwen ftiärt; I)d fwarte bfwer bufwubet, rt)gge[tt], wittgarne od) 
ftiärten, men f)wjta mtber bttfen; meb eu rob flärf fram i brôftet; ont
Ijwilîen Ovidur få qwäber: ------ fignataqve fangvine pluma eft.
od) Virgil: — — pectus fignata cruentis. betten forta od) fmala, 
fotterna af 3 fram åt ocf) 1 : tilbafa wänba tåer meb fmå flor; brufanbe 
ffjefja fotter fällatt at gå på marfene meb, utan fittia på tafen od) 
giärbögårbar odj l)ög rum; tt) tlje fjälla fig jämt Wtb Itufett; mett intet 
i wilba ffogar; od) font wittgarne äro fmala od) wiga, få flpga tlje rätt 
fttält, fringt od) wigt, få at tbe fwittga fig fnart ontfrittg; tljet ocf) Ari- 
ftotel: Plinius Aldrovand: Franzius od) fIere fäja; Waranbeb fwårt 
att giora åtffihtab emellan fotten; ti) tfje qwitra od) Ijfa, få wäl uitber 
flpganbet fom ftillafittianbet; röften är fåbatt fom od) Hefychius1 Svi
das, Varinus ocf) flere utföra: Drinfat1 f. Trinfit hirundo; xmvßiJheiv. 
ipnvQiÇeiv.

§: 2.

SD^effa ©walor tf>e fomma fram om wären få fnart Sfen af fiö= 
artte är bortfmältab; tt) tteber på botitcn uti watnen, af Snfiöarne, men 
intet i Ijafwet är tfjerab winterqvarter; Dd) intet uti ifjolig trä, et)
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Isdler emellan barden ed) trä, et) [seller uti t[eraé be; faft an Plinius 
Albertus, Agricola, Pompejus Columba, Niphus, Grapaldus, Helde- 
linus, od) flere få berätta em t[era§ tillåd em mintern å anbra orter; 
Jt'ommattbeê up [år utur matnet fnart, tå t[e febermera uti Maji må= 
naben meb ogenien fljt ed) teuft begpuna bpgga fina be, af leer ed) 
fntå ftrå, få at ingett feget gier t[em få lenftig; iag tmiflar em ed) 
fold tnnna fåbana Esepfdttia, altib up unber tädor od) åfar, få ittem 
fem utem bsufeit, prëfmanbe nega [roareft geb grunbfäfte fatt låggaé af 
färbeleS leer, ttjet tbje ftprfetals meb fina munnar fera ed) [opfättia 
jämte t[er emellan lämpabe terra ftrå; ^smittet bpgge måfte påarbetab 
i många bagar för än tfjet tsel flindt ed) färbigt marber, alt runbt om= 
fring, meb en liten öptting på ena fibotta in uti beet, em tljet är an= 
lagt utetn tsitfen, men ittem giöreS fällan tat öfmer beet. Räuber ed) 
eftaft t[et, at 2 par ©maler bpgga et be; ätt oftare, at tljet ena paret 
betiänar fig af ttsen attbraS mägg, [ela 4. 5. 6. 7. been [mar efter 
anbra, unber taftäder, ©åfent Ovidius, Albertus, Plinius, Ælianus, 
Gefnerus, Vilugby, ed) många flere bemittta. 3d)efj utem giöra ed) 
©maler t[era§ be uti faitb= eds leer=badar, gräfmanbe fig biupt in 
meb et Ijtet {saisi uti tmärra badatt; tp marba t[e ed) fallaba hirun- 
dines ripariæ.

§: 3.

?tär beningar äre färbige, begptttta ttse mjnaS, ed) finn ittbragaë i 
beet, Ijfa fem anbra foglar, men meb fort tråbaitbe; tå febatt 5: ft: ägg 
märpaé; [milfa i 14 el. 16 bagar märntaS, ed) ungar utflädab, rätt 
ffatlete, blittbe od) ofnpgga; [milfa [att ed) [ett föba meb franfar, flugor, 
ferillar, [ållanbe egemen fpjSerbning, at (t[en) i[u]geitt[era af ungarna 
får flera refor maat ätt t[en anbra; utan ett [mar efter annan ; äfmett 
mät fter renfam[et; tp obugliga äggen faftab utur boet, äfmett när 
ttåger unge bör; ja! ungarne mänbab em, at altib t[era§ träd må falla 
utom boet; £[et oc[ Ælianus, Tzetzes, p. p. berätta; [afmattbe 
mpden ftrib meb ©parfmarne, fem in uti tlseraé boningar ffaba giöra; 
t[et Avicenna, Albertus odj flere berätta; fe Cap: 37.

Slllenaft en gång utflädaé ungar [är å orten, tp fannab intet Pli- 
niia) ed) Ariftot[eli]s erbb) at t[e märpa 2 fullar em femaren. Sde 
[eller ftttnaé [är [mjta ©maler, få öntnigt fem på Samo ed) flere= 
ftäbeS; fåfom Alex: Myndius, Ælianus, ed) Heraclides mitna; 5)ed 
unberftunbem, [milfa [åtlaé mpdet rara.

"■) H. N. 1: 10. C: 14. 
b) Hift: 1: 3: C: 15.
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§: 4:

3:1)ej]a ©malor miftaë t)äv, qmitra ocf> fiuttga ôfmcr {)ela fotnaren, iit 
lit Barthol[omæi] bagen netto, eft 1. el. 2: bagar öfmer; ftmiboni 
längte itdr ogement madert Imftmdber påftår; ta tl)e på 8 el. 9 bpgtt 
tilföreitbe ntpdet fïàdaê i jpmterl)et mib infiôar, Imtarejt jdf od) fiô= 
Blomftcr dr; när tå fielftoa farbagett îommer d. 24: Auguft: begpttna 
ttje fättia jig på jdfioett od) fiôblomftren, boppa bufmubet tteber i 
roa(n)tnet, flapa litet meb fnigarna [?o: minganta], od) omfiber jtôrta 
fig tteber ljufroubftupa åt botnen, ^ to are ft tl)e ante» toarba ©idbborna til 
fpjg, eller bö od) rutna bort; fåfom it)et ffer meb tf)e gamla, font intet up= 
fontma mera; titan enbaft tf)e uttga; tf>et od) troligit dr; tp ftullc alia 
upîomma all åren, bleftoo tlje alt for många; tl)et boet intet ffer ; utan 
all åren näftait Ijfa. Sod' l)aftoer iag några gåttgor funnit, at ©malor 
bbba dro upbragna meb minternoten; Ijtoilfa lagba i marma rum t)afma 
qmidnat mib, lefmat ttågra bagar, ttten om fiber böbt bort. Sljet Ijdnbe 
od) $8r om året, at ett gattffa marin l)öft efter Augufti tttånab, tå på 
fomliga ftdlleu å ttpo några ©malor upfotnma ittåttbe, od) flbgo t)är i 
14 bagar tit tb>eê tt)e foro fin mdg igen.

§: 5:
,pär fåttgaé inga ©malor, utan enbaft af tljem font meta bruta 

tliem til goba låfebomar; b>milfa fuller upräfnaé många, få mdl af tie la 
troppen, fåfom af mifsa lemmar, fliäritait, t)iertat, gallan, träden, äggen, 
boet; p. p. t)toar om Plinius, Serenus, Marcellus, Cellus, Trallianus, 
Galenus, Pifo, Kiranides, Olivarius, Æfculapius, Fuchftus, Galenus, 
Aetius, Oribaftus, Amat: Lufitanus, Schröderus, König od) måttge 
flera mer dit mpdet upmtfa; SUtfaman gobt nog, tan l)dttba; Sod af 
alt tIietta Ijar iag intet mera pröfmat, dit at ©malungar på ratt fått 
berebba, åro Dgement gobe emot fmimnittgar od) brottfall i jt)tterl)et 
för barn.

Dm tl)e öfmer alt itamnEuitiga ©xvalftenar, font finttaê uti ungarneë 
inaga, fomltge limita, font röbe; fomï. ftôrre fond, niinbre, more mpdet 
at berätta af Plinii, Alberti, Agricolæ, Strabonis, Diofcoridis, Avi- 
cennæ, Tralliani, Galleni, od) Kiranidis ffrifter, t)dlft titan met 1) ltr u 
l)ögt tf)e ffattaS od) infdftaS fåfom Sentanter uti ©ulbringar; SWen för 
mitt fpn, font fmag dr, tiddeê fåbaitt för bara fåfänga iitbiltttttgar, od) 
fåbatte fteitar fielt gemena, tjt itt uti ©maluitgait infommen jämte ttien 
fpjê font fiait meb miböpett numb emottagit Iiabe af fördlbrarna ; Iimar 
af jag od) prof fyafmer.
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§: 6.
Slecfn mifjaft år af tfjefja foglav, at når tf)e flyga nårmaft matnet 

od) marcfen, ttalfaê regitmåber; men ju ljögre, ju torrare. Dlt tt>e od) 
åro fåre bobbärare til mannan noår, tl)et mitnar sJ)ropt): Jeremias efter 
@ubö befaluing:“) Calphurnius qioåber få:

Vere novo cum jam tinnire volucres 
Incipiunt, nidosqve reverfa lutabit hirundo.

Dlltfaman btuber mår ©yre Smenffe ©falb uti följanbe fåguerjm, 
af @ubS mårcf od) l)mila:b)

3lt)en fnålla ©malan, font bebobar förfta måren 
Dlr lått at finna ti) Ijon flyger iit i gårben;
$oit bygger altib fielf fit tmê tty er tyott mil giåfta,
Octy giör fig omaf nog för et få litet nåfte;
^ou fiunger tymar tyoit far, år i fit arbet glaber,
Siar bijtanb tymar ttyer fing, men ttyer meb ingen ffabar.
34) t) o it år itögb meb ttyet font tramyaê unber fotter,
Od) refer ny fit tyuë förutan mur od) ftötter;
»pon tymålfmer ttyet få nått, faft l)on ey murflef brufar 
@y, flår, ey rörer falt', men leer od) gyttia ntiufar 
SReb uåfmet, bocf fit mårcf få Ijmar od) befäftev 
Dit ttyet et unber år för mången gantai måfter.
-pott giör fig od) en bör p. p. p.
-&0U båbbar tl)er få blött, at tyettneä ungar fleita,
@y ffola öma fig, od) uti maggait mena;
-pott l)åller rent od) fnygt uti fin Iiyla fåta,
Octy mit alyiutet font oterigt år tillåta.
Siår luften år rått tymjt, od) folené fiuber röba,
Siå flyger tyoit omfrittg, od) tyåmtar fig fin föba;
SReu når tl)et molnar til, tå Ijålier tyon fig iitue;

. Od) f)en ne ff a l man ey i ogiort måber finna.
P- P- P- p. p- p-

Lit: B-, om Wattu=Swalor.
§: 1.

Om nu ttyefja åro ttye famma font fallag Apodes, Meropes, Ma
rines, Cypféli, p. p. ttyet lemttaé ttyer ty än; ty Auctores åro inycfet

“) C: 8: v: 7. 
b) pag 196.

GlysisvuUur III, 30
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åtffillige t)civ utinan; Gllor äro tl)e någortbera af tl)c utåitg fïagê flpgaitbe 
fiftar, oiu bmilfa nog mango förforne 3)iäu ntpcfet ffrifma, IauoilIay namn 
til en bet införaé uti III: glocf: om piffar, ocb i fv>unert)et uti ©i= 
banget; Cap: 1: om ^lfSanPe tbet tag få ntpcfet bålbre menar
font Jonftonusa) et flag af flpgattbe fiftar nämner meb famma namn 
Hirundines, od) tbem affätter, mietet Ijte tbepa Wattu=Smalor; ti) i 
mång fti)efe äro tbe oljte tt)efia, Lit: A: beffrefna bnéjmalor; v. g.

1: Lil fïapnaPen, font är lång od) fpepig, få til troppen font 
wingarne; men ftiärten tort.

' 2: Ltl fät-gott, öftoer alt [martbrmta, od) Ijtare lttbita äit font 
fiäbrabe ; unbantaganbe tbe långa ocb fmala wingar font fiäbrar åga.

3. Livärt buftouP, od) rätt fortet- näbb el. uäf.
4: ^tpganPet rätt I)ciftigt, men intet bögt, et) l)t’ller uppa torra 

plafjer, utan enbaft wib watn ocb öfwer fiöar; albrig när Sotften eller 
tort wäber är, utan i mulit ocb rägnad>tigt.

5. itvo belt tpfle, ocb finnas fïoct'talê.
6: fittia albrig, utan flpga alt jämt; tit tbefi man intet [er b mart 

ut tbe taga wägen.
Lbetta meb bmab mera font i faiting fïrifweê om tbefja bär maranbe 

wattufwalor, od) ftämmer in meb tbe föreuämba flpgattbe fifïar ma eu 
bwar urffilja ; tp om tberaö bo eller ungar, eller annat, wet iag intet at 
berätta, bälft tl)efja wattufwalor rätt fällan, od) ittgalunba på alla fomrar 
bär fpttaé. ______________________ ________

Cap: 43: 

ont

SaPes=Ctlor.

§"• 1.

Gmebatt tbefje ftuå ocb wafre foglar äro tt)e famine, font bär å 
orten od) nämnaé KucfeveUor, Kofwittor, od) ont tbem berättat är, 
Cap: 17: Så är ottöbigt tbet famma å up o bär införa; SocE tbet wib 
battbena gifwa, at månge nämna lärfot SäPesatlor; Itmarföre warba 
tbe uti SMbanget til tbenna §1: beftrifna. ____

a) N2 8 Tab: 17.
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Cap: 44. 
ont

üalg=<Dp<tv.

§: 1.

OiManb tt)c allerminfta foglar $fir å orten arc tyejja Talgopar, fa 
nämbe af tueras mäfta föbo, font fir talg, frnör, loba; od) orar per 
contemtum, tt) % firo enfatlige od) butte; SKen om %> rättare rälnaé 
tblaub Cardueles, ^mat af mång flag IdIjaSf v. g. Ampeliones, 
Budytæ, Baritæ, Sodes, Spini, Thraupides, Aurivittæ, Zenæ, p. p. 
eller iblanb Paros, fom od) många räfnaé, tfjet är fwårt at urflilja; 
f)al|t tt)e alle månge font flrifroit fjafma om fmå foglar nog ffitjead)tige 
fiiutaé; åt minftone är tt)etta flaget t närmafta Ijf tlfet, font fallaS Pa
rus Cæruleus; emebait Ta(gorar, fpatt od) £on, Ijfe, at åtffilnaben tlfem 
emellan intet ft)neé; åga en blå=grön färg öftrer rpggen ocb toingarne, 
men fwart flärf t ttacfan, Ijwjte unber Ralfen od) bufen; rätt fort od) 
ftarfot itäf, brebe Wutgar; ftiärten meb fmarta od) f>mjta ftäbrar; Ktet 
tweflufwen; fötterne finale od) forte, äfwett fom betten; bocf t)iunfje ftoer; 
röfteu ät: pjp! pjp!

§: 2.

Sommaren öftrer bail a % ftg i ffogar, od) tljer bt)gga bo in uti 
graitfïogen på granqwiftar, Ijfa font ginfat; fe Cap: 6: märpa tIfer 3. 
el. 4. el. 5: ägg; utfläcfa ungarna i 16 el. 18 bpgtt, t^ent tbse fbba meb 
nMSScC l)arfranfar, fnta flugor, gräéloppor; p. p. SOieu om wintern 
^ålla tf)e ftg nära in mib bufen, uti beteé^opar, iit unber talen, uti 
måfsbrag, uti förftugur, od) leta fig ntaat fmå Ijöfröett talg eller tplift 
foba fom fitter i mäggartte; p. p.

§:
®oin t|e äro tlje minfte foglar, få gier man fig ingen omfoftnab 

tl)em at fï'iuta eller fånga; om icfo meb f)agel6öfjor när någon flod finnes; 
font bocf fällan fler; eller od) at fmå gofjar fånga tljem lefmanbe uti 
llagbur; fe gömt: §: 9. SDocE är tfjeraS fiött rätt gebt od) wälfmaleligit, 
bätre än månge attbraS när tl)et ftecft roarber; är rätt Ijwitt. ’

§: 4.
Ofelbart tecfit af tt)ef?om är tl)et, at när tlje begpntta ttalfaS bufen, 

flpga od) fättia ftg på mäggarna od) fenftren, od) tf)er batfa od) pipa, 
tilftunbar ftaref Eielb od) ftort urmäber.



468 [II: 45. Tiädrar.]

Cap: 45:

om
Xiåbrar.

§: 1.

Sfrån t Ije minfta går man til tffe ftôrfta fïogêfoglar ffär i orten, 
jom fallaé LtaBvae; bort effuru fffe ftora åro jom ©iäff eller od) åtal= 
foner, jå åro tffe nog ofwtige måitgom Bmilfe om foglar ftrifmit ffafma, 
jåjom af Aldrovandi, Gefneri Vilugbys od) flcraé ftrifter jamt af= 
ritningar flarl. år at finna od) fe; jå at efter ofanna beråtteljer mera 
år i penan fattat, ån af jåfer förfarenffet; ja! någre åro jå Bebragne at 
af tffetta ena fogelflaget, åro giorbe tmåne, emeban emellan £anauocff 
pottan år en mårcfelig ftor åtffilnab Babe til fårgait od) ftorlefen, jåjom 
på SDrrfoglar; fe Cap: 24. od) Äalfoner, fe Cap: 5: I: bel: af)ioab
fortt>enfïul namnet angår, jå år Lat: Tetrax, Tetraon, letrix, Jetra- 
gon, p. åfJioen ©refernaé; mpcfet Ijft Sv: Liähev, jamt tlje fIereS uti 
ttorben; v. g. Norv: (SiåBev; Ruff: Traoj Sclav: letei. Fen. ÄnBev, 
p. jåjom af Gelenii, Jovii ocff fleraé ftrifter år at igenfinna; ©ten om 
jåbant namn egentel. år af voften; t^et Gefnerus införer“) od) efter 
Ariftophanis mening, når t)önan l)ar mitrpit fram åggeit; tl)et fan iag 
intet finna jant mara; ti) Siåbernö röft år: Taer, taar, Iiaor; bocf nog 
jad)ta; £)ögre i lefêtiben; l)marföre är intet at unbra tfc>et någre föra 
Liäbern uttber namnet Tarda, Targa; IjfalebeS Trappus) jom Iur- 
nerus ffrifmer; ti) når SLiåber, pan od) pon, râbbaë up, tåta tt)e: 
trap! trap! trap! äfmen Ot! aut! ott! tl) låra Athenæus, Wotto- 
nus od) flere, ment Otus mara Siåber; faft ån tffen ene jmingar l)jt 
tljen aitbre tjt, om tffeffa namn; v. g. tSomlige jåja tl)et mara en 
Phafian ; jåjom Athenæus,b). Slnbre en påfogel, Lat: Pavo; jåjom 
Scaliger. °) (Stor bel en 4>m, lat: Urogallus, jåjom Agricola1 
Gefnerus, Aldrovandus, Plinius, Vilugby, p. p. ja! Siorbenö fåittto= 
©tåftare 01: Magnus finner fig el) fyeller Båtre. sJiagre milja gidra 
Siåbrar til piärpar; Lat: Attagines; fe Cap: 13. od) jå mibare; 
pmarföre at träffa rätta janingen är tBetta Jom följer, jå mål om 
Liå&evfmnav; ffmilfe äro becïfumvte jåjom Liåva; fan ffättba od) tffer

“) lib: 3. p: 421.
b) lib: 14.
c) Exer: 10.
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af näntnaö; ©ont odj Oiàbevfônortta, fmilfa mäl må ttämnaé af färgan 
Erythrotaones; fåfom Merula ffrifmer; eller oct) Grygallce, efter 
Gefneri Beffrtfrting.

5: 2.
Lit: A: ont iLiåt>er=i§<m«v.

Ofe äro ftora fom ©taft; tfer utinan fafma Volateranus, Lon- 
golius, ocf Plinius rätt; äftnett the font fäja tf em mara Secffmarta, 
ifpnerfet öftoer fufmubet, Ralfen, mingarne, Broftenl Buten, ftt)re. (gfttru= 
mät od) fmite finnas ; fe SMfanget NB. §: 5. .pufmubet är mebelmåttigt 
ftort, meb brunette ögon, ocf röba ögottfmarf; tfet ocf Jovius od) 
Plinius ffrtfma. Stäfmet är fmjtgult, fort, ocf öfre ttäBBen frofob; alt 
efter ålbent frofotare; ti) tfer af tan man räfna ålbern; gomeit ifoltg 
meb en ffarp tunga; falfen något lång, meb fåbatta fmarta ftäbrar at 
tfe glättfa; tl) är od) ©iäbertt näntber p(r)orphyrion af xAthenæo; menar 
tag. SBtngarne af 26 ftora perntor, unbantaganbe tfe fmärre; ocf font 
troppen btger är, flpga tfe mib Börjott meb möbo åftab; men febermera 
färbt äfmen ffifmattbe mingar lång ftpcfen; fåfont Orrar; fe Cap: 24; 
ti) är tfet ide faut, tfet Merula, Plinius ocf flere Berätta, at tfe äro 
få Omige at flpga ifrån tnarden, fåfom ©trufjfoglar; Benen äro ftarcfe, 
lubne Bat, men glatte framti!; fötterne nteb 3 tåer fram od) en tilBata, 
meb [tarda frofota tloer; ©tpfmet ftort af Breba ftäbrar meb fmjt ranb 
på ättbatt; bod intet upftåenbeö fom på tuppar, efter Gefneri utritning, 
utan platt; faft än ftunbom unber lefêtiben tfet något nprefeö; ©trupeit 
är [tard od) mib; fräfman Ijfalebeo, famt flere iumärteé belar; fmarföre 
äro tfe ide allenaft matgiriga på Bär; i fpnnerfet lingon, miölBär, en= 
Bär; men intet på matffar, fufar, ormar, grobor, p. p. utan ocf på 
SMorf=Iumer fåfom Orrar; äfmen npf utfprufit gran= od) talUrjö; fmar 
af, om miutern tfe fullpropabe fiitttäé [o: firtnaS] ; äfmen meb ntpdett 
fanb; tt) tferaS luft är at maffa fig uti fanbeit, äfmen uti pifmorftadar.

Lit: B: oin tLiårefonor.
Ofe äro något minbre än.fanante tit alla belar, ocf utfirabe öfmer 

alt meb fpräflota ftäbrar af röba, bruna, gula flärfar; få at Gefnerus 
rätt om färgorna ffrifmer; ©od orätt ont Könet, at tfe äro få många 
at tfe intet funna BeffrifmaS ; fälft i falfen, Bröftet ocf på ftiärten, men 
unber Bufen fmjtfpräflota; fotterna od) Benen näftan Ijfa fanante; bod 
minbre. röften liten eller ingen, af tra! tra! trah! ©å at inga föner 
äro få oljfe fanorna, fom tfefa.
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§: 3.

Stieraê lefêtjb är om måreti, [tray efter Orrelefen, på fläta fanb= 
moar, tjt tt)e ffodetalë famlad, Ijta fom Orrar på mpror ocf) fmaga ifar; 
bfmaS flitigt, på famma ftällen, merenbelê alla åren; tå fanante pfmaê, 
löpa omfring, fïifma ftpfmet, fläpa mingante, tatra od) låta; SOien l)önerne 
ide få; utan näftan font om Orrlefar är ffrifmit; Cap: 24; ©eban 
ffiljaé tt>e åt, par om par, od) giöra tt)eraé Bo, neber på marcfen, mtber 
Buffar, od) fullfallen trä i jfogömarfen; ide fonftiga, utan rätt fläta, af 
något tort gräs) od) annat fnaff; Bmareft Boman märper 6. 7. "8. el. 9. 
ft: ägg; ftora fom fmå Böitöägg, Blåad)tig til färgen; Bmitfa Bou allena 
märmer ocB ungar rittläder, i 20 el. 24 bpgn; föbanbeS) tBem mib Börjon 
meb flugor, fmå matffar; p. til tl)äé tBe [tore marba, tå tBe äfmeit 
febertnera följa mobren åt, öfrcer Be’la månaben; tp tt)e funna intet mät 
flpga för än in emot Böften. Sfien SOi ä ber B a na rit e Bnfma om nugarne 
långt minbre omforg; tp iag Bar ofta funnit tBet BBnan giömer tBem 
länge unber fina mingar; Ijfa fom om ©frodBöns) är infört, i L bel: 
4: Cap: Lit: D.

§: 4.
©om tBe§a foglar äro ftore, od) Bår maranbe öf[me]r. BeIfl året, 

fornmar od) minter; gifmen [o: gifma] fiött od) buner til mpcfeit fromma, 
äfmen mingar od) ftpfmen tit goba miölfopar; @å föfaS) tBe efter at 
fångas); när tBen förBubna tiben emellan sDiibfaftan od) Olofsmäfjan 
intet BlrtBrar, på mångBanba fätt, fom i görrnäl: §: 9; är infört; OcB 
faft än fägnerna än mara, tBet od) Scheffferus] uti Lapfonia] Illuftfrata] 
Berättar“) at tl)e flptta ftutibom atbeleö Bort om Böften; när ftarcft 
norbmäft mäber jlar, od) flpganbet ffer ut på 4;afiuet, Bmareft tl)e ut= 
tröttabe falla neber t matnet, bö, od) böbe af mågorna föras) på lanbet; 
@å fan fåbant intet mara faut; än ffönt tBet förra Bänbe, bod intet 
tBet fenare, emeban böbe SOiäbrar fimtfa, men intet flpta; fåfom aitbre 
fiöfoglar. 2)od fan tBet l)ånba at när alt för ftarcft od) iligt mäber 
prar, tBet fåbane tunga foglar brifmaé någre [a: något] längre än tl)e 
Ba ärnat, äfmen ftörtaé neber få B^ftigt neber åt mardene, at tBe båna; 
fåfom tBet Bänbe 1721, i Feb: måttab, meb en ftor gamal SOiäber fom 
föll neber på ifen mib ^ubidömall, en fattig Bnftru Carl Franzons 
ifrån Slrnön til fromma, fom Bnnom [trap taga fid.

“) p: 350.
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§: 5: Appendix ellev tilfats.
Hbng l)ar man t)ört fïrtftoaë eller talaê om ^toj ta Ciåbrar, utan 

enbaft 23ecEfroarta Lat: àbfoluta nigritia; fern Plinius ffriftoer. 2)od 
l)ânbe mig t l)eit Ipddtt 1735 d. 15 Nov: at sJllblnaren Nordin t H:vall, 
loin od) Iat mtg EiiJpa en fniobwjt ung Ciaber, fa]ont en gaê, öftuet 
alt, Uttbantagnnbe 3 el. 4: [t rät fmå fiiåbrar froarta i nacEan; Sienna 
bwjtn Stabern I)abe l)an på näfta bagett tilförenbe, när Ijan Blef fluten 
af en Såpmatt t Gnarp ©oeftt, til fig Eiopt at toifa mig; Sljen iag od) 
l)är mer än mångom fe lät in til Febr: tnåttab 1736, tå iag fättbe 
pottorn på Stockholm til min SBrober Spgtoadjtaren Jonas Broman 
at låta Bonettt Eomnta itt för Äongl. ^ofivet odg 6,. K. ÏÏ7:'. ftelftoan, 
Brederik tl)en L l)ioilfet od) ffebbe, tiger Ijan aftagen od) upftoppab 
Blefr mångom et unber, font tljemta Iwita Ciabern feer.

Cap: 46: 

ont
CifleBftnEar.

§: I-
©om uti tlget 6: Cap: om SittEar i gentett är fïriftoit, od) Lat: 

Fringillæ räfttaö tttång flag; iblattb fljeni äro od) ttgeffe Ciftel= el. 
CiflelftnEar, af låten titiÇeiv, titizare, få nämbe; @å är onöbigt mera 
od) å npo l)är införa; faft än man finner, tf>et od) ntåttge föra ffjefje 
Siftelfinlar ttttber namnet Acanthides; fåfont Eberus, Peucerus, od) 
flore ; af fomligott [o: fomligom] nätnnaé % od) Ligurini, Spini, p. p. 
sBlen Ijo fan få rätt på alla fmå foglats namn?

Cap: 47: 

ont
Cranar.

§: 1.
Srattar äro BeEante foglar, Ering toiba toärlbetta; men namnen ide 

få; tp Jnoab tlje Ebn orbett angå, få fer man Rabbinerne fielftoa 
famla ont ttjem, få at ttågre falla tl)em ©parftoar, font ntåttge nämna
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Trcmar; p. p. p. åpwab Græc: yeçavog år, ^i»ar af någre mena Lat: 
Grus Wara tagit, Gall; grüe; p. tpet är man ei) geller [äter cm; ti) 
en bel tl)bat for ©fata; lat: pica.

Germ: Krem, 'Ärane, 'Kraniet); Ang: crane; Dan: Trane, ftämma 
in meb Sv: Trane; Alien lpoaban arc ft)e fomne? 91 f roften, ffrifwer 
Ifidorus; Feftus ffrifwer tt)et famma: Gruere dicuntur grues, ut 
fues grunnire; Plinius nämner 11)em Vipiones, od) ungarna Pipiones. 
Varinus går närmare in på tf)era§ roft, fäjanbeé xûaÇeiv t)örer tit 
Drnar; od) xÀayyaÇeiv, til Tranar; tl)et jant är, i fpnerbet när tfye 
flpga, oef) när tt)e ftå, ropa ftje od) mpdet l)ögt: Klain, Kliain, Ka- 
lcolairn, p. p. Aiågra föra ftjeni unber Ardea.

§: 2.

Bellonius, Paul: Venetus, Pet: Martyr od) flera, upräfna 4. el. 
5; flagé Tranar; men t)är å orten wifa fig emdjanba bod meb tl)en 
åtffihtab at % älbre äro [mera] [wartad)tiga på wingarne, än ttje pngre; 
tt>et od) Plinius, Solinus, Longolius iutpga; men eljeft äro tl)e brun= 
adftige, od) gråbpfliote; t)witare unber buïen; ^ufwubet mebelmåttit ftort; 
näfwet långt od) Frcbt; tungan ffarp; Ralfen rätt lång, 1| at; troppen 
[petig, wingarne nog långa od) [mala; låren lång od) tuben ; benen 
långa, IJ al. grå od) fïrubbiga; äfwen fötterne meb 3 långa tåer fram 
od) en fort titbata; iafwanbe tt>eraé bäfta tilltjåU på mpror od) wåt= 
ad)tiga orter od) äng; men intet på bärg od) fïogêmarcfer. Tbe åga 
wäl [tard fart meb wingarne od) förmå båbe rätt t)ögt od) länge flpga 
i luften; bod funna tt)e od) wigt gå, od) [nabbe fpringa, fortare än en 
farl, tt>et od) Gefnerus ffrif[we]r; I)wilfet [pringanbe ft)c måfte giöra et 
gobt ftpde på marden för äit tf)e meb wingarne funna fwinga fig up t 
wäbret; ©tiärten är fort, tt)en neberåt länger, jämte pterfte fiäber= 
änbarne af wingarne.

§: 3.
Tranar äro bär flpttingé foglar anfomna ifrån tlje [öbre od) wärma 

orter; ifrån (Sgppten, SRorenlanb od) Africa; fåfom Plinius, Ælianus 
od) flere berätta; od) [träda fig längft uti norbeit i Tornea [o: Torneå] 
od) anbra Sapmarder. ab extremis ad extrema, ft) et od) Ariftotfeles] 
o«b Euftathius berätta; ©od bar iag i min tjb funnit tbet et eller 
annat par ftabnat båt i Ianbet qwat, v. g. i IRogftab ©odn, öfwer 
bela [omaren, b«ft tber bo, od) ntflädt ungar; näml. på tufwor i mpror; 
tbet ocb Turnerus ffrifwer; lägganbe allenaft 2; ft. ägg; fåfom od) 
Ariftot: räfnar; men at od) en [teert läggeé tbem emellan; efter Alberti
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utfago; ttjet Ijar tag intet blefmit toarfe; ep fatter at Ijonan juft ftdr 
när fatten l)enna wjnar; font Plinius menar; jag tänlfer] Ijon Inelar 
fig neber åt marcfen.

§: 4:
Slggen fom läggaS uti boet, font mäft är nnber baran tjimet, af 

torra grab, blab od) rör rätt flätt tilppntat, marmeé näftan t)är, en 
ntättab, tå mtgarne framfontma, Ijroilfa föbab meb Ijroarjeljanba fpj§; 
förft fntå roattufojar, fttorfolfwar, åittor, p. p. febait meb bär, traubär 
etter mprbär latlabe; fmå troflar äta tt)e od); ©äb rätt giärna om Ij öften; 
tfyet od) Ælianus od) ©latben Virgilius loitna. Siljefje ungar funna 
t)emtambe bliftoa, tt)et iag fitttta tttåttbe, font på Välftad et par 4)abe, 
entjb; men uti matnet ntåfte tl;e gå, od) äfioen om wintern i mannan; 
tp tt)e tata ittgett fiölb etter ftarcf torcfa, emeban betten od) fötterne fitart 
nog ti)er af fönber fpricfa at bioben begpnner ftiga ttjer utur; od) faft 
ätt tlje äro ftore fogtar, få äro tt>e bod tepiga od) räbba.

§: 5.
Stlt tljet tnpdla font alte mer än tttångc fïriftoa ont Srauar, tt)ct 

met iag intet befamta; men ffjet iag met framföreb l)är; v. g.
1. öpmar ifrån tl)e fontma, anteit ifrån ©gppten, Nil=ftrömen, 

Lybien, p. p. tljet är mig ofmtigt.
2. Stt tt)e lomma t)jt flpttaube ont måren, efter font mannen ftäller 

ftg i April måttab; tt)et är faut.
8. glpga mpdet fjögt, få at man oftaft meb möbo fan fe tt)em; 

tl)er utinan t)a Ariftotfeles,] Plinius od) Oppianus faut.
4. Slt tl)e ide om måren flådetatb, utan 2. 4. 6: ft. lomma faranbe, 

od) få tit fäjanbeö, förutan anförare; men Ijett attorlebeb om t)often.
5. Slt tlje fara tåitgt norr ut, tljet är faut; bod ide alle lila 

långt; tp ttågre ftabna unberftunbom Ijär i .pelbiitgalaub.
6. Sörtnobel. giöra ttje bo od) fläda ut ungar ttjer längft norr 

font b)är; fe §: 4.
7. åpuru ttje ttjer norr flå§ od) ftriba, belb meb örnar; fåfont 

Ælianus ocl) Tzezes berätta; roitbgiäf) od) anbra fogtar; betb fig emellan 
om ungarne; efter Alberti, Longolii, od) Plinii berättelfer; bets meb 
tt)e få Iallabe Pygmeis; Ijtoar om Ariftotel: Philoftratus, Munfterus, 
od) ftere [ffrifma;] tljet t)ar iag albrig fett; Stien at D. Ol. Rudbeck 
bemifar tl)et Pygmæi äro Sapante ttjer i ttorben, tt>et met tag af tjanê 
biupfittiga od) brpga Atlantica; äfmett at bjatiê JQ. ©on D. Ol. Rud- 
beck tt)en tjttgre, finna måttbe mib fin refa tit Sapïanb, (faut) Siranar=
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neê mobigljet at fättia fig up äfmeit emot fottet, oty ftriba emot tt>em ; 
tyet utmifar l)an§ Laponia Illuftrata ; få ntpdet troligare fom t)önb, 
giäfj od) anbre foglar fäbant giöra.

8. Dm tfjert fïôtta ftenen fom % t)afma, od) tl)e fanbftenar af 
gutb fom tye ifrån tl)e fobre orter föra meb fig; l)ioar om Ariftot: 
Ælianus, Ariftophanes, Albertus, Oppianus, Plinius, Varinus od) 
flere Berätta ; tl)et met iag intet fant mara.

9. ät tl)e tomma norbatt efter od) flotta föber ut, når tiölben oty 
mintern naltaé, ftunbom i Septemb: ftunbom i Novemb: månab; fom 
oct) Simeon Sethi berättar; tl)ct är fant.

10. Dtt tyeraö tmftrefa genom laubet fter tå uti ftora ffäcfar, od)
ftyga uti färbeteé orbiting i 2 ftyglar, Ijfa font et A eller Græc: A1 
efter Eberi od) Peuceri utfago, eller fåfom uti en triangel, efter Æli- 
ani od) Gillii mätefnöre; Dlnforaren främft, oty febau tye älbre, od) fift 
t tie pngre; tyet Oppianus ftrifmer. Opmittet oty fan tjänba faut är; 
eller oty at tye bpta om; men tyet är fäfert at tye tå nog låta tjöra 
fin röft, i jpnetyet när tyet liber in på bagen; tyet oty Plinius oty
Ariftot: berätta; men at tye enbaft följa meb mäbret, od) intet flå fig
fram tyer emot; efter Alberti mening; tyet mijar t)är årliga förfaren= 
Ijeten ofant mara; bod meb ftörre möbo oty taflanbe.

11. opuru många mjlar ont bagen tye ftyga; tyet met iag intet 
mift at berätta; åt minftone täufer iag, i 20. el. 30. alt fom mäber= 
lefen oty bagarne gifmaé tunna; ty om nätterna Ifmjla tye på fina 
mifja ftällen.

12. Dlt Ifmareft tye flå läger, altib en af tyem matar; font Cole-
rus oty Cicero, intyga; eller oty 3. el. 4. t fänber, efter Æliani oty
Alberti räfning; tyet är faut; men at tyefje mätytare t)ålla en ften in
ont tlona af foten, fom tye Ifålla up ifrån marcten, at om tye fomna 
oty tyen uebfälla, tye ftrap mafna må; fåfom öfmer alt berätteé; tyet är 
blotta fägner utan fatting; bod at tye uttber tyeraé tyoilo, ftå enbaft på 
et ben, oty lägga tjufmubet uitber mingait; fåfom många anbre foglar; 
tyet är fant; Ifmar om oty Oppianus, Garimbertus, Gefnerus oty 
flere ffrifma.

§: 6.

Jpuru Sraitar fångas, tyer om ffrifma Oppianus oty Gefnerusa) 
od) flere; oty på unberbar fått, förutan meb fnaror, efter Virgil: ffa[t]ba= 
qmäbe:

Strymoniamqve gruem funda dejecit.

a) lib: 3 p: 479.
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SDIeit t)är ffer tl)et enbaft meb od) tlfet rätt fällan ; h)
tl)e qmälla fent od) åro Bittiba frame; äro od) mietet ioarfame.

§: 7.

®unen är fträfmer od) Köttet fegt, tranacbtigt, Lat: muriofa, f. 
gariofa; åfan l)änba fogelné namn är tf)er af fommit? Dds faft än 
Celfus, Villanovanus, Savanorolla, Marcellus, Platina, p. p. beröma 
tfyetta tiöttet; ©å är ti>et fangoblifare t£)et Plinius loitnar od) t)år ffer, 
at ingen giärna tt)et äta mil. T)d) (furubaita goba flje läfebomar mara 
måitbe, font Galenits od) ti)c förenämba läfare berätta funna tagaé af 
ttjerad galla, blob, ifter, p. p. tfyet Itar tag albrig förföft; allenaft giort 
af fl) eta S långa been fmå ftnfffiäppar.

§: 8.

Slecftt af Traitantes anfomft är ont mårett til marman, od) om 
l)öfteu til fiölb od) fttiö; font äro tbe fäfrafte; men ïpoab tl)eraë flpglar 
angå måitbe, om tt)eu öftra är längre eller fortare ätt tlfen mäftra; ti) 
fh)gaitbet ffer föber ut; eller od) tmärt emot; at tf)er af meta få Kttru 
mintermäberlefen af fttiön ftg ftälla ffal; tl)et flår ofta felt.

Cap: 48:

om
Traftar, eller Bramo-foglar.

§■ I-

■pär ttämttas tffefte fmå foglar af fotnligom Traftar, jag menar af 
rôftett; men ont tl;e egentel. f)öra til fl)et flaget, font SogeLfunige= 
Seffrifmare nämna Merulas, eller od) af annat flag, font fteter, Turdus, 
tl)er utinatt fatt iag mig få mqcfet minbre finna, font af bägge flagett, 
eller åt minftone unber båba orbett, mång flag räcfttaS; 55ocf ftabnar 
iag fjälbre mib tfjeraé mening font tfmfta t)är marattbe fommarfoglar 
Traftar; ti) ont mintern fijnaö tf)e f)är intet; ftälla iblattb Turdos, od) 
af tlfetn font Keter Turdas minor, Drofta; Gall: trufle; Germ: 
Troftef, !Droftel; fatt Ifättba tl)e af Hefychio od) Varino ttämba 
Uoccothrauftes.
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§: 2.
Tfyeke Traftat rire fwartacfytige öfwer roingarne, men liuêgraare 

imber buten; ftörre an ©tarar; fe Cap: 39. ininbre än ©fegê=fparftear, 
näftan fern Äprfe=fparfwar, fe Cap: 37; uteb Iinbgutt ndf, fort ; ffarp 
tunga; brebare äu Iduga wittgar; fort ftiärt; rneb fywab tuera. Often at 
tfye dre munb=wiga, ecfy fern berätteb af war bfyre ©w: ©falb:

OIian tärer Traften fnart at fiunga weil ecfy prata; 
äßf tare fnaraft fprdf fyes tfyem fern wil of) mata;

Ilf Coleri, Addrovandi, p. p. ffrifter föranlåten fd ffrifwa; tfyet 
fyar iag fd mpefet miitbre faunat, fem inga fdbana feglar uti mina bur 
tfyet utwifat fyafwa; @p fyeller finiter iag dtft'iluab mara emellan ffyrfo= 
fparfwar ecfy Traftar; fywarfëre fyälleb för enöbigt naget mera em Traftar 
fydr införa, an fywab em Jbprfofparfwat tilförenbe är berättat; tp fye 
fan wdl rätt fd pd alla find feglar? __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cap: 49: 

em
tättingar.

§: 1.

OIian wet wäl, tfyet Tättingar ndmitaê fyär ecfy tfydr tfye find feglar; 
beet unber dtffillig nantit fyoë annat felt af aimer tungomål; OIien fem 
tfyeffe Tättingar, eller rättare fagt, TäcHingar; efter fem tfye mäft bpgga 
ecfy be iu ecfy uti taFtäcfen eller fä ft en af fyuftaf; tfyet ecfy Colerusn) 
witnar; @d dre tfye enafyanba af (Brå=fparfvr>ar em femaren men em 
wintern grônfparftoar ndniba; en belê af Talgerat; etc. ©a fïrifweê 
intet mera em tfyefia find feglar, dit tfyet i Cap. 37. ecfy 44. fërbemdlt 
dr. Tp fye fait fd rätt namn i anner fprdf pd fdbana find feglar?

n) 1: 15. C: 39.
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Cap: 50. 

om
Ufïcar.

§: 1.

3lt od) tfeffe foglar itämttaé af röften eller låten fom föreß ettbaft 
om nätterna; Uf! Uf, Uuf! tfet fan ingen ttefa; oc£> famma namn 
äga tfe fm annor tungomål; om Cfterlänbtngarnas må tag intet nämna, 
h) fär utinait finna fig tfe eljeft CIofe -Spraf=Iunige Rabbiner od) 
Lexicographi intet enafanba; fåfont tilförenbe om några attbra foglar 
berättat blifloit; tfet af R. Kimki, R. Salomon, Pagnini, Munfteri, 
Buxtorfii, Stockmanni od) Bocharti ffrifter nogfamt är at igenfinna. 
|)toab Græc: ßvag angår; Lat: Bubo; Strix. Ital: bufo. Hifp: 
buvo; Gall: huant; Germ: Uhu, bufnt, butt, btmt, p. p. tfet fäjeß 
alt af röften, t£)et Ifidorus, Varro, Nunnefius, Vofftus, ocf fIere toitna; 
men intet af ßov emcauxco; fåfont Ariftoteles od) Plinius mena; 
Ipuatfen för format et) l)el(er för bolanbet, font opar faftua od) låta; 
ocf emebatt tf>e äro framme ont nätterna, få fallaê tfe od) Noctuce; 
fåfont sJiattuglor; fe Cap: 51. äftueit tuiftaß på bärg od) i bergéreftuor, 
tl)erf öre feta t fe Amvgttfivar, Germ: .Aergbuu, Stetmutf:

§: 2.

SSiCtefJe Ilfiuar, fan od) fun Ijfa float anbront i utioärteé måtto, äro 
ftora font £)öfar, fiffefjufar, glabor, p. fe Cap: 14. 7. 9. 2)od ide fät 
få bigre font Dritar, efter Ariftfotelis,] Strabonis ocf Turneri berät= 
telfer; faft än tfe fftiftua, tfet fmärre finna» på attbra orter; tferaö 
fttfnnib är ftort od) brebt, meb låttga öron fram åt ögonen, fåfont en 
fatt; rätt ftora ögott meb fmå fiäbrar font en ruttbel Otnfring bögba; 
Jiäfiuet ftacfot od) fiuaft fram; neberft på fufiuubet fmå ocf ietta fiäbrar 
fäugianbe åt falfen fom brebt ffägg; ftacfog falé ocf tiod'; ftora breba 
tuittgar; fort ftpfiue; Ittbtta lår od) betten baf til, men ffrofacftiga frantatt, 
fotterna Ijfa, meb frofota, ftarda tåer ocf flor; 3: fram od) ett tilbafa; 
©råfpfjioter öftrer fela troppen, men fiujtacfttg uttber bitten ; imoärteß 
Iemarne ftora ocf ftarda, od) ti) tnpdet matgiriga, mäft på fiött, råttor, 
möf, läberlappar, farar, fattor, grobor, ormar.

§: 3.
Tferaé tillfåll är in uti bärgßreftuor, fiuareft ocf tferaé bo är; eller 

od) uti gamla ftenmurar; rätt flätt lagt meb torra fmå qiriftar, fttafï af
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löf öd) ftrå. Stggen åro 2: ft: odj ungarne tt)er efter; men mpdet ofnpgge 
mib borjott, Ijroilfa tlje föba meb möfj od) råttor, p. babe fabern eci) 
mobern; fommanbe intet fram om bagarne, eller t liufet, ntan om nät= 
terna od) i mörfret; flpgattbe tungt od) långfamt när in mib jorben; 
ufma intet om bagarne utan enbaft ont nätterna, od) tljet rätt fällan; 
[när] minter [är] men mäft om fomaren.

§: 4.
3iätt gaitffa fällan funna tljefia foglar fångaé 11) [%] äro framme 

i mörfret; faftta ide geller uti fitaror od) gilber; font et uitber; om ide 
mtber fäl[l]braitbar od) flafar; fe Sortir. §: 9. när tjt lâggeë ntöf), råttor 
eller od) ägg. diär tf)e fomma att fångnå brufaö Uje Ijär til intet annat, 
än fpitaö på mäggar i ftall od) fäfntb; fåfont om .f)öfar är infört, Cap: 
14. 34)0 läfebomar fom Avicenna od) Plinius förmena funna tagaé 
af tl)em; them ^ar jag intet förföft.

§: 5.
sIlf tlje§a Ufmar; för fjmilfa alla anbre foglar fît), tagaé f)är onb 

tedn, broar om månge ^afma utlåtit fig; v. g. Ovidius, lib: 5: —

Isfnavus bubo, dirum mortalibus omen.

Seneca, Apulejus, Plinius, Agellius, Baptifta Fulgofus, Niphus, 
Alexand: ab Alex: Aleiatus, Colerus od) alle flere iutpga Ujet något 
onbt od) forgeligit är at finna när ufmen tjlar, ular od) tiuter; ti) 
näntneö ^an od) funebris, monftrofa, dira, abominata, funerea, 
ftygia, feralis, infanda, p. p.

Sedit in adverfo nocturnus culmine bubo,
Funereoqve graves ædidit ore fonos.

©od Ijar iag ärfarit Ujet fåbaitt ofta Ijar fïagit felt; men at mot 
rägtt od) ftormmäber böreS bau ide fällan.
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Cap: 51:

om
Uglov.

§: I-

(Sfter A. B. C. i antagna fältet af tbeffa fvlodar, I. II. od) III. 
ut[i] Hift: Nfaturali] fättes näft Ufioen llglait, få mietet fnavare, font 
mange giöra Ufioar od) UgIor til et flag; faft än tt)e åtfPiUige äro. 
©od ftitgge od) ol)t)ggelige od) fållan framme. -Jtamnet Ugla1 är mi)rfet 
licit lat: Ulula1 Strix; Germ: »Eule, Ul, wuel, Dan: Ugle; Bel: 
hug el; Angl: a Owl; ©cl) fpneS t)älbre lomma af Græc: oàoÀvÇeiv, 
lat: ululare efter Philoxeni, Eucherii od) Pontani meningar ält af 
Gr: cuyoÅiov, efter Ariftotfelis] od) Svidæ utlåtelfe. fom giör et meb 
annor fpråf. Sv: Got: yla. lat: Ululare; är od) af röften, fåfom tiuta, 
p. p. Söte» fom yla, ula, tiuta, är intet UglorS reft; utan fttarare 
UftoarS, äfioeit ioargarS; Ufioen rätt ut nämner fit naniftt] Ufwen; men 
Ugglan låter Pjp1 Piep1 Peip; få fl)iie8 Ebr: Unz fom uttpbeS för 
Ugla mara fnarare af röften, äfioen Gall: hibou; od) flere fåbana. ©d) 
emeban tf)e mäft äro framme om nätterne, få IallaS tf)e på Lat: Noctuce1 
Sv: tlattuglov, üattyglov. rC>lt>ab namnet Cavannus angår, efter 
Eucherii målfnilbe, eller od) Calvannus, efter Aldhelmi; tt)et må tt)e 
fiole bouta om.

§: 2.

3d)e fom ffrifioa om Uglor nämna fuller måtig åt minftone 2: flag; 
men intet t) ar iag fett t)är mera än et; näml. fom etta t) ött a tit tiod= 
Iefen öf[toe]r arlenta, meb ftort brebt Ijuftoub albeleS Ijft et Iattlfuftoub 
fram i anfid)tet; bod) meb längre od) fnibbutare näfa; ftora ögon od) 
röbbrun ögoubioarf ; breb mun ftrap uttber näfan; rätt Iorter od) tiod 
frnlö; ftadig tropp; långa ioingar; Iftojt but; Iorta been, fom fitta ptcrft 
i änban af troppen; tåer od) tjioafja floer; 2: fram od) 2 tilbafa; tupdn 
[o: inpdet] fort od) liten ftiert; flpger tungt od) intet t)ögt; SDtördgrå i 
nadait od) på toingartte, mett mpdet l)iojtfprälloter fram t bröften od) 
bitfcit; få at när tf»e ftå på fitta Iorta been, är lila font ftobo rata up, 
font et foil meb t)iojt bröftlap od) Ifioitt förfläbe, näftan Ijfa meb ttjet 
flaget fom Gefnerus afmålar od) beffriftoer“) IallanbeS tt)et Ululæ 
genus flammeatum.

) lib: 3. p: 702.
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§: B.
®om Ufntar, få åro od) Ugglor Ioonbe på barg od) i bårgsrefmot 

gtöra od) tf)er, font tl)o, fin bo; fe Cap: 50. od) faft ån AriftotJelesj 
råfnar 4: ft: ågg fotn Ijonan mårper od) utflåcfer t 24 bi)gn; få Ijct 
tag intet funnit flera ån 2: ft: od) tljer af 2 ungar, Ofnpgge mib börjon, 
Ipoilfa föbaé iueb ti ött od) ågg; Ijfa font Uf[m]enê; pipanbe nipcfet nå: 
jungem går på ttjem.

§: 4.
©ont tt)e åro fållan framme, enbaft om qioållar od) nåtter, tå tip 

fåttia fig på fforftenar; få fångaé tf)e fållan; enbaft meb tööfjeffott; t) 
tt)e åro intet ftpgga; od) brttfaê til intet annat ån Ipoab om Ufmar 
förmålt år; ågattbe en unberbar traft at giöra trefna i)åftar i ftallet.

§: 5-

£l)e ^ålla§ före mara bobbärare til böben i t)ufet, Ipoareft tlje fi] 
infinna; tl)et od) Textor, Ifidorus od) Albertus mena; boet fåfåitgi.

Cap: 52: 
om

Wattufpojav.

§: 1.
Stiefge foglav bära namnet af voatir od) fpå; tt) når tt)e lått 

Spoj, Dryp, Spoip; @å boba tt)e rågn; åro l)år enbaft ont fontarer, 
od) tt)e fanima font od) af röfteit faHa8 IDrppar; fe Cap: 4:— Gerrr: 
Wttf;erl)un(e. od) år tljerföre onöbigt å itpo l)år något ont them införe.

Cap: 53: 
om

Wjpor.

§: 1.

SBipor af röften få ttåntba, Vjp, Snjp, Snyp, p. åro ttie famnu 
font SRprf rtipor; Ipoar om tan låfaS ttiet 22: Cap: i ttien II: beten. 
Ovidur qmåber:------ Cui fiant in vertice criftæ; om tplifa.
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Cap: 54: 

om
ii fer bons.

§: 1.
StferljönS aro förft uti Siuertge inplaitterabe uti ©rottuing Chri- 

ftinæ regententS år; om fö res en gamal feign. SJieu om tbe åro af tfyet 
flaget, fom i tuår Siu: SJJibel itåntitaS 'ilfevböns, Ijiuareft Ebn namnet 
Selav iuföreS font af Græc: utfåtteö ÔQtvyoprjTQcc, lat: Coturnix; 
Ital: qvaglie; Hifp: coclornœ; Gall: caille', Bel: qvackel, Ang: qvails 
Germ: Wachtel; Plap-tjoner; Dan: Wacftet ; iljet fait matt få mietet 
nttnbre lata inbilla fig, fom Rabbinerna od) Snbarue fielflue tcfe egeutel. 
meta Ijiuab Ebr: orbet Selav, bemärcfer; fåfont od) ntåitga flera biurS 
nantit i ^[eliga] SBfibeln] närnb. «pura tl)eit bråplige i fpråf od) fitille 
Doct: Ol. Rudbeck utgreber tigetta Ebr: orbet, od) låter tigbel. fbrftå 
tljet intet betigba luåra foglar Plfevlgcms, Lat: Coturnices, p. ntatt 
flt)ganbe fiffar; tfget t>ar man af [Igaité] biupfiniga ffrift t)år ont, uplagb 
uti Upf[ala] 1705, in 4:to. Siu eljurttioål få t Ij en ene font ttjen aitbre 
Quitte ffriftua om foglar mi)cfet framföra om t£>et flaget font fatlaS på 
•Lat: Coturnix; Sv: Ptfevbdns, åftueit PIaplgons; fättia od) ut tljeraS 
ffapttab od) lt)itbe, fåfont Aldrovandusa). Gefnerus.b); Vilugbyc); od) 
flore; ®å fpiteS mig åntå rättare iuara at falla tige Ijår luarattbe Slfer= 
tjöitb, intet Coturnices, utan Ferdices; emebait af tljent ntång flag iuara 
rnåitbe; od) af ttget flaget font fallaS Fcrdix cinerea, af Aldrovando; 
af Gefnero, Ferdix major :f: Cgturnix. öpluaban orbeit åro, tlj.et år 
intet få låt[t] at utleta; Lat: Coturn ix, fager Feftus, Blondus, Longo- 
Iius od) flere nåntitaö af vofien; Servius, Voffius od) a libre utbraga 
tïjet af Græc- ôçzvyoç. Siamuen i attbra fpråf går man nu förbj, od) 
enbaft införer loåra Sv: Got: Ptferlions, Piapbons ; ttget feitare figiteë 
iuara et uteb Spffaruao Piebbun, mett ont tljet egeutel. år fominit af 
P\eb, Pieben, p. font bemårfer votnbåvsbutfav, el. tiglift; efter Kiliani 
Lexicon; .eller .af vôfîen, Rab, rap, rib, rip; ttget IemitaS tljer (gån; 
»ten ttget år iuift, ttget od) Ariftotelfes] luititar, at SlferfiöitfenS år måd)ta 
åtffillig; tljet od) Ælianus förftå låter:

Caccabat hinc perdix, hinc gratitat improbus anfer.

a) P= 311.
b) p: 141.
c) Tab: 28.

31Glysisvallnr III.
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Theophraftus förflarar miblöftel. fogIa=rôfterna. Athenæus later 
förftå at på tt)eu ena orten fâjeë om åferbönfen, xaxaßi&iv, på 
tt)en anbra, xnvßRuv : od) perfore är intet ttnber, at atfïtlltg namn 
gifmeê t^efea fogtar af ttjeraé åtffilliga röfter: v. g. Suivi, KcMi; 
altajugi; qvaglia; gvaqvilœ, qvaile, qviscula, p. Iiugtpi, hrapi; p. p. 
more tbe ttågre Hof=foglav, lat: rapaces; få Tmtbe namnet af rappa, 
lat: rapere mara fonunit; men nu äro tbe albeleé ittgalunba fåbana, 
utan ftilla, ettfalbiga, äta fmå gräéfrö, p. p. £>d) fa)t än tf)e mäft miftaê 
på ängar, ftranber od) anbra gräömarcfen, men intet uti fäbesåfrar, boet 
på upffnrna ptoglanb; Så itämnaé tf>e bod af Offrar, 'ItFcvbona, od) 
matra ffapuab ffull.

§: 2.

apär i Ianbet äro åferpnien af tt)e fuiärre foglar något minbre än 
tjiärpar; men ftörre än Snipor, af åtffilliga färgor font bocf mäft ftöta 
på fnojtbtå, od) fmartfpräflote på mingarne; litet fnätt ^nfmub; näfmet 
fmalt fram; flat ffalle; tång od) final t)at§; långa mingar; långa feen; 
äfmett fotter od) tåer meb floer, 3: fram od) 1: lång tilbafa l)mar rneb 
tt)e betiäua fig til Tringt fpringaitbe på marefen; tl)erföre beta tf)e meb 
rätta Currelii af currendo; od) Ortygice; ffpganbet ffer I)aftigt; bod' 
ide färbeleé fjögt; Sittia altib på marden, men intet up i träen; låten 
ttjeraö är l)ög: Rappi, Kappi, qvappi; p. SOcen om jonerna åga 
ftarfare röft, än fanante; font Albertus, Plinius, Mundella, p. p. fäja; 
tl)et met iag intet befanna; emebatt àtffilnabeu tbem emellan är fmår 
at finna; Sod lärer Ariftotfelis] orb intet åga någon grnnb, font til= 
ftrifmer ^aitarne röft, men intet bönerna. Stpfmet är få gobt font intet; 
tp TallaS fl)c od) Stubbbcma eller od) Stubbtpppor.

§•• 3.
Sbt giöra fin bo tteber på tttardene nti gantait tort gräé på måft= 

tufmor, eller bifeérenar; tbet od) Ovidur ©falbar:

Nec facit in ramis altoqve cacumine nidos 
Propter humum volitat, ponitqve in fepibus ova.

Slt tberoé famangång ffer enbaft meb Eppanbe od) åblåfanbe, fåfom 
Ælianus, Encelius od) flere mena; tbet är intet faut; tp faft än fåbant 
går förut; tp % äro rnpdet ätffogsfäre; T)ålft battante; tbet Ariftoteles, 
Athenæus, Myndius, Clearchus, od) flere mitita; få följer bod tl)ev på 
miuanbet eller tråbanbet; liggen äro 5 el. G: ft: font battent märmer od) 
uttgarne utfläder, à 18 el. 20 bpgu, b"-’ilfe åga tben förmått fåfom
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«£>ôn§ fptflingar, at ftrar mib framfomften forma gå, fpringa odj följa 
mobrcit efter, til at leta nrateit af fmå gråSfröen, fmå gråSloppor, !rantar, 
flugor; p. p. p.

§: 4:
sIlfetbonS följas ffåcftalS, od) allermåft t perfore fåitgaS od) bråpaS 

meb f)agelbi)|or, i fpnert)ot om t)often; tå tbe od) bålla ftg ncber uti 
bifen; Ijfa fom om ©niöripor år berättat; fe Cap: 36; tå od) tf)e funna 
fångita marba lefioaube; Od) eburumål ingen twifwel mara må, at tl)e 
od) funna in uti buren tambe blifma; i fpnerbet nar man får fatt på 
mtgarne, eller od) äggen at låggaö unber [ena] @frocff)öna; t)ir»ar om 
Colerus od) månge flere mpcfet ffrifma; ©å ffer fåbant I)år intet, tl)et 
mig mitterligit år; lönar od) intet möbon od) omfoftnaben; fliten at 
roffoglar Jpofar od) tptife få tbent uti fina floor, tbet fifer oftaft.

§: 5:
-puru meb tf)eraS f i ött od) bitit mara måitbe; år nogfamt futiigt; 

®uitett år mpcfet ring; fiöttet fntafar fom tfjet fan; Aloif: Mundella, 
Avicenna od) flere berätta nog tf)er om; Villanovanus, Kiranides, 
Sim: Sethi, Myrepfus, König, od) flere meta od) inmijuittg gifma til 
tåfebomar af sIlferbonfen, tl)eraö galla, maga, lefmer, p. p. fan tjcinba 
gobt nog;

In pretio mine fum, olim damnata coturnix.

åt nuuftone ftår fåbant at pröfma; @tt eller attnait gång bar tag af 
äggen diett fbrföf, efter tb>e föreffrifitiugar Plinius od) Keranides gifma, 
men mårefau icfe funnit, fom tbe förmått bafma i fpnerbet b»é barn= 
fångébuftrur.

Cap: 55: 

om

(Dinar.

§: 1.

©menffa orbet Örn, Aurn, år mpcfet Ij ft, Dan: 0vn, Belg: 
arendt. Germ: Ar, Arn, ItMev, p. Dcett ont tbet år tagit af Eb: 
"W, eller af lat: aqvila, tbet IeiunaS tber bått; tp om namnet Aqvila 
fimtaS åtffillige meningar; v. g. fontlige taga tbet af nqva, fåfont" 
Feftus, entebau örn font matnet (mavtachtig; fontlige af Arumine,
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Sv: @favp=wigf«mbet; anten at ftyg« ody ilå fig nebev til rofmet; 
Avi hac nulla volât vehementior; feiger Cicero;3) eller af lîavpa 
fpnen ; ti) taft ån Ban flyger f)ögt i luften at fnaft ingen få t>ögt up 
fe fan, få ffåbar tian Ijfirnit rnåchta mål iteber på jorbene; tfiet od) 
Auguftinus od) Franzius milita. Slnbre fåfont Canininus, Hefychius, 
Nunneftus od) flere tpba erbet af Gr: ayog eller od) cierog; Hifpan: 
aqvila; Gall: Aigle, Angl: egle; p. p.; ftämma in t)ärmeb. COien pmab 
Ebr: orb font åtffiUig åro, v. g. Nefer; Sarfir, per es, ar, p. p. [angå 
tnånbe] på tljent får man nu ingen Iuifj unberråttelfe, utan tf)eit ene 
gifjar få, en anttar attorlunba; fe Munfteri, Stockii od) flereS Lexica; 
i fl)nerf)et Bocharti Hierozoic :

§•• 2.

Slt af Drnar ntåttg flag finita?, t tie t mitna Ariftoteles Plinius, 
Hermolaus, Gelenius, Wottonus, Aldrovandus, Gefnerus, Zahn, 
Vilugby od) flere månge; v. g. Chryfoetus, Haliætus, Melanætus, 
Pygargus, Nifus, Harpe, Clanga, Alrachme, Offifraga, Aftur, etc. 
etc. men flår åro ide mång flag; tt>e pngre åro môrîare, brungrå, 
öftrer att; t£>e åtbrige liuSgrå; tmfmubet år icfe få [tort, ttåbben ftaref 
od) frofoter, IiuSgul; toingarne ftora od) breba nteb ftarcfa pennor od) 
l)ånganbe fiåbrar; benen tiocf, boet intet lubna ; fotterna åfmen få meb 
ft tåer od) Ijmajja floer fram, od) 1: tång tilbafa; ftpfioet rått ftaetot, 
od) måft Ijmitt; flpganbet tung[t], långfamt od) flögt; röften år pjep, 
peip, Pjip7 måft når fan flpger; Spueu ftartfare ått i annor biur; 
luften åftoett mål; tungan ffarp odj liten.

§; ft.

Drnar bpgga bo i ffogSmarcfen på bårgen, tt)er tl)eraö måfta till)åll 
år; ljöqft up uti ftora od) torra furuträn, bragattbe tilfamait otroligt 
ntånga, ftora od) torra qmiftar, ttttber od) alt omfring boet mit uti af 
torra ftrå, Iaaf od) leer; mål giort od) ombemarat; Ijmarcft pottan mårper 
allettaft 2 et. ft ågg ont måren, od) af ttjem ungar utflårfer; bod fallait 
flere ått 2; tfiet ,ft6'' blifmer mereubelS rötägg, od) nttaftaS, når uttgartte 
frantfomma; Ijmilfe ungar föbaS nteb fiött af Jparar, foglar, ©tornar, 
ja! od) fiffar; p. p. OERett at tf)e föraS ttp i luften emot folett, at för= 
föfa om the tt)er af aitteit ,blötögbc eller od) ffarpfpitte marba; flått b er 
tpet förra, mråfaS tf)e bort; efter Æliani, Tzetzidis od) Ariftot[elis] 
utfagor; tf)et åger ingen fatting; Wottonus ogillar Ariftotelis orb hår ont;

a) de Divin: 11
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utan oftaft faunas pär ï>u>ab Albertus ffrifmer, at man up uti fä bana 
Draabo finner nt) ff tagna ,parar, (Mornar, fogtar crt> fiffar, pmilfa 
mtgarne icfe pinna upäta, för mpcfla tilbrägten af bägge tperaé för= 
älbrar. sZOien fä är ontpcfet befmär at funna flifma tjt up, ocp än mera 
farligare för föglarneé grpmpet [full, at förfmara ungarna; tp ögon, 
ttäfa, öron ocp pänberna ftä i ftörfta fara om Drnarne tå itärmaraitbe 
äro; ocp må ingen enfant mäga fig til tpen orten; tpet met iag ocp 
attbre font meb mig marit pafma, uti mina unga bagar.

§:
Drnar fättgaö pär enbaft meb 23öfjeffott, men intet uti fnaror, eller 

gilber, tp tpe rätt fällan eller albrig tteber pä ntartfeita manbra. ^waveft 
åteleit år; Gr: aco/ta; föl-famla ftg roat örnarnaa). men när tpe 
rofmet fått pafma in ont flotta, flpga tpe up, om tpe tpet förmå up= 
Ipfta; i mibrig pänbelfe ftä tper på til fpeS tpe mätte morbtta äro; 
SBdr bigre pliobafmibare D. H. Spegel ffalbar mpcfet ont Drnentb)

"9'iär iag nu mtbare mil up i luften titta,
"Sä [er iag pär ocp tpär tpe ntäitge foglar fitta 
"fOieit ingen fer iag bocf fä pögt font Drnen fara 
"©ont ocp förtpenffut fägS en fogle fonuttg mara.

P P- P- P- P- P-

§: 5.
Z1It af Drnar funna taga» ntäitga läfebontar tpet gifma mib panbetta 

VVormius, Kiranides, Galenus, Diofcorides, Plinius ocp flere ntäitga; 
tpen font tilfälle äger mä pröfma faitiitgen; äfmeit om tperas pennor 
förtära anbra pennor, om tpe läggaS tilfaman. Nugæ.

Dm tpen fä fallabe (£>vnefteneti ; f: Ætites fallab, ffrifmeé mera 
äit ntpifet, tpet man finner af Plinii, Diofcoridis, Oppiani, Zoroaftris, 
Brafavoli, Agricolæ, Bellonii ocp Königii ffrifter, ocp af tpe mänga 
Auctorer König citerar; SOieit po fan meb gob ffäpl alt fäbant faut 
mara fäja?

Roduntur variis prudentum pectora curis,
Qvi coeli affectant fcire Deumqve vires.

a) Luc: I 7.
b) p: 192.
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Appendix eller Lilfato.

Cap: 1:
om

iårfov.

§: I-
Särfan är en liten fogel, [om en [tor [parf, Ijar näftan [amma 

namn uti annor [pråf, v. g. Germ: IevcB; Dan: tLårcBe; Ang: Lnrlce; 
Holl: laurilc. Lat: alauda; men Ipoaban tl)et är, ttjet gifsaé mpcfet; 
tf)e anbra Befanta namnen, v. g. galarita, caffita, åro af toppen en bel 
af Sårfor bära t itacfan; od) fallaS Alauda criftata; ©oml. taga tl)et 
af prattföffo, [äfom Plinius, Svetonius, Cafaubonus; p. Becanus 
nämner tljet af Al-oude; tl)et Cafaubonus Begrtnar; Marcellus tpber 
od) tt)et af Gall: allouette; [om Betpber et nteb galarita; ttågre mena 
fl) et mara af Aligauda; t()et är af alas agitare, lircfa, ffafc'a voingavne.

n ttågre [om af Slpf!: XLaivct, tlåvcf taga alauda. Vifcus begabbar 
tl)ent font tpba af Laudare; låfma od) pr ifa ©faparen näntl. SBare 
frnru nn må, är HävFian af röften; mår ftnrtfa ^liobafnttbare D. H. 
Sfpegel] fiunger [ålebeé:

sIIien mpcfet glabare begpntter Särfan fiunga,
Od) tirlar gattffa tätt nteb filfeö lena tunga,
•poit biubcr minteren gob natt, od) t)äl[ar måren;
Xpou lårfar fä i mall, od) går i beet nteb fåren,

P- P- P-
©å alle foglanta ittå l)enita l)är i mifa,
Slp ingen fiunger mer ätt måitabé tjb titlifa.

§: 2.
Sllienne IitPle fogelett infinner [fig] iblattb ti)e fbrfta om måren; 

b o rf ide f)är om Äpitbennäfott efter D. H. S. fång; ntan nti April 
itiåuab när fitiön tjnar; tl)e [ont l)är miftas äga ingen topp i uarfait, 
utan ävo fläte odj ntörfgrå öfmer miitgante, men liufare unber minganta, 
fram i bröftet od) unber bufeu; ljufmub meb fmalt itäf framåt; !orter 
t)alë, breba od) långa miitgar, meb Ipoilfa I)oit tilrar eller rätt friitgt 
Paffar när t)on far fad)ta up, äitba rätt; od) näftan få neber, fiuttganbeé 
altjb unber flpd)ten, men mib fittianbet intet; [tpfmet är något långt
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odj I malt ; benen [mala åfwen fotterna, men tåna od) !Iona långa od) 
fymafja, 3: fram od) 1: tilbafa ja få lång; IjafwanbetS mafta tillrådet 
på åtrar od) goba torra jwalar, faint mib magar; men fållan t mitba 
flogen, el) IjeCler fitter lårfan up uti tråen, utan neber på marrfen ; tf)et 
od) Ariftotfeles] wituar. mib upflpganbet går fent od) fmåntngom, men 
neber rått ffpnbfamt od) fmfttgt fom en fteen.

§: 3.
2^eraP bo rått flått på några fmå ftråen neber i gråfet od) fåben 

giorb, fjålla tlje fåra, mårpa 11) er 4 el. 5: ft: ågg; efter Ranzovii råf= 
ning, od) Alberti; men at några anbre foglar, öfmer tfjeni ligga od) 
ungarna utflåcfa; fåfom Albertus menar; eller od) framlifmaö af Sot= 
fïenet; tljet år ofant; efmntwäl ungar funna fomnta i od) utur ägg, ån 
[o: in] uitber Rötter lagba; fe förmål: §: 7. .pmilfa ungar Sårcforna 
meb ftor fljt föba få mål .pan fom .pott, föranbe til them franfar, fmå 
flugor, gråéfröen od) tplift; tp tlje följa långe ntoberu åt; Ijfa font om 
Stenfqmettor förmält år; Cap: 40.

§: 4.
DJian fångar Sårfor giårna lefmaitbe, til at hålla tf)em för fången 

ffull, uti buren;’od) t)itru % tljer attfaö böra, t£>et beffrif[me]r Colerusa) 
od) flere omftånbel. DJien om tlje ffola mål trifmaé, måfte ungar in= 
ftångiaé Ijålbre åit gamla.

34m ffåcfaö f)år intet, utan par om par mifa tfm fig öfmer fom= 
maren; men om mintern intet.

§: 5.
Dlf Sårcfor Ijar man tecfn til måreit, ocl) af fljeraé fång ftilt od) 

macfert mäpmåber; ftunger Sårfatt i rågnmåber, få ftillaé fnart rågitet; 
23offapett Ipftta od) på tljeraö fång, tt)en tl)e tiba om morgonen begpitna; 
mett om nätterna åro tlje fielt tpfta.

a) lib: 15, G: 41.
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Cap: 2. 
cm

*En (IDrocmlig fide å (Dvten,

fångab i Bergfio Scrfn 1743, erf) mig af SiuUffrif[ware]!; Jolmn 
Smidt förärab d: 16 Sept: font et uuber.

A. Utroåvtes roar Igan en fåpan
1. Uiog [torre än en t>jàrpe, men naget minbre ä[n] (Dm.
2. Utafioet [wart men längre cd) fpelgigare än ,pntrpfens.]
3. Siäbrarne näft omtrtng Uiäfwet up til ögonen ed; unber 

fäfterna til IjaIfen fiticpmjta.
4. Dgnabrpnen röb, men Dgeuen [wart.
5. Ralfen runbt emfring nteb röbbruua ed) infpräitgba fiäbrar, 

fäfem en Drrpötta.
6. 33ringatt ed) uuber 23(r)ufett iufprängba fiäb[ra]i af röba, fwarta, 

t)ioita ed) broppltga.
7. Dfwer rpggeit fioartaditigare alt närmare ©tiärtfeu]
8. SBtngarne efioer ed) unber af bwita fiäbrar.
9. ©Härten läng ed) pmiter i änbait af alla tper waranbe 14: ft: 

fioarta fiäbrar länga;
tö. UKen efwa[u] pä tpefja fioarta läge 6: ft: Ijfa länga röbfpräf= 

teta fem intet were piojta wtb äitbait.
11. Bären ed) betten af [niöpwjta fiäbrar.
12. Hona Ijwjta, länga ed) pioafta fram ät.
B. Onwartes war pan Ijfer en annan Swge!.
Äiöttet til [maten ed) färgen en Drr=Ijona.



(

III: ©eleu 
uni

Bio-5ogt«v.

§: 1.

©ont tt)e förra botat itamngiftua foglanta efter A. B. C. ©å 
oct) tbenua um ©iüfoglar; tmulfa tuäl i mang ftfefe äru Ijfe ©fugs= 
foglar; beef utifa at minftone i fotterna; i tt) tbeffa feitare äro palmi
pedes, Sv: .BvebfotiAe ; ctganbe miufare fnäen off) fotter, an ©fogs= 
fogtarne, äftoett minbre ftoer; emeban tf)e måfte biätfa fig fram meb 
fimbanbe; @å at en t)loar fan fe HiaturenS ,perreS unberbara ffafetje; 
v. g. fpvfota biuren fom fa marfene gå, få 4: ft: ben od) fotter, 
fyafiua fvambettens Fnå, ftje förra bögba fram, miufare od) lenare; men 
baFbenens ftffloare od) ftiälare; vSog[avne; fom gå få 2: ben; bafioa 
alle fnäen bögbe bafut; SOteniffau od) få tu fotter eller ben nfrätt, 
tioärt emot, nämt. fnäen bögba framåt; p. p. p.

£)d) fom ©iöfogtarneS rätta t)ennoift är få oct) uti watnen, få åga 
tt)e od) tt)en förmån, ibtanb annor, at ttjeras ftäbrar få emotftå matnet, 
at % torrare äro ttjer uti, än å 11) et torra; ocb fom SFogsfogtav 
triftuaS få Ianbet ; få oct) ©iöfogtar t matnet.

§: 2.

©ebermera är od) ftset i gemen at införa om ©iöfogtar at tfe 
atlefaman äro bär ftfttiugsfogtar, oct) funna t)är intet längre wiftaS 
äit ftöar, l)ff ed) loatnen är fria för jfeit; faff äit en bet ftftta förre, 
en bet jeitare, båbe fram oct) åter, loår oct) t;cft. 6n bet äro fiffätare, 
od) åga tt)en natur at oct) funna Iefioa nog länge af bara loäber; en 
bet gräs= fäb= ntatffarS= groberS ocb cutbra biurS ätare, äfioen fiffarS; 
meb mera fom fomtner at antecfnaS loib bwart ocb et flag. @n bet 
funna b<*lla ftg iteber unber matnet; fomliga längre, fomliga fortare; 
några od) alfdntet. Sttla loärfa tt>e ägg ocb utfläcfa ungar; fontlige 
flera, fomliga få; åga ocb mäft alle tberaS färffitta röfter, famt loifja 
tiltbåft ocb boftätlen; fPar om fPar, när tbe beginnet faraS om tuåren,



490 [III: Siö-Foglar.]

tå mpcfett ftrjb t If em emellan pppag, i fpnerlfet emellan Rattarna når 
Jpöttortte icfe tilrårfelige finttag; tå tlfen ftarcfave förbrtfmer fifen [matare; 
Sllfe följag åt ,g)an ed) Jpon ; od) albrig flyger ftait förft up af matnet
för ån t) o na n fövft tt) et giör; el) fjeller flår fig neber för ån Ifonan
tlfet giör; p. p. p. ©mellan tönen på en bel år od) mårfelig åtftilnab.

§: 3.
©ätten at ©iöfoglar fånga, åro allermåft meb ffott af piagel= od) 

råffel=33ö§or; ftnnbom meb 11) e få itåmba fmå iliåffaror, famt fnaror; 
Sbocf båft om måren od) font om t) often; ti) tå fiitttag tl)e l)år mib 
fram= od) åter=fårben ffocfetalg. Dm måren åga tl)e tfjet fpmie, at når 
anten en bona ftiuteS tl)tål od) Iemitas böb flptanbeg på matnet, få
tomma fnart tf)e månge attbra tilbafa tjt igen, od) lågga fig tfyer brebe=
mib; Ifnrilfa af fmållen ffråtnbe more; eller od) när tt)e få fa Habe YPettav; 
tlfet år, upftoppabe ©iöfoglar, lagbe på et litet bråbe på matnet, od) 
gifma utfeenbe font en Iefmattbe fogel; låggaö mib ftranberna, timareft 
fåttgaren upråttat retranchementer af graitbuftar eller ftenmurar, itt 
om Ifmilfa t)au ofpttlig ligger i förfat; på fåbant fått ftttttta mål 
många, tIfett etta efter tf>eit attbra bråpag; Ijälft inga Äottgl. görorbnin= 
gar förbiuba ©iöfogelfåttge; fåjottt meb ©fogsfogel år förorbitat; emellan 
StRibfaftan od) Olofsntåfjoit; få af ålbre font ttpare Äottgl. Placater ; 
Saft ått nu tlfefja über, emot tlfe förra, för 40 el. 50 åren feban, ett 
alt för [ftor] briftfålliglfet od) otrolig ftor förminftning åfmett på ©iö= 
foglar f)år fånttag måfte.

§: 4.
Syorterfni ng på ©iöfoglar efter A, b. c. af tt;eraS SUamtt, font tl)e 

l)år å orten Ipba, famt febermera tlferag forta beftrifniitg.
Cap: 1. Sllor, I’lor, Star. 13: Sotnar

— 2. Sln ell Sinner. 14. SRåfar.
— 3: SMes=Sltttter. 15. sPracfor.
— 4. 23lå=lfalfar. 16. ©frafar.
— 5. ©ollar. 17. @tor=ånner.
— 6. ©riftlor. 18. ©matter.
— 7. ©råsåmter. 19. ©martor.
— 8. @iåff= milbgtåf;. 20. Strutar.
— 9. ^iafg=Ornar. 21: 3tmårr=muIor.
— 10. Sgfoglar. 22. Slårnor.
— 11. Ättipor. 23. Sßiggor.
— 12. Sabbar. 24. Sler ; Sllor, fe Cap:
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Cap: 1 :
OUI

-Kor, 2lor, -ler.

§ I-
34)ej]e ftöfoglar bära bär namnet af röften, ti) tbe fatta, bocf intet 

bögt: Aor, Alor, Ä-å-å. p. 'Dien om tbe egentet. äro af % flag, font 
fadaê Milvi; efter oct) Urice af Wottono; efter od) Carbones aqva- 
tici, f. Magnnles; efter od) Catarrhaftes p. p. fl) et fan tag intet 
mat finna mig uti; h) font fbefta förenämba beffrifmaS af mångom; 
bocf i ntattg ftpcfeit åtffilligt; ©å IemuaiJ alt fammatt tf)er fjätt; Dm 
tfyeffa f)ärmaraube 5(1 or eller åer är trotta i fatting font följer at be= 
rätta; nämt.

. §: 2-

$be äro tf)e ftörfta fiöfogtar f)är å orten, oet) t) af ma fit enbafte 
titft)åt( uti fjafmet; ftora font inta ©iäfj; bocf oljfe tit färgan, Ifan ifrån 
bönan; ti) f)au är fmart=acbtig meb fmå ^nnjta fiäbrar pä mingarne, od) 
ftörre; men fjonatt något mittbre, od) öfmer alt mörfbruuer; Brebt ttäf, 
meb fmå tänber; intet färbeleö ftora mingar; ti) fla.ra t£>e länge ntföre 
matnbrpnan od) trampa meb fina fotter rätt fringt på matnet, för ätt 
tbe fomma at ftp ga, intet bögt, utan lågt ntföre matnet; od) mifa ftg 
intet tibare ont rnårett frame, för än ftrömingen begpnner fättgaé, ti) 
ban är tf)eraS egentef. fpjë od) goba föba, od) t)ålla fig tber ban mattfaê.

§: 3.
9tär tbe fent på måren fornnta bjt flpttianbe ifrån föbra orterne, 

paraé tbe, od) giöra bo närmaft bafsftraubeit, eitbaft uti t't)et fiögräs, 
tort löf, tång od) tptift fttaff, font bafmatuet om böfteit opfaftat; bmareft 
bona[tt] märper 6. 7. 8- ft: ägg, efter baitben; 1 el. 2 bagar emedan bmar= 
tbera, od) tber mib brufar fåbatt förficf>tigbet, at äggen öfmerfrafas 
meb förenäntbe upfaftabe ftöf få at boet intet tättet. fpnes, ätt minbre 
äggen; b®i^a b1511 adena märmer i 24 bpgtt; men banan intet; utan 
få fitart boitait börjar manna äggen, braga öpanarne fin mäg; få at 
efter 'Dttbfommars bagen inga bär fpnaS månbe.

®å fnart ungante äro utftäcfte förmå tbe följa mobren åt od) 
fimba, Ietanbe fig något til maat af fpittf itorbattmäberSfpicfar od) 
tplift font mib ftranberne finnas månbe.
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§: 4.
©ont mäft b ri ft är af .pattar, o cl) tl)eé utan 9le=äggeu mpcfet öfter=

letaö; tp t|e dro ftor fem gåéägg, af blåadptig färg; belë af folf, belö
af fråfor od) forpar; fäfom i Cap: 18 od) 19 är berättat; räfmar taga
od) ff)em bort; få bliftoer l)är mptfenljet af tl)e få faflaba ©all--åev, 
limar til ti)e ungar ffäcfaé fom framforamit fyaftoa, jämte flpttningë 
Ple=färingar SRorbau efter; 10. 12. 30: ft: t ftaefen, flioilfa infinna fig 
joib ftrömiitgéfiffegarn, od) g i bra ftor ffaba, ti) tf)e äro glupffa, od) funna 
boppa fig, od) nog länge toara Ieftoanbe biupt neber i ioatnet, tf)er at 
plåcfa fiffarne af garnen; toaranbeö nog unberligit, at tt)e få utlärba äro, 
at efnuareft tt)e fe toålar flpta på ioatnet, tjt giftoa tf>e fig od) boppa fig 
ti)er neber, 10. 20. 30: famnar biupt, emebait fåbaua toårbar äro teefn 
tit tt)er uttber Ugganbe fiötar od) fiffegartt.

§': 5.

Sljefja ftora foglar fåttgaö mäft meb böfjeffott, fällan nteb ftnå= 
fapor; fe görmäl: §: 9. SDocf äro ffje beftoärliga at ffinta, ti) font tfyeras 
fropp är tung od) btger, fipta tlje fibt neber i ioatnet, få at vpggett 
näftait är jämn meb ioattubrpnan, Ipalfen ffrpnfes ocl) iljop, få at fulan 
intet giärtta träffar fogeltt til böbb.

§: 6.

SDutteix är mptfett od) letter; fiöttet äfioett mpefet; men fegt od) 
f to åra tranacl)tigt, i fpuertjet på tfe gamla; Jptoab font fitttbe af tl)em 
tiätta til läfebontar, tlpet met tag intet, allenaft at när fiöttet fofaö fet= 
man fom öfioerflpter är gob emot fuarren, ju få gobt fom ©iäl=fpecf 
eller ©iälfran.

Cap: 2. 
om

Ptn mte v i getiten.

§: 1.

Stoenffa namnet Pin, fom är Ijft ntåttg attttor fpråf; v. g. Germ: 
(Knb, f£nt, Pint; Ital: Anadre, Hifp: Anade; Fland: Acnte; Lat: 
Anas; p. p. Ptuten t’t)et nu rättare tpbeö af Græc: Nrjaoa, Nrjma; 
fåfom Hefychius, Ariftophanes od) Varinus ffriftoa ; eller font
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Varro menar, af lat: naiando; tljet lemuas tljer Ijått. fan mål Ijänba, 
altfaman af mart Sv: G: orb, A, aa, å, An, ana, fom bemårcfer matn 
t gemen; Ijmar af få mål lat: aqva, fom amnis, år tagit, meb mera, 
fom af Stiernhfielms] Gloff: Ulph: af Verelii Lex: Scyt:, af D. H: 
Speg[e]l: Gloff:= år at igenfinna.

§: 2'

©cl) emeban ntåttg flags Sinner finneS, tjmilfa i gemen belaS i tu 
flag; näml. Annates domefticæ, Sv: Stnfor, om Itmiifa är ffrifmit 
uti I: ©el. 1: Cap: ed) Annates feræ, Sv: Wilbåmiev, om ftmilfa tt)enna 
III: SDeten egentel. banbtar; Så måfte man t>år l)ioart od) et flag får= 
ffilt beffrifma, efter fom tl)e t)år å orten nåmuaé, Ijfa fom Fabricius, 
Gefnerus1 ocf) flere giort fjafma mtber namnen, v. g. Capellæ, Clangulæ, 
Berniclæ, Brenthæ, Bofcades1 Chanolopes [o: Chene-], Fiftulares, 
Mufcariæ, Platyrynchæ, Qverqvedulæ, p. p. IjmiIfa alla ltåntuaS meb 
mang annor namn, uti annor fpraf, Ijfa font Ijår; Ijmareft mtber orbet, 
'itnnev, förftåS åtffillig flagS fiöfoglar, v. g. 21 for, HMeoanOetv 2Må= 
f)alfat, HJolfav, (Bri)Jfotv (Bråsåttttev, Änipov, ptacbor, Sfrafatv 
Smarter, Wigger, p. ©Ijefta föraö til mifja Cap: eljurumål i ntåttg 
fh)(feu tt)e åro l)toar anbrom Ijfe ; v. g.

1. Slre v*il>’ttingsfoglar; fontma t)jt om mårett, o cl) flotta bort 
ont mintern, når matnen meb jfett betåcfas; fåfom ocf) ffer å attbra orter, 
efter måttgaS beråttelfer;

2. Sire palmipedes, Sv: HJreOfo taOe, meb ffitttt emellan tåita, ocf) 
röbadjtige; fåfom Fabricius, p. p mitna.

3. HJceOnutuOiga, meb fntå tauber, Ittbett tunga; open ftrupe; ftor 
mage; rnpcfet ringa inelfmer; p.

4. 'J-VaraS fuller pan ocf) Ijott ; bocf tåfla ifrigt panante fig emellan 
ont potterna, når t Ije få fittttaS.

5. ©iöra bo mib ftranber ocf) på fafta lanbet.
6. Slta gråS, fåb, o cl) flaffa uti fig Ijmarjefyanba p. p.
©ocf åro tf)e uti ntåttg ftpcfeit f)toar anbrom Oljfa ; i fpnerf)et til 

ftorlefen; fårgatt od) röften; tf)et för fymart od) et flag fommerat ttåmnaS.

§: 3.
©cl) el)ttrttmål Söilbåntter futttta tamba giöraS; l)toar på epentpel år 

infört, uti I: ©el: 1: Cap: §: 4. få lönar fdbattt fögo möbott; utan år 
faft båtre, at Sltt=ågg låggeS uttber Sfrocffj öttS, at mårtttaS, ta uttgar 
ntflåcfeS, od) meb ringare befmår Slitfor, eller tamba åtttter giöraS t Ijer 
af; fåfom tilförenbe berättat år; Ijmilfa ombi)ta fårgatt itu få, titt få; 
icfe utan förmtbrau.
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§: 4.
Sinner fångab I)är mäft meb raffel= ocB Ifagel=Bofje ffott; Balft om 

loåren odf B*often, tif tå dro tlfe fetare ån mtber mårpe= octf marna= 
tjberne. SIfrnen ftunbom uti fnaror; eller odf uti nåät, ^ujareft tlfe 
fafna ofta refor, i iifiterdjet tBe unga, anten tjt breftta, for ån tt>c firnta 
flifga; eller odf når tlfe fielfwa boppa fig neber i matneu. Slt lågga 
för tlfein fåbana faler, Bwar af tBe funna, fåfom Fabricius ffrif[tre]r, 
bö; tBet Brufab intet Bår. 33ten at galfar, epofar odf ttjlifa roffojlar 
tlfem gripa, böba odf upåta; tBet Bånber oftaft.

§: 5.
Sfuner åro gobe odf lenare ån på fïogêfoglar; men fiöttet mifcfet 

fåmBre; tp mereubelé fmafar ttfet Irartigt; år nog fegt; p. tBet octf 
Galenus, Avicenna, Rafis p. p. Beioitna; Martialis ffalbar få:

Tota qvidem ponatur anas. Sed pectore tantum 
Et cervice fapit; caetera redde coco.

DcB faft ån Columella, Diofcorides, Marcellus, Plinius, p. Be= 
råtta, tBet af Sinner många låfebomar funna Berebab; @å Bar iag enbaft 
förföft fetman eller Slufiftrct mara gobt ju mera ån ©mjnifter.

§: 6.

Slf Sinner Ifar man fåfer tecfn tit måbcrffiften ; ttf når tBe Begifitna 
ffrifa, flå nt fidbrarue, plårfa fig, ffafa meb miugarua, boppa eller tmatta 
fig neber i matneu, fotnmer ftormmåber odf neberBörb; tBet ocB Ælianus 
odf Plinius förmåla.

Cap: 3: 
om

Bles=Slnnev.

§: 1.
Slf IBen VObgitla blefan eller rauben font ftråefer fig ifrån nåfmet 

Baf öfmer narfan, nåmitab tlfefja foglar, ftörre ån gråSätmer, men minbre 
ån ©torånner; maranbe måcBta Ijfe tBem fom fall ab Bofcades; fatt 
Bcinba octf Phalerides, attbre mena IBe få ttåmbe Qverqvedulæ; faft ån 
Columella giör alla tBefja trt) flag tit et. TBeBa .Bleeaimev til fiöttet,
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-petit od) .Jpoit Ettttim weil atfïtljnê, ti) Ratten är ftôrre, od) meb ftnrcîare 
ri'ft, fanit t)ögre färgor begåfmab, ait pottan ; EDocf uipcfet parfära; f)afwa 
umvit i fout a bagar pär til ftor mpcfenEtet futtbtta; tuen tut gaitffa få.

§: 2.

SEje fomnta Bjt ont wären fntmit ifrån, tneb ttje fiera âttiter, od) 
gtôra bo tteber på marefett uttber bnffar od) Ewtftfnlla granar, Bwareft 
5: el. G: ft: ägg läggad od) af Ijonan märntaS t 18. 19 cl. 21. bt>git; 
tå ititgariie utflärfad, od) ftra.r förmå ga od) finiba, fôljanbeê ntobren 
tätaft åt; men battante fara inäft fin wäg när nitgartte 14 bagar gamla 
åro; fjwtlfa föba ftg ftelfwa meb fmått watugräé wtb ftraitbente, famt 
watufranfar od) fertil ar; Ättuita wäl boppa Erafwnbet od) Ralfen od) 
bröftet tteber t watnet, at meb näfwet taga på fiöbbtn något at äta; 
men tneb EteIa troppen ffer t^et intet.

§; 3.
-Purn tl)e fångad, meb annat niera, tbet är berättat i tt)et 2: Cap: 

od) §: 4. ont Sinner i gemen.

Cap: 4: 
om

4Mål>alf<u\

§: 1-

23lå=t>alfnr Eallad Jpanarne af ©toräntter, af tbcit blå=riugett font 
är omfring tIterad t>aïê, in emot Etnfwubet; od) fålcbed af famma flag 
font Annates torqvatæ, ont EtwiIfa Albertus, Eberus, Peucerus, p. p. 
fïtifwa; Gefnerusa) Befdnner fig wara ofttttig ont SImterd åtffilliga 
namn; tt)e äro mpefet ftôrre ätt -pottorna, Etwita fram uti bröftet od) 
uitber Eutfen ttteb fina fläefar; wtttgarite prpbbe meb t)öga od) ffetta 
färgor, blå, fwartbruna; p. p. betten o cl) fötterne gu^lacEttige, fort ftpfwe 
meb 2 fwarta od) upftåeitbe fiäbrar mit uti, forta od) frofota; fåfont 
inäft alle Etattar af ftöfoglar äga. Ocf) faft än tftefta 2Måbatfav äro 
mpefet färe åt .fina Ijottor, Stormmier, Eallaba ; få flotta tfte od) font 
attbre ftöfoglar ifrån tEtem, när uitgarne äro fratttfontne. Ont Efterad 
SOîafar, tneb tuera Eonuner at ffrifwad i Ef) c t 17: Cap: om Stormmter.

a) Iilc 3 pag: 99.
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Cap: 5. 
out

dollar.

Sfyet allerminfta [laget af Ojräéättner tallas fyâr 23olIar, emebait tfye 
cire uäftan ruitbe, fåfom Bollar, meb litet fyitftoub, toiler fyalê, p. p. 
grâacfytige öfwer fyela troppen; ]‘d at tönen intet giärna tunna utmärefab. 
Defy euieban tfyerab mäfta tilfyåll är uti [utnpiga toatn, uti [mått ftö= 
grab; [å nåmttcié [o: nämuab] tfye oefy fyär tlovt=bollai\ SKen fyuru 
tfyerab rätta namn på latin oefy annor fpråf loara tnånbe; tfyet är [å 
uipefet [mårare at finira [om et ftagb Stnuer äger åtfftltig namn på ät= 
f¥iltiga orter; 2(f tfye [må Stniter nämueb Meanea, Tela, Sulpo, p. p.

§: 2.

Sfyefe 23 o II a t efyurn [må tfye âre, märpa tfye Ijtioäl måitg ägg, 7. 
8. 9: [t: uti boet [om giöres på marefen uttber [må rjbbuffar; ,fnoilfa 
fyönau wärmer oefy ungar utflâcïa i 20 bagar, fuunanbe oefy tfye [om 
aitbre fiöfogeluugav [trap gå oefy på watnet [imba, följanbe uti ett rätt 
rab mobrett efter [om wägleber tfyem tit tfye [tätlen fyworeft föbait fan 
fyämtas af [måt fiögräs wtb ftrauberne, flugor, fojar oefy ferillar; wa= 
raube mäefyta friugfotabe at löpa på watnet, när tfye ffrämbe blifwa.

@om tfyefe 23ot(ar ffocfab giärua, [å ftår man tfyem efter raeb 
fyagelfwärmar; tp at fofta fufylor på tfyem, tfyet foftar för mpefet.

§• 4.

Tnmcn oefy tiöttet aga [amma beffaffeufyet [om tfye flera 'tinner?, 
boet iefe [å tranaefytigt [åfoni tfye ftoraé.
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Cap: 6.

OUI

(Bvtfdov.

§: 1-
SJjejje foglar miftaS [tabfo på [atmet od) t faltfiöit, men albrig å 

Snfiöar; t[e fomma t)jt om »oåren när ftrömingen börjar fångaS od) 
fara l)äbau om t)often igett; Iallag gemeitl. Colymbides eller Urina- 
trices, af [milfa Ariftotel [es] räfnar alleuaft 1: flag; men Turnerus 
od) flere gauffa mång flag. Sfter Turneri betning lära Ujefsa »oåra 
©rtfjlor mara af tî>et förfta fïaget, font på Sl)ffo, iDudper, nämnas ; 
Ijtmtfet fomlige räfna tit genus Mergorum od) icfe Anatum. fomlige 
Auctores fantattblanba t[ef;a; $o fan nrffilja fåbatta blättingar? tt)e 
bero mä|t af berättelfer. .pmabatt orbet (Boif)Ia är fommit, tfet met 
iag intet, om icfe af (Srtot, font bemärfer Qtetu 0ten[op; ti) få fnart 
tl)e tomma på [aféftranben, är t[eraS [emmijt »utber ftora ftenar; äljeft 
föras t[e tit namnet Colymbus.

§; 2.

$[ef;a Srijjlor äro fmartbrnna öfmer alt, intet ftörre än Xùtipov ; 
fe Cap: 11; eller font Sollar; fe Cap: 5. meb några [imita fiäbrar 
unber bufett; litet [ufmub, forter [alö, breba miitgar, ftacfot ftpre, röb= 
gula been oc[ fötter; ogemeitt fnälle at boppa fig tteber mtber matnet, 
änba til botn, mara rätt länge t [er tteber, fåfont Sotnar, fe Cap: 13. flpga 
rätt [afttgt, gifioa ingen röft ifrån fig; miftaS mäft tl)er ftröming man= 
far, t[en t[e neber i matnet nätt taga af fiffegarueit oc[ föra t[en uti 
mutten ofmatt matubrpnait; p. p. Ppait od) ,fmit äro i all ftpcfe [mar 
anbrom tjfe, få at t[e intet utmärteS futtna åtffiljaS; ont icfe [ottan 
litet blefare fptteS.

§: 3.
SdjeraS bo är läitgft unber ftora ftenar oc[ i[olig= bärgSrefmor, 

[mareft t[e på bara ftuet ftapor, utan [ö oc[ ftrå, lägga 2: ft: ägg, 
[milfa [an od) [ottau märma oc[ uttgar utfläcfa mtb flutet af Junii 
månab; Ungarna tigga länge i boet til t[eS t[e marba fultmupne, oc[ 
föbaS ntnbel. af bägge förälbrarna meb ftröming oc[ fmå tånglafar; til 
t[ef» t[e ut på matnet fomma oc[ fig föba.

OlysisvaIIur III. 32
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§*• 4.
'.Ht fånga odi bråpa tljejja ©rtfflor är mpdet fwårt, tp på Ianbet 

fittia tt)e albrig, utan alt jämt fimba på watnet, ware [tomten Buru 
ftarcf ^an må; $Befi ntan åro tt)e få genomfrittga at boppa ftg neber i 
ioatnet, at få fnart fängetrntet afBrinner, i fl up åro tt)e unbcr watnet 
giömbe, få at furian löper öfmer tBem; Unber fteuarne oct) in uti bårgö= 
refioor Bewara t£>e ftg få långt od) trångt, at man nteb fyåuber od) ar= 
mar intet t>imter taga tBem, utan nteb fpö eller fmala tåppar nteb frofar 
wib åttbatt fåftabe; B'oar ttteb od) 11) eras ågg funna frantfraffaS.

§: 5.

3)f)e tjafioa ffiött bun, od) IBeraS tiött år måd)ta fett, i ft)iter£)et 
uugarueS.

§: 6.

Jedn af tBem tagaS til gobt ftrömingSfiffe ; i fpmerfiet når fiffarett 
[ev tBem Eomnta up utur watnet nteb ftröming i mutten; tp unber Wat= 
net åta tBe intet; waraube tBe få fluga, at når tBe få fe ©iöt=wålait 
fit)ta på watnet, boppa tBe fig tBer neber, font [fulle tl)e weta fiffegar= 
nen ligga tBer unber. 3 forna tjber woro Bår wib Böftranberna, i 
fpnerBet B'oareft ftora ftenar od) il)olig= Bårg ftå måttbe, öfwermåtton 
många Omfjlor ; men febatt ftarda falla wintern war år 1709 fpitteS på 
3. el. 4 årett tBer efter ide ena; bod 1714 Begpnte tBe åter wifa fig 
några par, Bioilfci öfaS fa fmåttingom.

Cap: 7: 

om

(Srae=Ttnner.

§: 1.

©Buruwål alla flags Sinner funna Beta (Sråe=ånner, emebatt tBera8 
måfta mat år gråfet font på [iöBottt rnårer, watuBlomfter, fmå gvåS= 
rötter, nteb annat mera; Bioarföre åro tBe od) Begåfwabe nteb Brett od) 
långt ttåf af fmå taggar utföre, [amt tiånlig tungo, at fåbant til fig 
taga; tBet od) Ariftotelfes,] Albertus, Fabricius od) månge flere intpga; 
EDod faUaS tBet flaget af Slinter Bår i orten (Sråeånner, Biotlfa l)oS 
Lat: itåiitttaS qverqvedulæ; våttare få fallaba af rofien, od) (Trålen
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H'm tf)c fora; efter Gefneri utfagu; ätt af Græc: xeçxeça, när tljet 
beti)ber Hiotb od) ärojia, foui Feftus menav, beropanbeê fig på Lucilii 
qtoâbe:

Qverqvera confeqvitur febris, capitisqve dolores.
1Om tl)e åro tf)e famttta font ad) ttâtnttaS qvahce, TTifp: Cercete,• 

Ang: Teale, Tecle\ Germ: Krickente, (Svcnventle, ÏTliiretitte, p. tt>et 
lemnaê ttter £)citt ; fomlige Auctores befaÊa tfjetta, fontlige ttefa; H) 
itamiteit ânbraê meb SanbSorterneS tungomål; fe formal: §: 2.

.A^efta ©râëâmter âro [tome ätt 33olIar; fe Cap: 5. od) tnittbve dit 
®tor=dnner; fe Cap: 17. ©ocf af Hta fïapttab, äftoett i färgoit meb 
dollar, unbatttaganbeê BrBftet famt Tutfett font HuSadttig är, ocf) ftôter 
itt fia gult; näfioet HfaIebeS; od) utt toittgarne ttågva fioarta fiabrar 
jämte tneita; toaranbeS röften, font berättat är; ffreF, [MF, fti-eaF, 
gvvålle, qwalte. p.

§: 3.
©f)e Ijaftoa od) gtöra bo neber på marefene ttttber fmà buffar eller 

rjëqtniftar od) todrpa 5. el. 6. ft. ägg t füllen; tuen 2 el 3 ft. Hlof= 
tttttg, out man tager utur boet, när tlje begpitna toärpa äggen, od) Iemtta 
t ftätlet något tplift v. g. tillämpabe trätlummar. Ungarne fläcfaS nt 
af ftottatt, f))otlfe toib framfomftett [trat fittttta gå od) fprittga, följa 
mobreit åt, od) fielftoe I)ämta föbott af loattuferillar, fmått gräs, fmå 
matffar, p. p. få at om SJiobrett bortfommer, tfje äittå föba fig; tf>et 
ocb Ælianus toititar; Slien fl)e flora od) fulhou.rua ©räSänber, förutan 
tf)et at tt)e flaffa uti fig alleljctttba ftögräo, äftoen grobor, ormar, fmå= 
ftffar, SJÎatfïar, gi£)I, p. p. tlje od) om f) often förtära ©åben på åfrarna, 
åferSRannen Ht mpdett ffaba.

§: 4.
STieb ffott af So= od) l)agel=3Jöfjor bräpaS Sinner, äftoett om Ijöften 

på fäbeSåfrartta meb nät font för tljem ftällaS, tå tf)e leftoanbe tomma 
uti fåttgatenS f) ätt b er.

. §: 5.

©litten är letter, od) fiöttet toälfmafeligit od) mört ; od) faft än 
inånga berätta tl)et af Sinner Säfebontar od) tagaS fumta; få fan iag 
tf)er ont ingen loitneSbörber giftoa, emebatt fåbant intet pröftoat är; fe 
Cap: 2: §: 5.
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Cap: 8:
LMlt

(Sta);, VlPilt>=<Siåjji.

§: I-

jpwab [ielfiua namnet angår, ff) er cm år något ffrifmtt uti L bel: 
3: Cap: §: 1: om Samba ©iåfj; åfmen jeberntera uti §.§.§.% föl= 
jaitbe om ffapuabeit. p. p. få at t)är onöbigt faller at fåbaut nptepa, 
emebait ingen mera åtftiluab emellan tamba ©iåff od) ioilba år, au til 
ftorlefeu, fom t()e förra åga fram för tt)e fenare; od) til fårgoit, tt) alla 
loilbgiäf; åro ©rå; men fwmtamba ide altib Ijfa.

§'• 2.

äöilbgiåfjeit tomma fyjtflpgaitbc om wårea, alt efter font timber= 
Ieteu ftåller fig, fallare eller BIibare; når fittön aftpner od) ifen år af= 
fmåltab; ifrån föbent, gerabe til itorben; uti fma ftocfar; tt)e förft fom= 
maitbe låra braga ftg låttgre norr, ån tl)e efteråt fomntaube. SRau Ifar 
od) tî>et anmårcft, at når talla matar luarit, £>afu>a ©iåf; od) fh)ttat l)år 
fram i mibfomarS tjben. 3Ren ifrån tjmilfa orter tl)e egentel. fontma, 
aitteu ifrå Africa od) SRorenIanb; fåfont ont Sranar år berättat i II: 
S)el: Cap: 47. eller ifrån itårmare låitber; t Ijet år mig oBefant; ®ocf at 
ftörfte beleit ftabna norr toib Torneå Sapmarcter; tl)et met tag faut mara; 
ab extremis ad extrema, ma tt)et Ijeta out tljem; tt)et od) Ariftoteles 
mitnar. .spurn ttse f&er åntra od) flåö meb Sranarne od) Saparue ; fom 
ntånge fåja mara Pygmän; tt)et ont ffrifma 01: Magnus, Ælianus, 
Tzezes, Philoftra tes, Rudbecker, od) ftere. .Spår i Ianbet miné iag 
mål et eller annat par qmarftauat, ågg murpit od) ungar utflåctt.

§: 3.
Slt tljc tljer Storr giöra Bo iteber på marfeite af tort gråé, mib 

fumpiga orter; tt)et år troligit; tp t)år ffer fl)et fantnta; od) famnta Bo 
alt mer oclj mer butta af fin egen bitit, ttset år od) faut. SRen om t()e t ber 
mårpa fler ågg, 5. 6. 7. 8: ft: ån fom f)år, allenaft, 3 el. 4; ttset år 
mig ofunigt. ©åfait. mårmer allena åggen, faft åti gåsfarleu ligger icfe 
långt ffjer ifrå it ; Od) når ttttgarne framfomma, efter 30 bpgtté öfmer= 
fti)g[g]anbe, åro ttje fårbige at gå od) följa få mål mobreit od) farlen, 
fjmilfeu t)afmer en förtråffelig brift od) ftarcf natur at fina ungar för= 
fmara, Ijta fom l)oitatt at tl)eni uttber mittgarita Bemara. Åöban mib
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börjou är jmätt »attugrä?, od) tljc Onnbeltga infecter foin finna? bel? 
lotb Botnr bel« på »attubrpuan; tp på ioatuet flpta är tfyeraê nöje od) 
på ftranberne afbita jutât grâ§; Sien at uti luften ftpga, förmå ff)e 
intet för ätt tf)e toarba toäl fullwiipue.

§: 4.
Stterfomften ff'er om t>ölten, alt font fiölbett od) loittteru ttalfa?, t 

Auguft: od) Sept: utånaber; ftimbom fettare; ti) tt>e fotnma förft; febatt 
Sranarne od) fift Sioanorua ; fe Cap: 18; od) ttjet uti loader orbiting, 
på fantiita fått font om Srattar berättat är i II: ©et: [Cap:] 47: §: 7 
[a: 5] N: 10; tl) är onöbigt t)är fl) et fantma ttprepa.

§: 5.
Secfn af »ilbgiäfjett, tageö om »åren til »armait? f[ära] annal= 

faute; men ont I)öften tit fiölb od) fttiö; od) ti) näinitas tl)e Anferes 
Nivarii; äftoen af tt)era? fIpglar; om mera eller mittbre fttiö falla fïat 
»ib fiöfibotta, eller od) np= eller »äfter=ut; fåfom od) berättat är om 
Srattar; Cap: 47.

§: 6.

Sfte fånga? eitbaft meb 23öf»ffoit, när tl)e lägga fig neber om 
nätterna, uti w if; a »attit at Ipoila; ti) % ftp ga od) flptta eitbaft om 
bagarne; få framt irfe någon att för mprfeit ftarrf motwinb t Etent nttröt= 
tar, eller för tiorf bimba t£>em förmillar; waraube? t)öftnätterna? ntörfer 
när t Ete EttoiEa font ett borg emot fïotten font på t Item ftätla? funna.

©orf t)ar ia g en gång funnit faut »ara tEtet attbra od) berättat 
l)äitbt »ara, näittl. om E)often 1698, när matt ont aftonen fpifabe meb 
ntfaftat forn fyemtamba ©iäfjett, fontmo 2 unga »ilbgiäfj neber utur* 
fïorfett flåettbe fig neber til tE)e tamba, od) åto tilljfa, äftoett fötgbe ttteni 
itt genom fäE)u?bören, tå tEte tnåfte qtoare BIiftua od) fålebe? bliftoa 
tamba.

§*• ?•

.fp »ab butten fiöttet p. p. angår, äftoett Sftret, är altfamait jtt få 
gobt, om irfe bätre, ätt ffte tamba åga orf) gtftoa; od) tEtet ont fan 
läja? många Auctores, tag nämner t)är eitbaft Conrad Gefnerus, font 
»iblöftigt ffriftoer ont ntåttga läfebontar af @täf)eit, uti fin Hift: An: 
lib: III:’ de Avib: fol: 127 = = = 136 lit: E. F.
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Cap: 9:
LMll

^af=OViirtV.

§: I-
Om <5rtf6--(i>vnav talas l)är lmu mpcfet f)oS gemena l)opctt; ftrifweS 

oclj nog wiblöftigt ont foglav tnoilfa nämnaS Aqvilæ Marinæ, font öv 
at fe af Ariftotelis7 Varini, Oppiani, Plinii od) ftevaS ffrifter; äfwen 
Haliæeti fatlabe, af ©refiftan, efter tlje enbaft lutftaS på -pafwet; tf)et 
Ariftophanes Wttnar; tuen Ariftot: fïrifwcr tfiet tlje od) finttaS på 
Sttfiöar. glera nantit går nian Ijär förbi för wiblöftigljeten ffttl.

§: 2.

sJtn eljuntmäl fåbana Aqvilæ Marinæ tunna finnas Wara et flags 
foglar å attbra orter, af t)an od) Ijott, Ijfa font ©fogS=£)rttar; ont tjwilfa 
ffrifwit är uti 2 SDel. 55: Cap: tljet tag od) meute faut wara ont tl)e 
l)år i orten waranbe <£afs=(f>vuar, fprifta iag od) uti mina unga bagar 
ofta refor på Ijafwet fe må; enbaft efter niibfomant; @å Ijar iag nu 
feberntera wib närmare efterföfanbe %t funnit, at tt)e l)är få nämba 
^afs=Ornav, äro inge attbre än ^nurtvne til tl)e foglar font fallaS Jllov, 
2lov, âer; ont l))oiltä berättat är, uti Cap: 1: af t Ijenna III: SDelen ; 
od) tl)et för följaube orfater ffitll, ttäntl.

1: J(t Ijwarrfeit % gamle eller pitgre titube fäja fig fett ifjeraS bo, 
än miitbre ägg, än fiber ungar; tljet iag od) fannabe font meb fljt tber 

* efter fött Ijafwer. ®t) geller någon fftlnab af tönen, utan aOefaman 
Ijfä, af fwartbruita färgen öfwer alt; p. p. mpcfet ftora fom ©iäfj, p

2. sJtt Plinius; förutan -f)wab ©falbenta bid)ta ont Haliæetis; 
menar tf>et tlje intet föbaS af färbeleS flag, utan äro aitbre foglarS af= 
föba, när v. g. ©labatt Ijar famgåitg meb någon amtatt fogel. Jlfwett 
liwab mera om äpaféörnar ftrifweS.

3. Jlt alt font berättaS ont Aqvilis Marinis, tt)et faitttaS på 
åerneS fattar, v. g.

a: Jlt ffje äro iblaitb tlje ftörfta ftöfoglar.
b: ©warte til färgan öfwer alt.
c: JSiftaS enbaft på l)afwet, men intet i Snfiöar.
d: Äuttita länge wiftaS tteber i watnet.
e: Jlro rof=foglar od) äta l)älft fiftar.
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f. £)oppa fig lyiftigt iteber i mähten, Imnuvft fiffegamett ligga, 
Tjfa fout eu b ll) till ui].', ed) ty nämnas Ital: Aqvilæ plonbinæ, p.

g civo mâd)ta fïarpfvute.
h: ©iëra ftov ffaba, i tyet at tye afbâmta ftrömiitgeu utaf ©iß= 

tante; od) tp ma tt)e cd) efter ïurneri erb beta gafcbarn, lat: aqvilæ 
pifeium ; Sabaud : Ayyle de Mer, fem ftdmmer in meb Sv: Aler, 
t>lef; p.

§: 8.

©>d) emebau tyefje .pafsontar are Alor, b ter, .spanar; fa finned 
tl)eraê ndrntare beffrifning uti Cap: 1.

Cap: 10:
oui

Döfoglav.

§: 1.

Defogtai- fallaê bar tt)e find, ftcarta fogïar, meb eu biojtait ffdrf 
i bringan, intet fa ftere, utan fåfem fparfmar; bafmattbe enbaft bâr fit 
tilt)dll om mintern, mib ftrömar, åar, ©ttitb od) båcfar bmilfe meb 3c 
intet betärfte are. SOfen om tl)e egeittel. ma itätuitaé Alc-yones; binai
ent mange mpcïet fïrtfma; tt>et lenittab tl)er ban; emebau % finuaê 
mara af clifa meningar; £>ccï emebau mdng flag finuaê, od) dtfïillig 
nantit, v. g. Corvus Marhms; bo§ Niphum ; Ficus Marinus, af 
Alberto; Jfpis, af Agricola ; Uirundo pifeatrix, af Belonio ; lynx, 
af Encelio; Cerylus af Varino; p. p. p. ©d md od) tyefje Iyrt 
maranbe SsfogIar od) få af entbera flaget racfitaê, på ©pfïo iSijjooget, 
Wajtevbunle; p.

§: 2.

©be bår i orten fig mjfanbe 3êfogIar; enbaft cm teintera, men 
intet ont femaren; od) tyet på Sêbrâbbar od) fteuar mib åar od) ftrömar; 
men intet i bcifwet; b'oavfore må % cd) nâmttaê Alcyones fluviatiles, 
efter Eberi cd) Peuceri utfago; arc jmå foglar fåfem ©parfmar ; tbet 
ocb Ariftoteles intygar ont Alcyones; faft ån attbre fäja tbem mara 
ftere font ïorpar, oller ©ttfmor, p. .pelt [marte tiï färgen meb en biojt 
fläc! fram t brëftet; .puru Cælius Plinius, Albertus, Kiranides, p. 
Alcyones til färgerna utmåla, tyet fait feê af tyeraê fïrifter; tyen enc 
fïrifmer få, tyett anbre få; Gefnerus met intet til bioilfentyera bcin fig
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fyåKct måa); litet ljufmub, fort gulaktigt itcif, final tunga; förta mingar, 
ftnala been ecb fotter meb 3: fler fram ed) 1: tilbafa; ftacfet fti)fme; mietet 
fttälle at fafta fig neber uti matuet ed) ncber på betnen taga ed) leta 
jmå matffeffal)!, Ijmilfa tt)e fera up meb fig uti munen på Sébräbben, 
Ujem fenberljada, ed) fig til febe iiteligganbe matffen uttaga; fjmitfet 
är tl)cra§ arbete; flpganbe rätt fnärt ed) fringt ifrån tt)et ena ftället til 
tljct anbra.

§: 3.
■!puru Alcyones ibfa tf)eraé faniangaitg, ed) äre mfldet fiattie= 

fulla; bpggia et unberbart be fåfent en fmamp, på l)afmet, få fenftigt 
at ti)et fem en bell fan fnllra emfring, ecb igenetn Iipla pelet eller 
epningen äntå intet matn inftrila; p. p. l)iear em Arifloteles, Albertus, 
Ælianus, Gillius, Volateranus, Plinius, Plutarchus, p. p. mpdet 
ffrifma; Ovid[i]us ffalbar få:

Incubât Alcyone pendentibus æqvore nidis.
Uti beet märpaé 5: ft: ägg, efter Ariftotfelis] ed) Plinii räfning; 

meb mera fem t)är em berätteé; tt>et Ijar iag albrig fe fått; trer trål 
bälbre fåbant mara ©falberueé påfunb ed) låfliga bikter; Ambrofius, 
Oppianus, Ariftophanes, p. f)ålla fig trpggare tl)er mib, at tl)e giöra 
be på fafta ftranben.

§: 4.
sJlt treffe Sêfeglar når tt)e fittia på Sébräbbett ide allenaft mitta 

ftpfmet, utan ed) fiituga ftunbem ed) qmittra rätt macfert, if pis, ifpidi 
p. p. tljet är faut; tfjet ed) Ælianus ffrifmer; Oppianus ed) Lucia- 
nus giöra tljet famma; Virgil: ffalbar få:

Littoraqve halcyonem refonant, et acanthida dumi.
ibieu at fperaé fång ffat mara ,tedu tit någet fem ferg bebar i 

nägben, efter Oppiani mening; tl)et är fåfäng iubilning. fliten em 
tt)en ena mafan npperer meb fången, när tf)en anbra är böb ; fåfent 
tljet ecl) berätteé; sJlfmen at et fïagê Sêfeglar fiitneé fem qmitra eller 
fiuttga; ed) et flag, intet, fl)et Ariflotfeles] ed) Gaza fëregifma; tl)et 
met iag ecl) intet; tp f)är å erten mifar fig enbaft et flag, ed) tt)er 
jämte gauffa få, fällan på et ftälle flera än 1. 2.4)ëgft 4: ft: mib en 
51 eller bäd, fem epett är em mintern. Arifloteles, Albertus ed) 
Plinius intpga ed) tljet famma mara Ijänbt uti tljeraé tiber ecl) å 
tljeraé Sanbéerter.

Halcyonem videre rariffimum eft.

) lib. 3: p: 75.
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Sttgeu giör fig får nntaf at fåttga tfejw fntå foglar, ocf fort bett= 
ffut IentnaS t fit goba mårbe tfe inånga Iafebotnar font Galenus, Bra- 
favolus, Fuchfms od) många flere framgie mara tagne af tfefja foglar.

Cap: 11.
ont

Ättipov.

§: 1.

Ättipor are tfe tnåft betaute fiöfoglar t)är å orten tu tfe fotitma 
iblattb tfe attbra allerförft £)jt om waren, finnas tit ftor mpdeufet, od) 
blifma qmare tfe albrafifta ont f often, få långe fiöarne od) matnen 
ofrufett åro, få mål Snfioar fom anttor matn. Scanntet lårer mara af 
röfteu font af mingante uttber flt)d)ten föreS, tf>eu tnäd)ta fnäll od) frittg 
år, Knip, knip, Nip. od) få mpcfet iag fuitnat finna af tferaS 
fïrifter fmilfe ©iöfoglar eller Anates nånttta, tfe fatnma fom gentettl. 
fallaS Chenerotes, et flag af tt>em nårntteS Brantæ f. Berniclæ; fmat 
ont Turnerus ttog ffrifmer; feta i Stnglanb, fmareft tl)e mpd'et miftaS ; 
brantæ, Berniclce; lat: Baffanus anfer; Germ: SoIenbgufe faft 
ått någre gi öra t fern emellan åtffilttab; Iffa fom emellan Penelopes f. 
chenalopeus [o:-pes] ocf) Chenerotes; öpo fatt fitttta ftg uti namnen?

§: 2.

Sdfefta STuipor fom får finttaS od) få fallas, åro mittbre ått grås= 
åtttter; f ufmubet tmårt frarnau; nåfmet fort gufladjtigt; falfen f malare 
åt f ufmubet ått til bröftet; ntörfgrå öfwer f iifmub, Ipggett od) mingante 
fantt fhjfmet, förutan t£>e fmjta fiåbrar fom t£>er iblattb fiitnaS, åfmett 
fmarta; Socf fram i bringan, uttber btifett od) mingante, fmjta ; benen 
forta od) fötterue fåfotn åtttter ; fluga Ifaftigt od) fnårt, I)toar af röfteu 
föres; men uti mutten fel ti)fta; inpcfet gefminba at boppa ftg tteber 
i matnet; men intet förmå mara tfer långe, fåfotn 211or, ©rifflor, lontar. 
p. p. Span od) ott åro alt Ijfa til färgott.

§: 3.
SlferaS ettbaffe bo år uti ifolig tråett i ffogSntarfen, od) uti tplifa 

giorba få fallabc af Ifettt Knjp-fhtbbar; ont fmilfa år berättat i §ör= 
mål: §: 9. lit: E. af fmilfa ifolig träen itplpftting gifmeS at funna
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ratt förftå l)toab Turnerus, Joan: Cajus, Munfterus, Saxo Gramma
ticus, Æneas Sylvius, Olaus Magnus, Junius Dentatus Partheno- 
pæus o cl) fïere berätta, [cm fïulle fogïnr i Ängland ocf) SEottfanb
fôbaê uti ocf) ittaf träen ocf) qtoiftar, p. p. p. tt>et bod ingen fanning
äger; utan tfjefia Änipor taga tfjer tf)era§ bo; anten in uti ftelfioa
träet, tt)er rpacffpiteu utarbetat et ruvtbt f)åf)t; fe II: ©ef: 12: Cap: 
eller af foIE ntarbetabe ocf) på träené qioiftar upfatte Änipftnbbar; od) 
tfjer många ägg wärpa, 8. 9. 10: ft: ocf) icfe utan förmtbran, ti) om 
man tager efter Ijanbena äggen unban 11) em, alfenaft et eller annat
qioarbfifioer, loärpa tf)e f)eta långa tjben 16. 17. 18. 19: ft: [a! om 
man fatter en Ijwjtan pinne i boet, måttetig fång, loärpaö få mång 
ägg font pinnen är ljög til; efter gaml. fägiten; font bod oftaft flår felt..

Äan ocf) fjänba tfjet at 2. 3. el. 4. .ftttipor betiäna fig af et bo, 
när brift å färbe är; tt) tteber på mardett loärpa tl)e intet.

Slggen toärmaé af Ijonau i 20 bpgn; tå uttgarne utflädaö, föras 
tl)e ftray af mobren uti fjemteå muttb omîring tfyeraé ^atS fad)ta fnäpter, 
en ocf) en i fänber ; utur boet tit närmafte ftö; loare mägen lång font 
tt)en loara må; tl) ofta måfte tt)e föEa bo, Ijefa mjfeit bort ifrån loatnet; 
ocf) loib framfomften boppabe tteber i loatnet; föfjanbe febatt tätaft mo= 
breit åt, fnoart t) on fimbar, ocf) ont tf)e jagaé o cl) efterfättiaé, äro rätt 
fringe at boppa fig neber, od) giöma fig unber loatnet, tittanbe up fjär 
o cl) tt)er, till tf)e§ tf)e få fe SERobren lägga fig neber på loatnet igen, tjt 
tlje tå fanilaë. föbait tfjeraö är frnåt fiögräs, fmå feritlar, fnfar, matffar 
od) t plit t mera.

§: 4.
©ont ,panante intet loiftaê när fumertta, febait loärpetiben är ute, 

o cl) ttjeft utan många I)öttor intet funna ligga od) toärnta äggen uti et 
bo; få flodaé fäbana, od) EatlaS (BalhPmpov, f)toilfa nog många i 
ffodeit räfnaS; Ijioar tit tfietta ocp fomtner, at när ©gareita af tf)e 
föreitämba Änipftubbar taga bort all äggen, ocf) loärpebagarne äitbaé; 
tf)e od) infinna fig tit t£)ejfa itämba ©athfuipor, Ijioitfa efomoftaft flpga 
in od) nt uti tberae I)afba boftällen; bod fåfängt.

§: 5.
Änipor faitgaö meb fööfjeffott; bod meb jiuårfjet, tp tf)e äro ge= 

fioiitbe at boppa fig, itäflatt font ©rijlor, fe Cap: 6: §: 4. SReb Snaror 
eller Spdor fatte uti f)of)tet til tfjeraé bo, fan tf)et ocf) ffe; men meb 
minbre fromma, än at få äggen.



[III: 12. Labbar.] 507

§: 6.

SDnuen od) bottet åejer l'anima itpttigpter fom a libre ©iöfoglarb, 
t fpitnerpt 'dinners. sSOten Säfebomar t) ar tag funnit t tie lafrafte mara 
at af tf)era§ f i ött ftitla en Ijungregan maga, od) af SDmtett förnöja 
lenåtffa[n]ba lemmar t bo!ft[r]ar, tubbar od) l)t)enber.

Cap: 12: 
om

Jbabbav,

§: b
Spfje foglar mifa ftg od) t)ar å orten, bod’ ml)det fallait; etnebatt 

tt)e enbaft äro frame på Ijafwet, när rjft ftrömiugéftffe är för£>anbeit ; 
mett intet anorftäbes ; fittia ide feller på ftranber; Daftigt äro tl)e 
fomattbe od) häftigt bortfaranbe; tl) theraé flpgattbe är od) friitg; 
Stoften fom fp giöra är: hjr; hiir, Iyr; i fpnerpt när tp jaga od) 
äntra meb Sfftåfar, Srutar od) Särttor; tprföre falïaê t!)e od) ILabb- 
^,jvav. Otten om fp äro egentet. af ttjet ftaget, fom nämtteé Afcalaphi, 
eller od) Lari, eller od) Milvi ; Sternæ, eller od) attorlitnba; fp t fatt 
iag förtoifjo intet fäja, etnebatt ilje font ffriftua om förettämba flag, åro 
ftribige ftg emellan. SOteb förettämba fogelftag fomma tt>ef?e t)är få 
itämbe Sabbar elr Sabbprar beiß öftoorettfe, beiß od) intet.

§: 2.

Sabbar äro intet ftörre att ©parfp'far; fe II: bel. 37 [o: 38]: Cap: 
men fmartbrune öf to er alt, unbantaganbe ttågra fmå pojta fiäbrar nnber 
toingarne, litet ptftoub, ftadot ttcif, footer T)alß, längre ätt brebare toingar, 
flpga fringt; forta od) brima been och föfter; ftpftoet ftadot men mitt 
uti 2 et. 4. ftpfioa fiäbrar fträdatibe längt baf nt, finale åt ättbatt font 
en pliggfp, få at ingen fogel t)är fåbant ftpftoe bär, tpt od) intet ut= 
brebeß ttttber fpdjten.

§: 3.
Dioareft tlje giöra bo; ljuru mång ägg toärpap meb annat mera; 

tpt par iag albrig fått fe, et) l)etler toib efterfrågan på attbra orter 
ärfjållit få fäfra unberrättetfer, at tp för fullfäfra futttta utgiftoap tp 
är bätre atputet pr om ffriftoa ; atlenaft at Dau od) Don äro i ut= 
toärteé måtto, albeleö t) to ar auttatt Ijfe.
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§: 4.
311 11) c äro v*ofad)ttge od) Iua te, faint briftige, fäfont Oppianus, 

Svidas, Varinus, p. p. Din Laris betpga, tl)et är albeleö Uttft; tl) tl)e 
ftutita tittet ficlfute fånga ftröming, JDin tfyeraé mat är, Ijfa font sDtafar, 
©rutar, ©rifjlor, p. p. utan tf>c t;afiv>a tt>en arten, at ict'e allenaft täta 
låda fig, til at taga ftrömtitgen utur ftfïarenaê Räuber, när ban räder 
armen ocb £>attbeit up ät, ropar: hjr; Mer; Labbhjr! tbeu tt)e taga 
emot meb mutten, men intet fotterna; utan od) jaga efter meb ffrj od) 
torebe tt)e förenämba fiofogtar, font bod' ftörre äro, orf> brifioa ttiem 
bäbe at flappa Hjcn ftrömingeit font uti tt;eraö munnar ttålleé; font od) 
tl)et märcfioärbigare är, att fpu bottom ut, font nt)l. upfiuulgett är; ©od 
meb 4. el. 5. ft: äro tfje förttögbe beta t) a Iftu a bagen; tä Hje aitteit fit) g a 
fin foé igen, eller lägga fig neber pä loatnet.

§: 5.
gör ro ffuli, eller at ioifa Eouften nteb ©öjjcffott utur baten, plägar 

matt bräpa ttjefa Sabbat-, l)ioilfa8 butt är nog fträf od) fiöttet obebage= 
ligit, ti) ätes tl)et fällan; fäfoni od) om Laris Marinis, äfwen out Mil
vis, tnättge Auctorer ftrifloa.

Cap: 13: 
om

tlomar.

§: I.

Sblaitb aitbra mänga fiöfoglar font fomnta bjt om wären, od) fara 
lytbait ont t)often, fä äro od) ILomav, l)ioilfa efter Wormii mening 
ttäiitttaé fäfom lame, laome, Lat: claiidi, inhabiles ad proceden- 
dum; tt)et od) faut är. Dieu ont % rättare böra l)eta od) räfttaé 
iblaub Anates; eller od) Mergos; tl)et lenutas t£>er l)än; 9lf tl)et feitare 
flaget fpttes fangoblifaft loara, emebait Gefnerus, Zahn, Villugby 
p. p. fä räfita; bälft od) bär ntäitg flag täljaS, v. g. Merganferes, 
Gulones, Scheldraci, Morfices, p. p. Somen fallas od) Columbus 
arcticus. p.

§: 2.

Sontar äro ftore font @iäj), meb runbt l)ufioub, längt fmalt itäf, 
ftor tunga; fmä tänber; btmelöblä läng b>al§; brungrå rtigg od) toittgar,
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t)lütter uttber buten; forta been, men brebct fotter; litet fmalt ftpftue; 
ftmber enbaft, od) dr pa od) ueber uti ioatuet, belt lange, ldugre dit 
©rifjlor; fe Cap: 6: men tutet fan gd eller fittia på lanbet, emeban 
fötterne cfterft på troppen fitta måitbe; fdgiteit dr; boet ofanner; at tt)e 
dro bortbptta; ^marföre fdjeS om Dlpcfébättbelfer: lit en f>ar bytt 
fåfom lonten fotter, .pan od) ,pott åro Ijtoar annan L)elt Ijfe. SIpga 
bringt nog; fatia od) låta Ijårbt: leaked, Teakala; p. ©intba fjbt ueber 
nteb !ropen, men långa Ralfen belê uptjögber ndr tlje fe fig om, belé 
frofoter ndr fmfiuubet böjeé åt matnet; Soppa fig gefiuiitbt tteber, tå et 
Hub giöreé: Koyx! dro fialfwa j timar iteber åt botnen för du tt>e 
uptuäpa, öfmer 50. 60, 100 famnar bort ifrån tî>et runt ff)e goftoo fig 
tteber; ffjeraë mat dr mdft fiff, dfioeit ormar, grobor, troff år, p. p. p. 
Sf)era§ ti Ifm Il dr båbe å fjafioet od) alla aubra fi oar ; fParlaget foljeP 
jämt åt.

§: 3.
Sfjeraé bo giörad ndrmaft od) ratt uti ftranbeit på mprtufioor, tjt 

tl)e braga fig fram nteb muiten od) efterffiutanbe ben, på bufeit; lägga 
alleitaft 2: ftora blåliufa agg, tfent tlje i 29 el. 30 bpgtt lodrnta, od) 
uttgarne Liait od) l)on ftunbont od) en utfldda, famt meb fiftar få länge 
uti boet fbba, at tlje dro ^alftmirite når tf)e ut på luatnet fomma; föl= 
janbe fitta fördlbrar alt jämt, til tfefi t fe flptta fin todg, fent ont 
t)Often. OBib find fdrr eller Snfiôar långt i ffogêmarcfen giöra tlje fdlbre 
bo, dit toib faféftranben.

§: 4.
$fe fåttgad mdft meb Soböfjeffott; fuitita od) ofta faftta på nät 

tteber i matnet; dfmett på frofar, od) uti fiffebottor, ndr tlje t b er föfa 
föbon; toaranbe mpdet fegliftoabe.

§: 5.
Secftt af Somar dro ntåitg od) toifj at taga, v. g. 5Jlt ndr tlje 

ligga på uotwarpeit, dro Ontnigt fiffe at tfier finna. Oiar l)att förft f)jt= 
fontmer od) faflar dr Sëgidbbelefeit mdft öftoergåttgeit; tp fägiten dr 
gaiiiul:

tlomen FaLlav intet, fév ån lyan dttt gmPPeromen; p.
Slpger Sotnen ifrån fmftoet od) faflar, fonimer rdgn; ju l)ögre od) 

ftarefare, ju mera mata. Olieii flpger fiait ut åt l)afmet, îtalfaë ffer emot 
tort od) ttp^ålstodber. p. p.
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§: 6.

©uiten är oet) fiôttet fegare ait alt annat fogeltiött; tp BrufaS
t>cir Unnar tit intet annat än at man flår fïinet ifrå fiöttet meb IfeIa 
bunen tt)er nti befallen, od) utarbetar tfjet til mnffar for qminfolf, äfmen 
til mpfjor åt manner]oner, Ijmilfe mal giorbe, gifma maefert nog an= 
feenbe, åt minftone mer ån bud)tige at flå matnet ifrå fig, f)älft tt)e 
npgiorbe.

Cap: 14: 

om

vTiåfav.

§• I-

Utt tt)c foglar fom £;är iTîàfar fallaê; förmobel. af röfteit, fom 
mångaljaitba är, bel§ fat'lanbe, bel? fïrianbe, belë pipanbe; tt>et od) Lu
cretius ont Mergis ffalbar:

— — — — Mergiqve rnarinis
Fluctibus in falfo victum vitamqve petentes,
Longe alias alio jaciunt in tempore voces.

Ulro af iljet flagct font Mcrgi l)oë Lat: fallaë; af Mergendo, efter Var- 
ronis, Voffii, Sorani p. uttpbning; ff) et är: mata på matnet od) nti 
matnet boppa fig; Germ: iDucber, tLud?er; Ovidur qmäber få:

Æqvor amat; nomenque manet, qvia mergitur illi.

^cilft af Mergis gaitffa lining flag räfnaS; Niphus ffrifmer at tl)e äro 
oräfnelige ; tp fer man od) f)oS tt)cni fom f)är om ffrifma ganffa måitg 
namn, efter en tjmar IanbSortS målföre. Dm tl)e Ebr: orben må man 
intet tala, tp fymab fom om tl)em BerättaS, är bara gtfning; fåfont til= 
förenbe fagt är, od) af Rabbfinernas] ffriftcr är tilfittanbeS. .!pär å 
orten får man aUenaft fe om fomaren odj inebatt matnett ofrufeit äro, 
2: flag; unbantaganbe tlje få näinbe ttrutaiv fom !omnia at BeftnfmaS 
Cap: 20; faff ätt od) tl)e öfmer alt IallaS Ulnifar; itäml. tlje limite, od) 
tlje å mingarne bimmcleblåaebtige; allefautan ft|fe=tTiåfav nämbe, 
emebait tljeraS föba är allermäft fiff; fljet od) Gefnerus od) ffere 
intpga.
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§: 2.

.Spiuab förra flaget angår, åro ttje trjtfsruite öfrner alt, lång oct) 
fl'ctjig trop, meb triitt WWW gulfladjtigt od) WW ltåf fram åt, fmå 
tauber, ftor ftrupe, lång £)atö, långe wittgar, flpga långfamt, Sorter ftiärt, 
gula ben od) fotter, firaba liögt od) lätt; rniftaö od) mpdet på lanbet, 
tuoareft t()e fittia på ftenar; fållan eller albrig på gråsmarfett, om icfe 
Wgfta nöbeit tioingar tt)em tjt at föfa föbon; mänba fig altib mot 
roåbret; åga få ogentett ftard fpu, at tt)e Wgt up t luften ffpganbe 
funna fe ftrömingeu tångft neber i biupet 20. 30. 40. 50. famnar; od) 
ån mera, om ån ftormen odi wågarne aller få mpdet bulra, fråfa od) 
ffuma. $W' åro mpdet matgtrige når tl)e få mat, fntålta tben fnart, 
od) tråda nog mpdet font l)u>itt år; funna od) Iefwa långe utaf bara 
måber; tå tlje af Wnger Wnra pipa oct) ffria. Dliateu taga ttje meb 
fotter od) mun tillifa, od) altjb månba förft fiffené WWub at t fig 
fïufa.

34)et IlnPva (Taget åger i alla betar [amma beffäffeul)ct fom t£>etta 
förra, unbantaganbeé fårgett öfwer wingarne, font Wmeléblåad)tig år; 
Ijfa flore, minbre ån ICvutar, men ftörre ån Xåvttov, fe Cap: 20, od) 
22; 2)od år meb t&efsa SDcåfar få beffaffat, at tW intet jåmt wifa fig 
Wr å orten uti få ftor mpdent)et når intet eller ringa ftröming@=fiffe 
år, utan allermåft tå når rjft fifte år förWnben, tå il)e Wftigt fomma 
20. 30. 40. 50. 100. 200, p. tilftåbeé; fara od) fnart fin wåg, når 
fiffet år ånbat, eller ftrömingeu wifit ifrån lanbet; l)wilfet od) ffer mpdet 
meb tt)et förra flaget. Äonen af bågge (Tagen, 4)au od) åfiott år få f)war 
attbrom Ijfe, at emellan tl)em fpneé ingen åtffilitab wara.

§: 3.
SWras f>o år wål allermåft på ftora od) plata ftenar, od) neber på 

marten oct) fteuflapern uttber baratt ()immel, meb några torra ftrå 
ttitber Iagba; od) emebatt åggett åro mpdet Ijf gråftenar, få år intet lått 
at fnart åtftilja t£)em; om ide Dliafarne fielfwe, fom flpga tl)er nära 
omfring od) tigga t£)er på, tedn gifwa ntåttbe T)war boet år. Od) fom 
Claymondus bar mpdet at giöra at funna förljfa Ariftotelfem] od) 
Plinium, tp tl)eu förre ffrif[me]r fom un fagt år om boet neber på 
Stentlapern ; men Plinius at tf)e oct) giöra bo uti eller up i tråen; få 
år bågge betar faut, åt minftouc om Mergis fom t)år ide allenaft 
Dliåfar od) Orutar fallaé; utan od) i fpnerljet om Strafar1 fe Cap: IG.

DlcåSåggen wårpaö 3: ft: tf)et od) Plinius W1' vätt uti; Dlien tagaö 
% om waren tjba bort anteit af folf, eller od) Äråfor, fom flitige XHgg= 
letare åre ; fe II: Sel: 19: Cap: §: 2. få låggeö å annat ftåfle, en full
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til; för, men intet efter mibfontaren. SCggeu i 20 bpgn mätmaé af 
ffyem bägge, ed) ungarne föbaé i boet tit ttjeff tt)e fä b un od) frafter 
at tomma ut pä matnet.

§: 4.
Slerfit af Odcafar äro nog mäng od) miff; v. g.
1. fjmareft tfye ml)rfet fimtaé, tf)er är, ät minftone, loäntaö ftröm= 

ing til Ianb§; ju flera, ju bätre; i fpnerljet tl)e främanbe, od) intet fä 
entauert. unfPfoglarne eller fåbaite fom i)är bo giöra. ti) man met at 
när tlje fittia pä ftranben, eller pä utftenar; eller ligga od) fli)ta pä 
matnet, eller fmäfma ontfring i luften, tafta ftg neber ät matnet, p. p. 
tt)er är fäterl. ftröming ä färbe; ju t>ögre tl)e flpga od) fmäfma omfring; 
ju biupare ät botu gär ftrömingen; men ju närmare mattubrpuan, ju 
l)ögre gär od) ftrömingen, tl)eu tlje intet giärtta tunna fänga meb fötter 
od) ttäf, för än Ijan i lefåtiben faftar fig up öfmer matnbrpuau, eller 
od) Ijalfböban flpter pä matnet, eller af gamen mib upbraganbet af= 
faller; eller fputaé ut af fiöbiureit Stalaoe mun; t)mar om i III: §1: 
af H[iftoria] Nfaturalis] H[elfingiæ] berättat är. ti) längre neber i 
matnet at boppa ftg äit til t)aIfma troppen, tunna DJiäfar intet äftab= 
tomma.

2. fltär tl)e fl t) ga ifrän t)afmet up til lanbébpgbeu od) gä pä ätrar 
at leta ftg flugor, matftar, fertllar til föbo; eller oct) flpta uti Snfiöar; 
är fattigt ftrömingéfifte ä färbe i bafmet.

3. SDoppa tt)e ftg neber, ffata miitgarne uti matnet; tmätta ftg; 
fom t)är fäjeé; tä är ftorm at mänta.

4. pmart ut tlje mättba l)ufmubet od) itäfmet, fljer ifrän bläfer 
mäbret, eller annalfaê tljet; fnoilfet jäntmäl Plinius mituar, Kiranides, 
Wottonus oct) flere om Mergis.

§: 5.
©om tl)efje foglar äro gobe od) fätre mägmifare til tlje rum od) 

grunb fjmareft ftrömingen miftaé, fä Ijällaé tlje täre, od) bräpaé fällan 
meb ftott, eller fmä fapor; fe förmäl: 9: §: faft än äggen noga efter= 
fotas. Sdcett fom tlje od) äro ffabefoglar i fä mätto, at tlje äta up od) 
fyatfa neber tljen upp upfatte ftrömingen pä fpetten od) framfilll)iällett; 
fe III: Àlorf: om ©irömittg; ©ä pläga tlje bräpaé od) Ijele od) Ijälne 
uptjäugiaé mib fäbatta framfillljtällar, til at ffräma attbra tljer ifrätt. 
SJJiett at äta tfjeraé tiött, ffer l)är intet; tljet är od) gattffa ringa od) 
fegt; SDuiten är el) geller färbeleö gober; ti) fjela fogeln beftär mäft af 
ftora miitgar.
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tintai- reft barn pläga ocf) %m fålebeé fånga at fem tt)e arc 
mäcf)ta benägne at äta gifdet när ftrömiugeit gifdaë, odj infinna fig 
icib fiöbobarne; få fåtteö fmå Ircfar in uti gifjlet eller cd) ftrömingen, 
uieb en ref uti fäftab, font IaftaS ut; Ijwitfet agit när Skafen uti fig 
flnfar, faftnar freien in uti magen, cd) fångaren brager fueret tit fig, 
tå fcgelit måfte cd) följa meb.

Cap: 15: 
cm

Pvacfov.

§: L
A^e^e fiöfoglnr, fem femma l)jt meb tf)e flera cm mären, nämna 8 

af Uu&et ellev roflen: praclc! brack, pracka! jjoé c§ Praetov; Sära 
cd) Wara et flag af gallinis aqvaticis; Germ: Ipvadwogef, Wajiev= 
limite; fem ganffa måug rälitaS; bed meb ftor åtffitnab Auctorerna 
emellan; fem af tfjeraö ffrifter ucgfamt är at igenfinna. Skeu tfyet är 
fäfert, at tlje få t)är Iallabe pvactov, räfnaS fåfem SBigger, Änipor, 
Swartcr, Sfrafar p. iblanb 'Kmtev ; Ijeta l)iiru tlje må å anbra tungcmål.

§: 2.

=r^ef;a sJlracfcr äre ftörre än åbnipor; fe Cap: 11. cd) Ijofwa t Ij era 8 
tilt)åtl få wäl i baföwifor fem Snfiöar; gråtjpfjicte öfwer f)eta frcppen, 
meb [o: men] t)wjta imber bufeit cd) fram i Ralfen ; Släfwet fntalt fram 
cd) litet längre än ,ftniporé; witigarne fåfcni tf)craé, ftpga cd) fnärt; 
fetter cd) benen mera merfa än gula; ftiärten ferter. pan cd) peu 
äre Ijfe t)war anbrem; feban är wäl fmå fiffar cd) tplift, fåfem gipl ; 
p. men af fiögräé betiäita tlje fig cd; finitaö ffcdtals cm t)often, men 
cm femareu ide få; fåfem cm Stnner i gemen är berättat, Cap: 2.

»c 3’c'reS bet§ imber ftenar; fåfem cm @rif;(cr är ffrifwit; bete 
imber granbuffar; bets cd) i gamla torra ftögräfet wib ftranber; fåfem 
der; fe Cap: 1. Slå g ra infinna fig uuberftunbcm i tt)e nämba Injp= 
ftnbbar; fe Cap: 11; cd) wärpa ganffa måitg ägg, 8. 9. 10. 11: ft: 
neg fter, i proportion eiltet fcgelit. Skcbreu märmor äggen, cd) ut= 
fläder uitgarue, 1)Wilfc fåfem Slu=Iiuggr funna [trap gå cd) fimba, cd)

GlysisvaUur TTL 33 r



514 [III: 16. Skrakar.]

följa SKobent ratals efter, fcbattbe fig nteb fniått loattugråé, od) fmå 
fiffar famt infecter; ffådaé giärtta; få at ofta tager etta SKober nteb 
ftrib til fig attbraS mtgar; îuntta intet flpga för ån tt>c toarba full= 
tunvne.

§: 4.
3)l)e fåttgaé alt på lita fått, font ont inner i gentett; ont Slå= 

Ijalfar, p. p. ffriftoit år. SKan jagar iljem o cl) in uti nåt font ftålias- 
up något öftoer toatnet toib ubbar od) nåå§; få at når tljeit ene båten 
far fa cl) ta efter tl)em toib lanbet, at briftoa ungarne tjt nåtet år ut= 
ftråcft ; od) then anbre far od) ror fadjta ut ont tf)em, til tljeé tt)c ttalfaS- 
fnaron; begpnna bågge bâtante tilljta fafta fteitar, flå nteb årartte i 
toatnet; p. odj uti en l)ttj briftoa tljem uti garnet, Inoareft tlje faftta;; 
tå fångarena åro toib Ijattbene at anteit taga tf)em Icfiooitbe, eller bulta 
tftern til böbb meb årartte.

Cap: 16:
ont

SFrnfav el. SFråcFov.

§: 1.

Sdjeffe foglar Ita od) namnet, font anbre, af röften, Slcrnlr! Slrraclc, 
Sleräle; åftoen af tf)e rum l)toareft flje åga tl)eraé bo, at toårpa od) 
ungar utflåda, nanti, up uti il) o (ig tråen, flora o cl) torra, Ijtoilfa t)år 
od) SFvnFav nåtnitaé. SKett om tItetta fogelflaget år iblattb tf)em, font 
fallaS Qverqvedulce, af Inoilfa måttg flag upråfttao af tl)em font ont 
ilnnev, lat: Anatibus, ffriftoit l)aftoa; eller af Mergis, af il)e få nåntbc 
Scheldracis, Germ: Stfntd)ev; eller od) anorluttba; tbet fan iag intet 
för totfjo beråtta, i ftmerf)et tl)erföre at Auctores ide allenaft blåning 
giöra, utan od) fig emellan åro ftribige; od) få mpdet tag af Hjerao 
ffrifter funnat l)åmta, mera folgt aitbraê beråttelfer, ått meb egna ögon 
aitmårcft foglarneé Ipttbe, natur od) egenffaper; tut)cfet bebragtte af namnen 
font foglarne fåt Ijaftoa på åtffilliga orter; Mergus longiröfter år od) 
Sfraf a.

§: 2.

©frafar ffiljaé åt emellan .pan od) eCton, nog mpdet; ide allenaft 
til ftorlefen, utan od) fårgatt; tp .pan år iblattb tl)e ftörfta ftöfoglar, 
ttåftatt font en liten @ab, eller ftor Slttfa, meb ruttbt ljuftoub gråadjtigt,
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ttå^ra [må utftåenbe ftäbrar baf i nacfatt; [malt ttåf; lång 1)al8; Brebe 
oc^ långe loingar; fort ftpftue, guljladftig been net) fotter; liuégrå meb 
några [marta ftäbrar på mingarne; flöjter bringa od) nnber bnfen od) 
unber lotngante; p. p. Sintber f)ögt, faflar od) låter; infinna [ig om 
loåreit par om par; bocf ide [å Btnnigt [om många aitbre ftöfoglar; p. 
Ifafioa mäfta tillhållet uti Snftoar od) fmfömifar; äta ftögräö, fififar meb 
mera; [å[ont ott [o: om] Sinner od) btåfalfar är berättat, Cap: 2: od) 4.

■pottan är utpefet mittbre, od) näftait Bfiuer alt til färgoit, [å[ont 
StorStnner; bocf liuéadjtigare fram i BrBftet od) unber bnfen; faflar 
intet få fögt fåfottt ,patten; p. p.

§: 3.
$^era§ bo är, [om [agt är, merenbelö up uti Iföga torra od) ifjoliga 

träen, tjioareft äpacffpitar böreit eller rttnba l)åt)let öpnat; fe Cap: 12: 
®el: IL od) om tnipor, Cap: 11; oftaft långt up i fïogêmarcfen Bfioer 
l)ela mfIeit; [tuttbom, bod' rätt fällan neber pa mardene loib fiöftranberue 
unber buffar; fioareft loärpaé 8. 9. ft: ägg; od) loärmaö enbaft af pottan; 
tp få^ fnart füllen är fuflioärpter od) Ifonan ligger at loärma, flp fanante 
l)ät if ratt, ff ctcfaS od) fara fin loäg; fåfottt om Sler Cap: 1: är infört. 
Ungartte är [trap få färbige, at mobreu forer them uti mutten neber 
ntnr Boet, tffeu ena efter tt>en aitbra, nt pa loatuet; meb mera fåfottt 
om Äntpor berättat är, Cap: 11: §: 3. ,pänber od) tfet ofta, at tfen 
ena bönan lådar åt fig ett attttorö ungar, få at ffådett af nngarne nog 
|tör [o.- ftor] är [ont rabtalö följer etta mober efter å loatuet; fåfom meb 
fPrador ffe plägar; fe Cap: 15.

§: 4.
S^e fåttgaö på famma fått font brädor; fe Cap: 15: §: 4. tfe 

äga gob bun; men fiöttet är mpdet tvanadjtigt, i fpnerfet på fanante.

§: 5.
Slttnor tedn tagaê intet af tfbjefia foglar, ätt af aitbra Slinter; ep 

geller Säfebomar; få mpdet mig loetteriigit mara ntåttbe.
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Cap: 17:
OUI

Stov=1Ilntm-.

§: 1.
,ptviab inti tuner i gemen nr ffrifmit, Cap: 2; tfyet är Snobigt 

fyär ä nt)o at uprepa. Set) emebatt ont SÖIå^alfar Cap: 4: är infört 
tfyet tfye äro ^anar til Stor=Ilnner, fa är i)är intet mera at tilläggia, 
utan at % äro til färgan Ijfa meb @räS=tuuer, Cap: 7; ftörre än 
SMeSänner; Cap: 3.

§: 2.

Sfyerab bo är ituber Buftar ä marefett, fymareft 5. G. 7: ft: ägg 
märpaS, otfy enbaft märmaS af Jponan; font alt mer oefy mera bunar 
boet, tit tfyefy ungarne ntfläefaS, fywitfe ftra.r färbige äro at följa niobern, 
ut på matuet, oefy teta föboit af fcriIlar, fmatt fiögräS, matffat, flugot 
oefy tl)lift mera; ©åfom om tuner i gemen är berättat.

§: 3.
Sfye fångaS på fatnma fätt fom om Qlnbra tuner är berättat; oefy 

niarba mpefet efterflageu oefy fonnun uti SrnarS, ©labors oefy £>öfavS 
floor, få mät tfye unga fom gamla. Defy när tfye fångaS lefmaube, funna 
tfye oefy tambe blifma; Jpmar om ftrifmit är i I: Sel: 1: Cap: §: 4.

§: 4.
Sm tfyeraS fiött oefy bun, oefy Säfebomar, p. p. må iag fyär intet 

nämna; tp fåbaut är infört fyär oefy tfyer tilförenbe, uti tfyeuua III: 
beten, om ©iöfoglar oefy tuner; ©äger tfyet allenaft at tfyefyaS fiött är 
intet få tranaefytigt fom tfyeraS fymitfe mera fiffätare än ©räSätare äro; 
tfyet oefy fietfma naturen mib fyaubetta gifmer. Colùmellæ, Diofcoridis, 
Marcelli, PHnii p. p. p. ffrifter funna läfaS fyär om.
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Cap: 18: 
om

Swattor.

§: 1.

©manen är od) en af tlge befanta flpthiiitgs foglav l)är a orten, 
fommaitbeë l)jt ont måren när Sranar od) DBilbgtäfjett ifrån jöber att= 
lättba, od) fift efter allom flpttanbeé tilbafa igen itäft för än fniöett faller; 
eljurumäl på några få ftällen, nti riitnaitbe flober od) open main ©manor 
t)är miftas öfmer IgeIa mintern; v. g. t Arberåd ©ocîtt od) 33oIbitäé 
©orf'n ; bod gattffa [få] od) ide ffädetalö, font i fiön 4vernium, uti 
flobente Caicum ; Cayfter, Mæander, Strymon, Eridano, od) ftere= 
ftäbeå; efter Bellonii, Luciani, p. ftrifter. .pmab namnet angår Swan, 
få är ttget Ijfa meb Germ: Sdgwan Angl: afuuan; men tt)e attbra 
Europ: tungomål, v. g. Ital: Cigno. Ven: Cefano. Hifp: Cifne; 
Gall: Cygne; p. tige äro af Lat: Cygnus, Cycnus; od) af Græc: 
Kvxvoç, font bemärter ^wjt Lat: Candidus; .fjmarföre är od) et annat 
lat: nantit på tl)eitua fogeltt, näml. Olor, f: Holor, font af Græc: 
tagit, bemärfer Igeel Igwjtcv ; efter Perotti, Voffii, od) fleraé uttpbelje.

§: 2.

UdIa ©manor jom Igär flpttia fram od) åter, mår od) t)öft, äfmen 
tige qmarblifmattbe öfmer mi»tter[it], är ^wjta öfmer att, i jpmterlget tlge 
gamla; men ungarne gråaktiga mib börjoit; maranbed intet Iät[t] at 
giöra åtftitnab mellan äpatt od) .Spott, Ijfa font mib början meb ©iäfgett; 
fe I: bel: 3: Cap: pufmubet är font på ena gåd, bod meb ett liten 
fmart raub et ftp de up ifrån ttäfmet font od) fmartad)tigt är, meb fntå 
taggar eller täitber, tiodt npåt, men fntålare fram; tungan final; Ralfen 
inpdet lång; fBröftet, troppen od) mingante af fåban proportion font 
på ©iäfjett; bod t all ftpde ftörre; benen Inben til fttä, men febermera 
ffarp od) jmartadgtig, äfmen föttema; tlget od) Turnerus od) Albertus 
luitna ; DJien ont ttget är faut tgmab famine Albertus f!rif[me]r at tige 
fimba alleuaft meb tlgett ena foten, od) meb tlgeit aubra ftpra troppen; 
ttget Eatt i få måtto mara mift, at fout eu meuifïas gåettbe ffer intet 
meb bägge fotterna tilljfa, utan meb en i fänber; altfå meb ftöfoglarnad 
ftmbaitbe; ©ten at tlgeit etta ©matten uttber fiiitbanbet lägger liufwub 
od) Igalfen uppå tlgeit förråd rpgg; fåfont en eller attttar mena; tiget ffer
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intet. Sfye [tore fprfotabe Stigar, när t|e fomma at ftntba; giöra Hj et; 
Ijmar om fljett L §1: af Hift: Nat: Helf: berättar.

©tpfmet är !ort, meb fmå fmarta räxtber tmärfj öfmer fiäbrcnta, 
mib änbait. ©falben Ovidur qmåber fålebeé om ©manor.a)

— — Collumqve a pectore longe
Porrigitur, digitosqve ligat junctura rubentes;
Penna latus velat, tenet os fine acumine roftrum.

Homerusb) fallar tf)em för länga Ralfen font ff)e funna mpdet 
fröfa: öuhxoöeiqsc,.

§: 3.

©t)eraå fantgång od) rätta lefeftäUe, är om måren uti matuet alt 
efter ©iäfjeité %art, meb långfamt tråbanbe, od) tt;er efter fföljaitbe reber 
i matttet, meb något faïtanbe; bod ide meb bitterhet; font eu eller antar 
menar. SlHenaft en gång om året, tå tf)e lägga icfe färbeleå mång ägg; 
3. 4. 5. ft. od) ff)et nti bo tteber på ntarfeite uti tufmor mib fiöftran= 
berne; emeban tf)e intet gtärtta miftaê på laubet, utan på matuet; tf)et 
od) Ariftotel: Ælianus, Oppianus p. bemitna; ©falben Ovidur fint ger:

— — Nec fe coeloqve Joviqve credit /:fc: Olor:/ fed 
Stagna petit paludosqve [o: patulosqve] lacus, ignemqve

perofus.

©ocf är ntärcfanbeé tt)e[f| tt>e mtga ©manor intet märpa föt ätt 
tfje 2 el. 3 åra gamla marba; tnoar utinait Albertus rätt od) cger. 
Ungarne utfläcfer OJbobreu allena, Ijmilfe ftrar mib framfontften frtttta 
gå od) ftntba od) följa förälbranta åt, fig fielfma at föba meb fatått 
fiögräé, od) tplift font ft)e på fiöbotn upleta; åfmen mpggor, ferillar, 
fmå matffar; p. p. JJien at tlje bitaå, ocl) upåta Ijmar attbra; ff)et 
fler intet; faft än Plinius få menar; tp fiött förtära tf)e intet: bod 
fäb, på Ijfa fått font ©täfj; fe J: bel: 3: III: bel: 8: Cap:

§: 4.
Plinius, Albertus, Gefnerus, Aldrovandus, od) flere alle font 

ffrifma om ©manerna berätta od) tl)et, at emeilatt t()em od) Sranarne, 
milbgiäfjen, örnar od) attbra foglar jlal mara utpdett ftrjb; tljet matt 
fuller intet uefa fan; bod äro fåbatta berättelfer mpdet ffurtta i mäjten;

a) Met: 2:
b) lllia: 2.
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fa]t au i jt)uerl)et .panante, Ijfa font ©àdîarlar, nog onbe äro, od) pa 
fit mjd jöfa förf mara ja irai ,pottorna uttber lefdtibeit, font ungarna til 
tl)e§ ft)e fit H to upon toarba.

§: 5.
sIIceb tt)en öf to er alt itäniba 0vvane=fånge», fa t)od ttjen naturfiofa 

font Äprfolärba t)open mer än ml) cf c t gägnfa fägneit, more .för långt 
at fïriftoa; Sag må nu bär intet nämna fl) ett fången font t^e i gemen 
giöra, eller tl)et liubet font pöred af tpem när tl)e flptta od) fit)ga up i 
luftett, font ar rätt befjageligit, font en trompet-marin, eller fadfta 
bafttu; Eueft od) forgad)tigt; tl)et od) Albertus, Oppianus, Cardanus, 
Ælianus, Euftathius, Plato, Lucianus, p. p. Iioitna ; od) fl)et af åt= 
ffilliga tftoner, font giöra et echo eller genlittP. .proa b tljen befante 
Lat: Sfalbett ffalbar:

Grus gruit; inqve glumis cycni prope flumina drenfant,

tfjet Ieniitad t Eter E)äit; drenfare ntettar tag bör fäjad när Stoanartte 
fina fafla, eller låta od) Ifiuäfa, när tt)e gå på marefene, åro ottba od) 
rifta Ralfen ; p. p. mett intet när tl)e ffocfetalö flptta od) flpga; tp tå 
är fåttgett toäI|el)ageltg; utan pär more mpcfet at införa ptoab font be= 
rättad om tfjeit fangen fife giöra itäft för tperad böb; t) ro ar ont alla 
5?ö[c]fer öfmerfutla äre; fl)ett läfa mil, läfe tpe förettämbad ffrifter äftoett 
Socratis, Philoflrati, Ciceronis, Platonis, Voétii, Thomafii, od) fleraö, 
lamt oräfneliga Poftillanters prebifnittgar ont Simeonis Swanefång. 
Sag förer enbaft in Martialis ffalbeqmäbea)

Dulcia defeeta modulatur carmina lingva 
Cantator Cygnus funeris ipfe fui.

■proab mår mafalöfe Smättffe .pliobafntibare H. Sfpegel] införer 
ont Smanor til @ubd 2B[erf] od) .pfroila]; tpet finned igett pag: m: [211].

9Iien epuru t)är meb mara ntåttbe, få lärer fåbant mera bero af 
biepter ocp Idfa berättelfer, än af flara faningen ; åt minftone får od) 
inåfte iag befänna; o cl) fan pänba alla attbre meb, at epururoäl Sroanor 
funna lättge nog lefma, od) ålbriga toarba, tpet Ariftoteles od) Æli
anus mitna; fålebed, at få&an Swanefang par iag altroig port; tl)et 
od) Cælius mititar.

a) lib: 3 [o: 13], Epig: 77:
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§: 6.
jpuru ©mattor ffocfetalê om I) often flptta föberut; Ijfa font Svauarue 

o cl) milbgiåffen, uti ttoeite flt)g[I]ar; tt)et år infört i IL bel: 47: Cap: 
oct) III: bel: 8: Cap: meb tl)enna tilfahen, at tl)e allerfift tomma, itåft 
för fniöen; få at elfuru får tecfit af tt>eras aitnalfanbe om waren tagaß 
måitbe, til fommarett; altfå twårt emot om T)öfteu til fttiö od) falt 
itorbanmåber, fom ftrav efter tl)em följa måitbe; Diett at gifta något af 
tl)eras fli)glar, tl)et flår ofta felt.

§: 7.
(gfyuru fuiöl)witer ©manen år utmårteö ; fa år bort' fiöttet nog fwart 

od) ntådfta fegt; ftjet od) Albertus wititar; men tperaß butter od) finner 
iblattb tl)e allerffiönafte; %>t öfwer alt futtigt år. Sd) elpirumål få 
buitett fom ffiititet od) fiöttet berömmeß af Avicenna od) flere för gobt 
od) npttigt emot förgift od) ti)lift mera; få t)ar iag intet fåbant pröfmat, 
et) l)eller fittnaß l)år i Ianbet några tamba ©manor, font Ijfivcil annor= 
ftåbeö ffe plågar; warattbe tl)e iblattb tl)e förbubtta fPglar at ffiuta; fom 
af åfottgl. görorbit: funigt år.

Cap: 19: 
om

Swavtov.

§: I.

©ont tiefte fiöfoglar åro, babe Jpatt od) .pou, fwarta öfwer alt; 
b o cf .pottan blefare od) mittbre än .patten; få itänt naß tt)e od) af färgan 
Sivavtov; etnebatt tfteraë röft ringa år, od) fällan l)öreß; allenaft ftunbom 
fad)ta: Kar, Icar. Såra od) Wara af fantma flag font l)oë lat: fallaß 
Fulicce, ltåntl. af fivavta fåvgan ; faft ån tl)e fout ffrifwa ont Fulicis, 
åro uti åtffilliga meningar, od) falebeß giftua tfjent åtffillig nantit ; 
Gefnerusa) ffiljer Fulicas Veterum ifrån Recentiorum1 utwifaubeé 
od) åtffillig orb od) åtffillig nantit; tl)et od) faut år; v. g. Fulica 
nåmtteé od) på lat: Folcga, Follata; t)War af år Ital: Folega. Gall: 
F caduque, Foucque, Foidorc [o: Foulcre]. 31 f Servio, Alberto od) 
Perotto fallaß Fulica, Mergus niger; af Plinio Arden; af Bellonio1

) lib: 3. p: 344.
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gallina aqvatica: af Willanovano, Fulca; af Ariflot: corvus aqva- 
ticus; af Agricola, Wagei-lptm; af anbre !Jyffar: Kcrbente; ^agel- 
gan|;, 6xv>«vr,taud)ev; Oclj Ijo t«» upräcfna alla? SDocf är ttjet at fimta, 
at Auctores gibt l)är en blätting; od) när eu bet föra tljeffa ©wartor 
eller Fulicas til Annates, få [tôlier en bel tfjem iblanb Mergos, o cl) 
än ltågre tit phalacrocoraces.

TfH' l)är n)i[anbe [ig öfrner [omarett ©wartor, äro [tora [om böns; 
[maria öfwer alt; nnbantaganbe några Ijwita låitgfiäbrar i loingarne; 
röb ögon meb l)iojt ögonbryn, l)iojtgnl)lt ftacfot näf; breba loingar, 
röbbruna ben od) fötter; [loarta emellan röba ftyitlarite; fort ftyfme; 
tunga od) [eta til Ijela troppen, och ttyerföre meb befioär niåfte [priitga 
utföre loatnct för äit Uje funna flyga up i luften, intet t)ögt, boet [närt 
od) fringt; gå eller fittia fallait på lanbet, utan ligga rnäft på matuet 
uti .pafswjfarne od) iitfiöar [om närmaft [afmet äre; älffa Iuugt loäber 
od) ftitla Watn; faft än Servius menar tljein wara fluviatiles; tomma 
[eut bjt blaiib alla anbre fiöfoglar, främft af Junii månab, ocf) flyttia 
iblanb tt)e anbre Ijäbait igen.

8: 3.
Tl)e tomma fift l)jt od) tperföre äro tl)e fifta [om wärpa ägg, mäng 

od) [tor 6. 7. 8: [t: uti tullen; på [amma tjb [om .päggen blomftras, 
(änbuffeit ryter od) SBrapnen Iefer; SBoet är lteber på marfene unber 
bnffar; men intet [om Turnerus menar på ftenar od) bärgéflipporne. 
sIggeu wârmaê eitbaft af honan i 20 bygit; SDoef ligger l)anen tl)er icfe 
långt ifrå på watnet. Ungarne äro fåfoni anbre änner [trap mächtige at 
fimba od) följa förälbrarita åt, odj föba fig meb [må ferillar, [mått 
ftögräS od) annat tylift.

§: 4.

Tl)e [ångaö meb SBöfjeffott, ågattbeS [anima fymte om wären, [om 
om Slnuer i gentett är berättat, Cap: II. och om SBIeSäititer od) [lera; 
warattbeS butten iblanb then Ieuafte od) fiöttct mycfet [ett [amt trau= 
adjtigt; ty äger od) Villanovanus [ant at tl)et niåfte förft elixari od) 
[ebait [tefaö.

■§: 5.
Plinius och Cicero berätta fuller at ted’n til neberbörb och eIflH 

wäber fan tagaS af Ujefta foglar:
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Cana fulix itidem fugiens e gurgite Ponti 
Nunciat horribiles clamans inflare procellas;

sDteu tl)e få I)är ttåmbci ©mattor, ät o fåbatte bobbärate intet, utan 
tije äro fl)e tqftafte od) minft orolige af aKom.

Cap: 20: 
om

Cvn tat*.

§: I-
Cvutav fallaê mål od) sDiafat, od) râfttaë iiteb rätta tblaitb genera 

Mergorum ; Sborf jom emellan tl)e§a Stutar är en tnärdelig åtffilnab 
od) SOidfar; fä böra t|e färffilba nämnas, bocf allenaft uti tt)et fjmar af 
litffilttaben beftår; om namnet må jag intet brt) mig, tt) font tl)e äre 
(lovmunte, fafla, ffria od) låta I)ögt, nu fä, nu annorluttba; fä må tfie 
cd) faflab: Cvutav eller Cutav; tt) orbqtoäbet lt)ber l)är fä:

<5au äv t mun od) tuten, font fogeln Cruten.

§•• 2.

OXtffilnaben beftår enbaft uti ftorlefeu od) färgan; ti) Srutar; ,pan 
od) ,pott, äro Ijfa, at dtfïilnaben intet fl)ita8 fan; äro nog ftörre än 
SOidfar, i all ftljtfe, bod' af Ijfa proportion; färgan ät fmart öftoer 
toiitgarne; men f>ä Diäfar ide fä.

§: 3.
,pmab tueras bo, ägg, trugar, od) alt annat tuera [angår], fä är 

tl)et Ijfa font om Dtäfar berättat är i tfjet 14: Cap: od) fälebeé onöbigt 
fär tbet fantma uftepa ; bod läggeé tfjetta til, at uti .pelfingalanbé 
ffärgätbar od) fiffaftälleu altjb flete Srntar totfa fig ätt SOiäfar, i fitter= 
fet när fntalt ftrômingêfifïe är.



[III: 21. Twär-Mulor.] 523

Cap: 21. 

om

Xwav= eller XovvIViu(ev.

§•• I-

Xwåv=mutov äro od) et [lag af fiöfoglar, fom enbaft miftas uti 
Igafnoct od) på ttge bolmar eller Dar, fom Iciugft if ra it Saubet beta g eu 
äro, v. g. (Bvan til Gnarp Socftt, en liteu D Iaugft ut af .pelfingabotit, 
emellan 3ätte§l)olmante od) Sromou ; .pmareft tljefea foglar enbaft miftas 
öftrer fomaren, men å inga anbra ftdllen Igär i Ianbet; bdranbe nantnet 
af tiodrra eller forta näfmet od) Iifla mnneit eller mulan tige aga, fränt= 
for anbra fiöfoglar; Ijfa font tlget ffrifmeö om Brends od) Berniclis; 
faint Alca af I)toilfa ttågor flag fittitaê, fom Wormius berfättar.]

§: 2.
©om tfgefga Tmärtttulor i alla belar äro Ifta meb tige befïrifna 

®rifilor i Cap: 6; bocf något ftörre, od) åga farnrna Ioeffaffeutgct fåfoitt 
t^e, at boppa ftg tteber i matnet, at taga od) äta ftröming; ftp g a fringt 
od) fitärt, p. p. p. Så är onöbigt at f>är tfget famma ttprepa, od) i 
få måtto böra rähtaS iblattb Colymbides f. Urinatores, af Ig no i 1 fa 
Turneras, Gefnerus, Vilugby od) flere måitg flag räftta.

§: 3.
Sten tiger ntinait fïiljaê tige ifrån ©rtfjlor, at tf>e toärpa flera ägg 

än 2; näml. 5. 6. ft: uti füllen, in emot mibfomaren; od) intet ituber 
fteitar fåfottt ©rifflor, utan uttber fntå Bttffar od) å fntå gräötufmor; 
Iimareft ungartte utfläcfaS, od) föbaS på fått od) mjS od) få länge fom 
alt berättat är om @tif(or; fe Cap: 6.

§: 4-
CSnbaft toib Iiigla .polmen (Svan miftaS tige od) tiger gattffa ömttigt, 

ffådetalS, Igälft tbe få tiger mara i ro, emebait inga fiffare funna tiger 
beqmäml. Igafma några fiffaläger ; utan Dn är taxerad til Cfronan för 
fogeläggett ffull, od) @iäle=robbett ; tp i forna bagar futtbe 2 el. 3 tunnor 
3'lgg om mårbagarne tf)er upIetaS; od) tp mar tlget icfe allom låfgifmit 
at tjt ro, ägg Ieta od) foglar fï'tuta, utan enbaft tigern fom taxan be= 
talabe, fom än i bag ffer. äpmatföre på tlge åren min Srober Jonas
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Broman flgeuna £>tt om Räuber Igabe, mat ing tjt eu gang, at [c ttgef;a 
foglav, od) faut l)mab nu Igår berättat nr, od) t)uru treffe foglav aga 
nn)(îeit lenan bmt, fett bocf tvanigt fiött ; alt Ijfa meb ©rtfjlor i et foin 
annat.

Gap: 22. 
om

Tärnor.

Tärna är mångtigbigt orb, bemärfer jungfru, TruOpiga; p. fe 
Spegfel] Gloff: Sv: Got: äfmeit line, blof;, facHla; v. g. IaiiOtavna; 
Stiävna; od) få l)är å orten tf)e betaute ftöfoglar, Igmilfe od) IHepor, 
tiper itämnaé af figeraö låt, när fige fli)ga; Kiex! Käx! Kjx. p. od) 
cinebait måitg flag af Laris mara tnåttbe, få fpttes tlge få tallabe Lari 
albi mara tige famma, od) ttgen font od) Igeter Sternix, /'. Sterna, 
Germ: Stirn; åfmen af Hübet eller låten, font od) oftaft Igöreö: Stim, 
Stirr; p. Ipuar ont Turnerus, GeCnerus od) attbre läfaö må; Hirundo 
marina är od) Tärna fallab af någrotn.

Tärnor aga januna lt)itbe, art, natur od) ffapnab font iOiafar; ont 
Igmilfa är ffrifmit, Cap: 14. ©ort nugefet tniubre an font tl)e, äfmeit 
meb ett fmart fläcf fram i Ignfiuubet; febevinera frjtlgmjta öfmer alt; 
Igafma en färbeleS fliggt nanti. låitgfantt men tmärt od) ftaefot, intet 
färbcleé Igögt eller långt i fäitber; tafta fig tteber font eu ften til matuct, 
men intet biupt iteber i matnet, at få meb tiutnen taga fmå fiffar, 
ttorfar, löjor, ftröming, font gå eller ligga Igalfbobe up i matubngitan, 
od) 11) et enbaft meb miuteit; miftas mäft mtb Igafiuet ; meb mera font 
ont SOtåfar ffrifmit är.

§: 3.

TlgeraS bo är od) fåfout DJiåfarö, miber baran Igiittel på ftenar od) 
fteutlapnv, meb några fntå torra gräs uitberlagba; ,pmarföre font ocb 
äggen 3: ft: är af fantma färg font brofota ftenflappnru, fititua boett 
icfe lättel. fföttjas. ttär matt går tiger fram; bocf förråba foglarne fig 
fielfma, i tp tt)e. pigga rätt närmaft o dg öfmer fina boett oetg ungar,
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ffrifa cd) E)otaê nteb närmafte flpganbet tu på fmttben, EfdEatt, folfet 
jam t[)ef framgå; ftwar af eit f)War finita fait Etmareft boet är belägit; 
Sßarber förfta EnElett out waren 11) em fråntagen, wärpa tfte å ttpo igen; 
bocf intet öfwer 3 refor.

EBabe rpait oc£> Opon wärttta äggen; meb mera font tfte uti fdbatta 
betar albeteö EOtdfar Ijfe åro.

§: 4.

OEteb tfjeraé anfomft om waren, utwifa tt)e ftrömingen wara watt= 
tanbeS til ftranbertta; od) meb Hera8 Bortfaranbe om t)öften, äfwett 
tienne ttteras föbaé ifrån Ianbet afwifanbe.

§•• 5.
OEcatt ffinter eller fångar tftefja foglar rätt fällan, tp fiöttet är fegt, 

od) intet ftort at bjta på.

Cap: 23: 
om

Wiggor.

§*• 1.

Jblattb fiöfogtarne äro tfte E)är i Ianbet få fallabe Wiggor, bcl8 
af ttjeraé Hub när tfte flpga od) fad)ta låta meb mutten: Vie, Vige, 
Vj; äfwett när [tfte] ligga od) fitnba på watttet; belé od) Pnarranbet 
eller gitirvanbet af wingame när tfte ffpga i luften rätt friitgt; Ijfa 
font om Ättipor är berättat, Cap: 11. Od) et)uruwät He äro iblattb 
Anates Sv: ilitner; få är icfe än få Wtft tit IjwiIfenlIjera flaget tfte 
egentel. ft öra må, emebatt Auctores fig emellan äro ffiljeadjtige; OEtau 
wet od) Het, at många foglarS od) annor biurê nantit äro Egelt frätn= 
inattbe od) ofttttttig uti attbra länber. ,ftwar ont wore för wiblöftigt at 
ffrifma; fe Åörtufäle] §: 2.

§: 2.

SlIjefja SlMggor äro litet ftörre ätt 'Enipor, mett tntnbre ätt SBIeg= 
ätttter; Od) emebatt tt)e til ffapttabett od), färgan giöra itäftan et meb 
Jfttipor ; unbantaganbeê icfe" få albeleé Etwjta fram i bröftet, ittan litet 
mörfare; få fptteé onöbtgt wara ont tljeraé troppar Het fanttua f)är 
nprepa; fe Cap: 11: §: 2. Oocf olifa uti Het font följer.
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§: 3.
Soet gtörci tlge på fltg=mo§ar, in uti torra Störlorfwar, Jfafmelbuué 

tufwor, SJhgrgräé, eller Breba ftarrgräö tufwor; Ijta font Siôrbromar; je 
IL bel: 28: Cap: men intet på fafta laubet, fåIont dinner, an fiber up 
uti tlgolig träen, fåfom JIuipor; läggaitbeé tiger 5 el. 6 ft: ägg; IgtnilEa 
pottan allena wärmer odg ungar utfläcfer; IjEa font ©rä&äuuer; odg föra 
tigern meb fig ftrnp uti watnet, Igwa reft tige ftg föba fielfwa, alt font om 
Sinner i gemen Cap: 2: Om Sleéämter Cap: 3. ©räåänuer, Cap: 7. 
Jfnipor Cap: 11. fPracfor Cap: 15. ©wartor Cap: 19: förbemätt är.

§: 4.
©om SBiggor äro Ijta Jfnipor i måttg ftigcten, fä octg i affeenbe 

til bunett, tiöttet, meb mera; £>dg Igar iag inga Fätre lätebomar funnit 
af ffjent, än at ftilla ett Iguttgrigau maga, font är at öfwerwinita en 
fienba, Egnailtet at giöra Igwarcfen unbanfllgctgt, eig Egeller fwärb oelg flint= 
tvgg i Igättberua wärcfftälta förmå etg [geller] uträtta funna.

Uti mine ungboms bagar wiftabeé Igär om fomaren öfwer alt äfwett 
wäl tfgefja SBiggor; men nit febatt 1700, äro octg ttge gaitffa få eller 
jitart fagt inga at fe; ©åfont ffrifwtt är om flera biur Ig är å orten.

Cap: 24: 
om

âet, Stlov eller Slot.

§: 1.

Om tlgefga är ffrifwit Cap: 1.

Oru Wilbgiajjen Cap. 6 [o: 8].

Cap: 25.

SJejEvifning om en fvänianbe 0iofogcl;
fluten wib Ströms Sruf i Harmånger ©oclgn af Stud: Adam Schilling, 
1746, d.= 27. April, octg mig tilfänber.

fotterna flufne fom £om=fottev, boclg utan Hov. Såren tubig; 
intet fttgfwe; Igel fwarter öfwer rpggett odg Ralfen, octg utan på wiugarna;
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mtbcr mingavtte, tom långe o cl) [male wore; l) el ïfmiter, åfmen xtttbcr 
Inifen ; un b ev Broftet cd) ånba fram mtber Ralfen, mörcfrcber.

<äufuntbet irai- tbet måvcFtvåvbigafle, nanti, fålebeé: af et långt, 
fmatt cd) fmart nåf; ihåligt cd) utan tåuber; liten tunga; fmå fm art 
ögon, uårmaft in icib näfmet; tTadren belab fålebeé, at mit uti mar 
bunen flcarta, å båba fiber tf>er cm, morcFroba Fambar tfvå ögonen 
ånba til Ifalfeu ; bed) ide Breba ; sJtebau tIfer mtber niiut'a, lena, fjba 
cd) nmba timpav fåfem pa ftinmö§er; etc. mar mät ljter en Colymbus 
el- Mergulus af miufta flaget, el. Trapazorola, men icfe få atbeleé. 
[r margen; ] Saeffrif;= Ifitfmubet cd) foten fcinbeS til Dfoctor] Linnæus.



jïongl. 93cai)tä görovbtting 

ont

Kof= od) SFafce-^oglnro ntofcanfce,
Stochh: t 'Kafc=Camaren 1741; d. 16: Oct:

Extract: Sljen font utöber — Bov åtnjuta
för 0rtt ; SlagttoFen; Ufen ; (Blafcan 

20:/: ’ JO:/: 6:/: 6;/; ®mt.
SpavftjoFen, tLarFfatcFen, Itglan,

6:/: 6:/: 6:/:
Korpar; KvåFov; KoFor ; Kajor, SFntor, 

för 10: ft: 20:/: — - 10:/: -
(Bva=Spavftnar; "(Lättingar; SptnFor,

för floart .puubrabe 20: : Sm.
Sf öv ungar oct) ägg, får matt oct) Betalning, font i fövettämba Ss ör 

orbiting uttnicfd. ttämneö.

Friederich 
I.: S.



IV: ÎDclcn.

Om Insecter eller Ol)t)ror 
fom SBtngar åga od) flpga.

§:.l:
Slt af flt)ganbc Insecter flore ftimaê Ofebfcc ättfebbe; od) àtffilïige 

fa mal til Banb oct) riten, fom tiberna af året, meb niera; tt)et fan 
ingen meb fog nota, font något litet mil oct) fan meirefa Siaturfenb 
biupf)cter, jåmwål i ti) màt)l ; od) än mera tf)e, font fått låna bgott på 
tl)eraé ffrifter, tjwilfe egentel. ont fåbatta Infecter el. O t) ur or nog 
mpefet uppenbarat; v. g. Aldrovandus; Pet: Bellonius; Conr: Gefne- 
rus; Joh: Jonftonus; Franc: Willugby, oct) flere; Jpwilfa icfe allenaft 
äro tttånge, utan oct) åtffilliga flag, ttttber et eller flera Sianttt; månge 
obefante t)är å orten, oef) få wibare; Od) tl)et än fwårare är, åga Bär 
i Banbet ittga Befauta namn; @å itänt tta§ t)är allenaft tt>e Befantafte i 
§: 2; font ©wettffa åga; od) i §: 3, font ittga t)afwa.

§: 2.

äpär t Iaubet äro fbljattbe Sianttt brufelig, v. g.
1: Pronto, af gattffa tnång flag; ft)et Lat: orbett utwifa, v. g. 

Oeftrus, Tabanus af 8 flag; iblattb Bwitffl 23lmt>bromfen täfttab.
2. Serill; Lat: Papilio, räfnas 87: flag; ftörre od) mittbre; af 

åtffilliga färgor, od) af ft)e ruttt font tf)e inäft wiftab; p. p. Jpmarfore 
ttämnab t^e på latin v. g. Argus; Aurora, Comes, Faunus, Impe- 
rialis, Princeps, Rex, etc. af ftortefeu od) ffionf)eien ; Od) af Wiftan= 
bet, 23åtgferib Kål-fertl, (Bråefevtl, fïogefevtl, wattuferil, P- P-

3. Stuga, Lat: Mufca öfwer 70 flag; af fjwilfa befantafte 
ffilje=orbett äro, v. g. @pp=fluga; Siob= el. ©fitflnga; p.

4. (Beting; Lat: Apis; Vefpa; t£)e befantafte Bär t orten, fom 
bpg[g]a bo; föogetiitgar ttäntbe; tl) ttttber Lat: Apis, af 30 flag, är 
od) 23j od) btmtfa.

Glysisvallur III. 34
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5. (BulM)Ona ; (Butl)=Hufe, Lat: Coccinella; Scarabceus; 'uttber 
fyrilfa Lat: namn tätnas öftrer 40 el. 50 flag Insecter font flyga.

6. Quinta, Lat: Apis; Rombylius; .par äro 2: flag,
^orbbumta, giörattbes 53o neber t jotben.
IT(Oftl)UtnIa — — i tufmot eilet tljlift.
7. 'KvanH; Lat: Culex. Tipula, af mang flag; ttnber Lat: erben 

räfnas öfmer 30; DLen |är iefe få; utan allenaft ft)e ftôvfte, font matn= 
HvanHav; f|e algemena, el. blobfugare, ftovftungave, etc. ocl) tf)e albta= 
minfte, fom TTygg fallaê; äftoen ^avHvanH, tt) t|e miftaê gattfïa 
ömnigt få Stenl)av toib ©iöftraitber.

8. ITIygg ; Lat: Tipula ; Culex: fe KvanH.
9. ©novHolfxvav af mang flag; Lat: Libellæ t)toar uttber IG el. 

17 flag tafnaê.
10. Styganbe TTTyror ; Stov--TTTyvov ; StenTTTyvor Lat: For- 

micee Volatiles.
IL 'C.imbevHufav, Lat: Scarabæi, Cerambyces; uttber Iftoilfa 

namn 30 el. 40 flag ftnttaê få å Ianb font i watit; femlige meb längre 
|ortt, foml. meb fortare.

12. TLovnbyflar, Lat: Scarabæi ftercorii, emebatt 16eras mäfta 
Iemtoift är i fpäftaträcf.

13. Wagge--Smeb; Lat: Cimex alatus; l)öre§ i äBäggefyrynger, 
mår Säben börjar mata§.

§: 3-

Sbljanbe Lat: nantit yå flyganbe Insecter |toilfa öftrer alt brttfaö, 
äro mig ofunttig yå .ftelfiitfgjffa fyråfet; v. g.

1: Aphis
2. Flatta.
3. Carabus.
4. Chernies
5. Ephemera
G. Eruca
7. IIemorobius
8. Phalæna, en Sertit, fom mâyer tttur en grâëmatff; af Joh: 

Raj, od) flera få itätttb; af Joh: Jonfton: Eruca 
fallab ; uttber |wilfa natnn 114 flag râfttaë.

Phryganea.
Thrips.

9.
10.
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I: Mos: 33: T: Cap:
Verf: 21. (Dd) <5ut> ftopobe (lorn tnvrtlor, od) olleboiibo Icf= 

xvrtiibe od) FroFonPe Piur, font xvrttnet rtf fig giôr, f)tvort eftei fin 
rtvt.

Verf: 22. (Dd) ivolfïgitrtPe tf)em od) foPe: ivorer fvud)tfrtme 
od) fôrôFeiie, od) upfyller l)rtffene xvrttn.

Pfalm: 104.
Verf: 25. d,rtfxvet tl)et få (fort od) ivtPt or, tber Firtlrt uti, 

utrtit trtl)l, båPe flor od) liten Piur.

Efaj: 19: Cap:
Verf: 8. (Dd> ftfïoreno (ïolo forjo, ocb «lie tbe font ftfïo FvoF 

Fuff« t IVrttnet (ïolrt beFlrtgrt fig: od) tl)e font tiftt UtFoflrt t ivotuct, 
fïolo beProfivoPe ivorP«.

Verf: 9. Xbe tïolo nfgà nteP ffotn, foin got> govn giôro, od) 
nåt bitiPo.

Verf: 10. (Dd) tl)e foin ftffo Fiflor fmfivrt, nteP ollo tbem foin 
brtinor for Iott gtoro, fïolo ongfe ivrtrPo.
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Iffdte=Stodren, font omtalas uti görmcit: §: 6: ägev tfyeitna pro
portion ocf) afbetning, tiäml.
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formale.
OfjaEen til fljetta, font Eommer at nu framföras, om StôPjuv, 

piffar od) åiifafång, l)ät i .pelfittgelanb, är fä mål åorånPvtngen jom 
Hben gifmer; jäjom od) Bvtjten på ©frifter om .pelStngalanbö bejpitetliga 
egenffaper, jätitmäl uti tl)ef)e SHatittjenS betar.

epmab åcmånPvingen angår, är öfmer att fmtnogt, jå loäl af @ttbS 
Orb, jom af lärbe mättå ffrifter, od) baget. förfareut)eteu, att måitgftäbeS, 
fymareft tilförenbe fiöar, -©unb, SKtEar od) fiffarif raatii marit, nu be= 
finîtes mara belS torre flatter; belS öfmermuritc rnofar; bets galtftranber 
od) gallgruitb; eller åt minftone jå mpdet Hi gobfjeteu förmiufEabe, at 
om jom un fiffa mele, l)är fïutle jöEa tt)e gantlaS ftällen, od) bntfa 
HjeraS fifEetoE)!, jå ffulle arbetet frud)tlöft aflöpa. SDocE at Eitnita ttågor= 
Iintba bibehålla SHfEerterne uti EljeraS gantla goba brägtigljet, l)ar matt 
funnit gattffa upttigt mara, at i gemen bntfa efterföljanbe, näml.

A. HatfEajfanPe bonev Hl SEajtaren ©ont att mätfignar; .Spmil= 
Eet i fin Hb far maranbe SanbSlj öfbinge .pr C. G. Frölich, atfmart. 
befalla, od) meb egit exempel utmija ntånbe, ttär fatt på Että på not= 
ijen ftg ftälte. Ämtbe od) tiänlig orb införaS uti Sllmanua SBönefattet, 
äfmett jom 11) et ffebbe för Bavge=Bvufen, när litanien påöEabeS, år 
1693.

B. mata åt åijfav, belS meb Ijmarjeljanba flagS träd', tarmfli, 
giöbntttg; i fpnerfet Hjett font uti måntber od) magar ligger; H) jer 
matt l)ttrtt fiffar giärna miftaS på tt>e ftällen, Ijmareft miittermägar marit 
på ijett, od) tt)er fallit fäftaträd od) tqlift ; SDeIS ttteb jåg=jpått, jäg= 
tttobb, föfalla, SOlprftad, od) autre fete jorbarter; belS meb neberjättfta 
fro=grattar od) frodallar; Spvov EaKabe; på Hje ftällen bmareft inge 
notebrägter finbraS. Slnnor gob ting, jåjotit talg, bröb, £>ft, blob, ntiöl, 
matt, Elj, fantpefrö, etc. etc. fmar ont Fallopius, Vecherus, Colerus 
od) ftere ffrifma; lära l)är af ingont utfaftaS uti fiöartte, emebait tt>e åro 
I)är bpr fållen.

C. UpwacEa wafer på tfen, ttär ftarf militer är, od) ringa f öfU 
mäta fallit, i jpnerl)et uti tl)e Sttfioar jom grnnbe äro, åga ittge mittb= 
mafer, inga eller trånga ut= od) inlopp, etc. på ifet fiffarne ide måtte 
qmafna ocf bö.

D. Slappa the fmå IefwanPe ftjtav, join Eonttna at fåttgaS, Hl= 
bata uti fiön.
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E. ToruFa til l)wart od) et ft|feflag, wal giorba od) tiänliga 
wonor. ^toar out wiblöftigt wore at berätta.

33teu 11)er emot |ar man af mäng exempel, pä måitg rum, ögon= 
fïenl. funnit, ljuru goba ft ff er i er fwåra förmtnffas, od) omfiber til intet 
warba, när v. g.

A. ^ifïanbet |fer på ©abatobygnen.
B. WtbfFepelfe od) ftnantjert,a) föröfwaS; waraubeö beflageligit 

%t t)är ätt i bag flagaS öfwer förgiorba od) förtrotlaba fiffebonor, etc. 
îjwilfet at rätta, ätffillig ting mijfbrufas, i fi)tterl)et, efter febniffa fättet, 
roFa gamen;b) od) tfjet meb 7=t)aitba flag, ibtanb ïjwilfa Sri)web; hit: 
Xylofteum, Offea Svecorum, f. Chamoecerafus; od) Dion; Iat : Sorbus, 
f. Fraxinus bubula; äutel. mäfte wara meb, l)äljt tf)e font mäpa wib 
forfwägar, äro Ijuggna om torsbagSqwätlar, etc. etc.

C. Xtufmm od) fuattevi fïer i fiffe honor.c)
D. Xwifl od) trätor om fiffeftällen upfomma.
E. ©Fogarne afbniggao wib ftranberue; fä at tl)en want, ffuggen 

borttageé.
F. ©(agg, fot, Foblflpbbe, od) ti)Iift bemirrar watnet; ©äfont 

un t»är wib 23rufett ffebt.
G. 2l(t for mvcFet ftfFae; i fouertjet meb ftora od) tränga nötter, 

bäbe winter od) fom[m]ar, fä wäl Sanb= font |)ulê= eh @töt=uot, Gna= 
@piller=not, od) tt)lift; Slfwen ä tl)e tiber, faint pä tt)e ftällen, bwareft 
f)Wart od) et fiffeflag l)äller fin befpnnerliga let. 93ieb annat mera, font 
för wiblöftigljeten ffttll, t)är mäfte uteflutaS.

§: a.
Slnbelangaitbe Tortften pä ©Frtfter; Sä ftttitaS wäl mer ätt mäitge 

sJiaturfuuige font lätit i bagsliufet utgä ftora ffrifter om fiffar od) 
fifferien; af î>wilfa eu ftor bet, font upfatjen utwifar, woro i mitte 
giömett, för äit ffipffett 1721 d. 23 Maji, alt i Hudicksvall afbrättbe; 
förutan flere mäitge font iag f)är i mit Valesheim intet febt eller fe 
fär; ffJieit fä fatt ingen Dwätbiger intet ttefa tl)et alle fäbatte fina Jfrif= 
ter öptte gtort,d) anten af egen förfareufet om egna Sanbsorter, liwareft

a) Paulfinas] Gothfus,] Eth : Chr: P. I : C: 16. p: 188. etc. C: 18. 
p: 227 etc.

b) Hab[acuc] 1: 16.
c) Scrivfer,] Gotthfold] Cent: 2. Cap. 50. Svedb. Catech: P. I. 

C. 7. §: 6.
d) 01: Hermelin: de [origine] Livfonorum] §: 1.
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flje bebt; cKer Eommit ; tor Ijanbct, i ftörfta Ej a ft, at igeitomrefa; fåfom 
tå M. H. F. en ÄprEoljerbe Ijär i .jpelöingalaitb, lat ntga fit Itinera- 
rium bfmet alla förnåmfta orter, Staber od) Academier nti SpjE= od) 
qpållattb, EtmilEa Etan allenaft på några månaber af et år fått genom= 
flpga; @11 er od) fråttmaranbe, fina ffrifter, efter anbtaS beråttelfer, bona 
giort; qpmilfe fenare, fom tl)e oftaft marba förlebbe af ofanna BercitteI= 
jer; fåfom tå SEatben Virgilius qmab om .piortar i Africa, od) om 
Éfttor i Italien, famt flete tptife; Så ftana tl)e förre, allenaft in om 
fitt, od) funna litet nog berätta tf>et faut år, om fråttmaranbe lånberS 
egenffaper, ån fiber fiffars namn, efter EjmarS od) etts tungomål, utföra 
od) nåntna, famt ttjeraë fånge, npttigt)eter oel) annat mera, berätta; 
e^milfet nogfamt Ean röntas, af tbet font t)åbanefter Eomtuer at anföras 
mib Eimatt od) et fiffe=fïag.

§• 3.

311 en tjmar ttaubSort, få mål på biuren, båbe å ittarEette, i luften, 
fom matttet, fåfom od) på all annor ting, ftörre od) mittbre, Ijafmer fin 
inbemijf namn, od) befptterliga egettffaper, uti et od) annat, tljet fatt 
ittgen meb ffåljl ttefa; od) tl)et iitipga månge mitre mån, fåfom Ol. Rud- 
beck,a) Georg Baglivius,b) Con: Gelnerus,c) od) flere. Od) entebait 
tljetta ,pelfittgalattb år beläget mib tl)en namnEuttiga Dftra EiafmetS fiff= 
rifa mifen eller 23otu, »Jelftngabotn i fonta bagar fallab, om EjmilEen 
orbqmåbet, Promptunrium Domini eft æqvor, Boxhornius efter Slng= 
lånbartte anförer, få at Isaschars uubfågne målfigttelfe jåmmål l)it til 
Bores barn fommit, at få fuga Ijaffeno pmnogljet.'1) SEgattbeS tl)år 
jåntte tttåttg mattt af ftora fiöar, fiorber, ålfmer, flober, ftrömar, åar, 
båcfar od) fårnor; Så finîtes odj t) år tttåttg flags fiff, od) af alla fla= 
gen ftor pmnogbet; bocf mpfet mera i forna fiber, ått fom nu; råfnar 
matt allenaft 40 el. 50 åren tilbafa; ja! af åtffillig flag åro nu måttge 
fiöar få tome od) öbe bleftte, at icfe en fiff mera tEjer fåttgaS fan; 
marattbeS förbelad)tigare, at efter måraS SnföbbeS, Olavi Magni, Olavi 
Rudbeckii etc. mittra ombömett, båttre förnöja ftg af fijïarnaa goba 
fntaf, ån grubba efter tljeras namn Ijos (Sret’er odj Latiner, 
bmareft tlje icfe finnaa.

Sp efjurumål troligit år tE>et mår förfte Adam, af fin tnebffapabe 
fulfomligïjet, mib börjon, gaf få mål fiffartta i matuet, fom biurett å

a) Lapon. Illuft. P. I. p. 1.
b) Prax: Med: lib: I. Cap: 15.
c) Hilf: Anfimalium] 4:
d) 5. Mof: 23. 33: 19.
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marfette, od) foglarna i luften, fin namn; * 1Safom D. Gezelius,a) od) 
flere Berätta; Sä måfte man BetIaga Ibet ftörre belen af fåban uantu 
äro nu fremmanb od) ofuunog, icfe allenaft Subomen, utan od) anbront, 
af annor tungomål, at miuftone ftanna uti åtffilliga meningar, fåfont 
om tt)e ofantel. bittren Behemoth od) Leviathan; Sont nog rötte? af 
måttga? ffrifter; Arise Montani,b); Dieterici,0); Franzii,'1); Fulleri,e); 
Jobi Ludolphi,f); Hofmanni,s); Merceri,*1); Pfeiferi *). Drufii; Bocharti; 
Sixtfini] Amamfæ] Bechmanni in Huttferum] etc. etc.

§; 4.
3ft)en i Ojaturfeit? Bo! mpfet förf ante C. Plinius upräcfnar fuller 

176 flag af fiffar; £Ofen at nämna tl)ent alla på Smenffo, tj»et lönar 
möban font nantitgifma mara på Latin; pmilfet icfe !»eller Plinius tunbe 
giöra, ti) måfte t)au mäft Brufa % gättgfe Dorefiffa orben; tbet jäntmäl 
Gefnerus, ■*) måfte til|tå. Gvil: Turneras,k), tmiftar od) om månge 
fiffarä namn, uti et fit Bref til Gefnerum, Viffenbfurgi] Cal: Nov: 
1557. P. Refenius,1), gtör förföf på 54 flag; SOJen burn tfet faller in 
meb anbra? meningar, 11) et frammifa många? ffrifter. görutan ffiet, at 
fiffarna? uantu äro förättbrab, när tf>et ena fpråfet Blifmer öfmerfatt til 
annat; fåfont tå Gaza uttolfabe Ariffotelis od) Theophrafti ffrifter på 
latiniffo. Så marba od) utåttg namn omBptt ocf> fremtnanb af ftelfma 
tiben; jämmäl för egna Sanbömäit; Så jom od) af åtffillig nantit, bo? 
åtffillig fotf ; v. g. &l)en fiffett, font efter grfälfarcn?] Gtjrifti BefaL 
ttittg, Bar fram til ftraubeu åt Petro Sfattpeniitgen,m), falla? i Oiotn 
Gitula1 i Spanien, Gall, i granfrife Dorec, Unlau1 i Inglattb Bare; 
i Sipfflaub, Peteva ftjl; etc. gtäcfota fiffett join Gbfiftopber tog meb

a) görfl. Öf[me]r Gen: Gap: 2: 19.
b) Hill: Nat: obf: 306.
c) Ant[iquitates] V[eteris] Tfestamenti] pag: 443.
d) Hfist.J Afnimal.] Part: I. p: 268.
e) Mifcell: Sac: p: 174.
f) Hfist.] Ætiop: lib: I. Cap: 11.
g) Lex: Unfiversale] Part: I: p: 268.
h) in Job: Gap: 40. Dtb 41.
1I Dubfia] Vexfata] Gent: 3: loc: 44.
J) H. A. lib: IV.
k) Prfolegemena] ad Gefn: lib: 4. H. A.
*) Eddæ 2: del. 

nl) Matt: 17: 27.
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Iattbeu i weihtet, itdr lent; font fdgnen timber; bar Gbriftum ôfwer fiön, 
!alla t|e ©refer xQiaT0(P^Q0V> 111011 *1° Maffilienser tidnuteê |att
trueia; flf feilet fut cita Lerino, rota; af Genuenferna, rotulus; af 
Athenæo yUbAfvc1; af Plinio, Zeus; af Gefnero ocl) fiera, Faber 
etler Fabrus. Slfweu nantîtes ©relentaS ed) latinernas fifl Fhoxinus 
af Spfïarna, 23ambele, X3rect)ling, XMttjle, >Elbrit3, 'geling, <parlnd;le, 
Rågener, XSrdmer, ïîîiUtng, <DbetFôt3en, Pfeil, Pfrill, Prill, ©cbttei= 
berbdrplein, Xxiemling, XVeijile, XVettling. par til gier oef) fifïarnaS 
fterlel ed) alter ättbrittg i itamuett, [dfem ware 23oerar IallaS t|e find, 
men tbe ftôrre Xlbcrar, af At) [fame, Xèraf;, furling, «Erdnle, »Egle, 
@ticl;ling, deling, Xocrfid;; alt efter dlberu eel) fterlefeit; förutan annor 
itamtt, [dfem Puntelpras [oupars], Striefbersing, (Brobarfd;, Äretjer, 
Sd)oubftfcb; etc. |war em fan, blaub manga fiera, IdfaS Rondeletius 
de Thuanis, Gefnerus,a), etc. etc. par i lanbet dr wal et flag« ftfl, 
men |ar beef dtflillig namn t anfeeube til ©odnertta, tp then [em i 
pctrmdnger IallaS Emitting, IallaS i Sbener Stdmm, i ©ëberaïa 
Stdming, 0tdning; etc. etc. ©tcuutar förffjeitfful, i betracftanbe af 
t|etta alt ofwandmbe, t|dr wib, |mab war ©wenffe Phoenix Ur
ban Hierne,b), flrifwer em pafmetS Snwdnare, ed) ldngft for Ionomi 
[d Wdl t|e ©refiffe ©falber Homerus ed) Oppianus, [em Plinius, 
Gefnerus, Sebizius, König: ed) fIere; at the dvo allefjanba flag af 
alia 3 naturene ri£en; uti regno minerali dtffillige [erb= ed) barg= 
arter, dtflillige ftenar, etc. etc. In regno vegetabili are grufwelig 
mdnga flags wartet, etc. uti regno animali are eräfneliga ed) obe= 
gripeliga mdnga flags biur, [d at t|e anbra elementariffa [fällen, |war= 
fen luften eller jerben [d mi)cfet qwieft ed) (ifligt i fig |dlla, [em mat= 
net, ed) befpnerligen |afwct. piffar [terre ed) miitbre, efantclige ftera 
|walar, fiunfifl, Carcharier eller |tittbfiff, tpmbltngav, polyporum dt= 
fftllige arter, ect) tufenbe anbra [lag. Stieb polyporum arter fôrftdS 
ïl)ffarna§ XSuttelfifd; art, Polfifd;, Vilfit);, XMad;fifd; mit langen 
fußen nnb kleinen leib; ©dfem Gefnerus,c) förflarar ed) t|em wib= 
Ieftigt beffrif wer ; pwilfa Ariflotelesd); fêrbelar uti 4 eit 5, flag; [dfem 
af fan S ffrifter feeS fan; pwilfa |dr uteflutaS, emebait t|c |dr itfe 
fiuttaS, dt minfteite | war fett [d ftera eller [d mdnga : ©ebatt ft;rf etabe 
biur, [dfem ©idlar, ©iëfer, wattu=l)äftar, wa(refer, fitIpabber; til at

p H. A. lib: IV. p: 099. 958.
h) 1: Àl: 15: Sr: p: 97.
c) H. A. lib: IV. p: 741 etc.
d) lib: 4 Hilf: Cap: 1. lib: 9. Cap: 29.
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förtiga åtfftllige fïagé fafétrnll, af fmilfa en bel Itfnab nub meittffor, 
nef) fafrna meniffïig lt)itbe, maranbeë migre t£>er af intet rät länge feban 
uppenbarabe. görutan tfefe finnaé net) allefattba biur, Dänbeliga net) 
nuträfneliga fläeften af ffplpnr, ffaflfiff, nftrnr, pärlemnbrar, mufflur, 
fiteefar, qtuallar, rärfnr, frabbnr, fnittrar, etc. Så at inan altib fafmer 
nägnt nptt af bl)lift at unbra pä; àtfïiUige fïagé nrmar, etc. mänga 
nänbeliga flag af infecter net) nfprnr, fmütfa alle flere ärn efebbe än 
febbe. Sä at fafmet är iblanb tf)e ftnrfta @ubs unber, fnnt man nämna 
met. Set) nm @ubé färligfet net) rifebnmar uti [nrbeit ärn Dutranfafe= 
lige, ärn % iugalmtba minbre t fafmet. |mru fiurift, net) meb fng 
ftämmn, mär Apollo FLyperboreus, D. Haq: Spegel, fiunger nm 
fafmetë Snma mire, tfet fatt fpnaé af 33nf[eit] ©ube XDarcE od) ^nnla, 
fmareft, efter ntättga fiffars upräfnanbe, fnnt t)är i Dfterfinn nd) färffa 
iSinar finnaé, Sfalbeqmäbet fä flute«:a)

SJieb fäbant gntt fnräb far @ub tfeit fela ftrauben 
Söälfignat rifeltg, t tfefsa Ktnrbffa laubeit ;
Sä rifelig ncf mäl, at Bantams pärte battfar 
SJiå intet lifttaé mib tfe fiffar matt fär fautfar,
Ufr faffené miba fmalg, ttfr finar, träff nd) ftrnmar.
Tntr ntaffam är tä tfett fnnt @ub et) fügt berömer?

§: 5.
-pmab tfe Sinbittr», nd) fÇtffarê, art, natur nd) Ipttbe attgär, fnnt 

i-/Jhxhrma 'AfKpnQhrjJ)\ fär i äpelétnglattb beta tttänbe nd) t ntättga= 
fattba måtto tära life mara meb tferaé, i anbra Icinber; fåfnm i att= 
feenbe til tferaé famangättg, fnbelfe, lif, rörelfe, ffapnab, miftaitbe, nd) 
annat tuera; mnre fuller billigt nägnt fär nm t gemen at anföra; SDiett 
fnnt tfe naturfuuige alt fäbant uti tferaé lärba ffrifter fraittmifa, nd) itu 
merenbelé famauftäntma uti tfetta nd) tplift, Sietnl. Slt af Sinbiurett 
finnaé nd) tu flag, ^an nd) ^on ; tfe aftaö af famgäug; fällattbe fig 
mera til fit flag, ätt bittren ä marfene, fmilfa eftaft begå fantlag ttteb 
annat flag; SJiett nm alle fiffar ärn af fäbatt art, fnnt Ælianus ncf 
Oppianus berätta nm Cantharis, at tfe ärn juft par nd) par; tf er nm 
tmiflaé. Snmlige futa ungar; fnmlige fafma XTiiolFa, ncf är <£an; 
fumlige äga 7\åm eller 'il g g, ncf är *£on, uti ftnrre nmitngfet ätt bittren 
ä marfene, Iifa fnnt SSalmnfrn uti tferaé fnnppar; fäfont Ol: Magnus,0);

a) pag: m: 187 [o: 197]
15J Orycli : in Arg:
c) Hift: Sept.: lib: 20. Cap: 33.
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Rondeletius,a); Schonveldius,b); od) ftere lifnelfeit taga. Slflt npttia 
måbret; alle åga fanfei; alle fmafa, fe, böra, Incita, rôraê ocf tpftaê 
Kittel, cinebait tberaë tpitgb titet öfmergar matnetê; migare ein tk anbie 
biurenê froppar i måbretta; marattbeë mâbretê ti)ngb emot mähet, foil 
1 emot 1000, eller, font tf;e granlagare råfna, 1087. SKen f)ina5 t^ercS 
ffapttab angår, få fintteé tt>en mara åtffitlig, få mål Snmårteé font ut= 
màrteë; ti) fomlige åga luitgar ; fomligeinga; Somlige en, fontl. tmenie 
magar; fontl. gatt, fontl. ingen ; etc. etc. Kågre fiafma fotter; Störfre 
beleit genor; fontl. flera, fontl. ttttnbre; Siågre tara borft, belë lettam, 
belë fjmafjare. Stågre fintba plate; måfte meb rpggett upråtte. Soti= 
lige åro nteb fiåll, gröfre eller fntårre, beflåbbe; SoutHge allenaft nub 
ffttttt öfmerbragne, t)årbare eller fleprigare ; @tt ftor bel åga tårber ; at 
ftor bel inge; Somltge trifmaå ettbaft i Saltfiön eller ftafmet; fontl. 
allenaft i fårfft main; Senti. å bågge ftållen; ja! ttågre Fnbe i matnet, 
å Ianbet od) uti luften, etc. etc.c) Sont bår efter mib b "-’art od) 4 
flag år auntårft; åpmar om od) mår föreitåtttbe b pre Sfalb bårlijt 
fittnger :d):

@tt bel af fåban fiff år tiod', od) tritt, od) trifmen,
@tt bel år tunn od) flat, ja! fmåttg od) fmulteit blifmen,
@tt bop år b'oit od) blanf, ett annan inpfet brofot,
(v n fint ber åttba fram, ett attttatt löper frofot.
Sbtit ette lefmer båft t falta b<ifioet§ böljor,
Sbttt attbre albrabålft tl)eit fårffa ftrömen följer, etc.

',pmar af t^et fomnter, at tl)e fom ont fiffar ocb fiöbiur ffrifmt, 
bela tbem åtffiUigt, belë af Hjet fåitnetecfn, belë af annat; belë af St= 
mårteé, belë af utmårteé ffapnab; af tberaë måfta tilbåH, anten t ftm= 
mar, mib ftenftranber, flottbolmar, eller annorftåbeé. SDcctt emebett 
fåbant tupfet omffiftel. mara tnåttbe, od) tiånar mera til at förnöja 
ögonen od) öronen, ån at ftilla en bmtgrigan ntaga; titulos pro epuHs 
convivis adponere; fåiom Scaliger,0), otu Plinio jfrifmer; matnttbe tje 
anatomiffa fubtiliteter öf[mejrgoba od) npttiga på tberaë ftål!e; SOim

a) lib: 8. p: 209.
b) Icbthfyologia] p: 32.
c) Pexenfelders Appfaratus] Erfuditionis] Cap: XVII. 1: Zaan [Ds- 

quisitio] HI: Zooscfopica] Cap: XII. Eman: Königs Regn: Anim: Seit: 
2: Art: i. p: 221. etc. Hrab: Maur: Tom: I. lib: VIII. Cap: IV. p: 133.

<t) ©ttbë SS. Ofli .£>10: p: 179. 
e) Exercit: 207.
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at bvufa tt)eni til nåt, nöter, frofar od) fiffetofjl, tf)et går intet an får 
i orten, t)mareft man måfte ^afma möban för föban, od) arbeta mera 
meb troppen ån fuper-fina afmåtningar od) utrotningar; maraube f)år 
inge få mige fiffare, font tt>en t Tübingen, om t)teilten Nils Wynman,3) 
beråttar, ft) et £>att uti t()e biupa Nechari )oatu=t)öler, tunbe få långe 
fpringa neber på botu, od) fånga fiftar, at t)an bragte up meb fig 
bigre fifïetnippor.

§: 6.

©iöbiuren od) giffarna tåufte jag i förftone ftålla i orbiting, antext 
efter antalet, til ttjera» fenor, förft %m font båra ena rpggefetto, od) få 
luibare; (Slier efter ttjeraå Iefstib i 93Iånaberna af året; ©tier od) efter 
tjmart od) et fïagê ftorlef; SOiett font t)år i orten, ftorlefen mpefet råttar 
fig efter tl)e matué egenfîaper, I)toareft et elr- annat flag af fiftar fångaå; 
od) Sefstiberue åro mpfet förånbelige alt efter må berieten; bod) feno= 
talet nog ftånbigt; Siftoål efterföljer jag f)år uttuait Gesneri od) tl)e 
fleraå orbiting, at ©iöbiuren od) giffanta anföra efter Alphabet; åfwctt 
font I: glöden, ont Syrfota Phtreit å marfene, od) IL glodett, ont 
Sogtarna i luften, nppftålte moro; ®od) få förffittgrabe i dlpffe fågbett, 
at tlfe ftå fuaft at igenlfåmtaé; f)ålft tfietta år mera et register, ätt 
philosophifft arbete. £)d) efmrtt mål fjmart od) et flag, efter %raé 
utmårteå ffapnab, borbe utritaå; ©å måfte bod' fåbatte af ritningar el t 
Figurer utefïutaê, emebatt t)år å orten inge fonftige Form=jnibare 
fiitnaê, od) ide allom gifmit år at ritetonften måd)tig mara, finnattbeå 
itogfamt fjmab befmår od) omfoftttab t)år mib fïe fïnlle, ont attbre å 
fiåratt orter ttjetta mårtftålte; b) å I ft fielfmer Gefnerus faut åfmett af 
tplift ftort ntifjttöje, flagattbeå öffmejr tfie utrituiugar font l)an belö af 
Bellonio, Rondeletio, od) Salviano befommit, belå fielfmer förfårbiga 
metat. 5)od Iifmal at utmifa giffarttaö Ipnbe eller proportion, ut= 
fåtteå t)år ett 9JIåte=ftod, eller Schala, af et ©måitfft qvarter, förbelab 
uti 50 grader, l)toar efter en f>mar fiff, til långben od) brebbett, jåm= 
mål fenorna emellan, få mål a SIpggen font buten, finîtes mara ut= 
mårfter; efter öperr Doct: Martins gunfttga mebbelattbe af bemalte 
SJidteftocf; l)mar af lättel. ftår at aftagaS fifïantaê utmårteå ffapnab, 
tfjeit t£)e infientiffe tlfeé utan mål fånna, od) ft)e frentanbe meb attbra 
fiffarS jåntitförelfe od) beffrifitiitg utleta funna.

3) e. 1. E. 7 b:

Qlysisvallur TT T. 35
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§: 7.

Sienne III glocfeu af sJtaturfenS ©of i .fielSingelanb, beïaê ntt 4 
lDelar, af fymilfa

Dlfett Sôrffe inefnttar % tmiren, font funna Iefma babe i nahtet 
ed) å lanbet, äucpißia fallabe; tjnnlfe are htbne, fàfont 33âfrar, Qatar, 
Utrar; ©lier utan <5år, fåfom ©robcr, Ärofobiler, Drntar, Droffar

Df)eu 2lnt>re îDelen, giffar egetttel. fa fallabe, fem funna blab i 
tu flag, nanti.

1. Jitallftffar ed) 2 ©Ftnnfiffar, af fymilfa ftörre beten i ut b a 
rätt it).' nteb raggen; femlige å flahfibette; Semtige bära borft å nggett; 
©omlige fetter, ©omlige äga ftërre ed) ftere fetter, femlige timbre ; 
tt)e må mara (Sebhfenor, Kyggfenor, Suffenor elr 0ttårt=fnor; 
'Ittt fem ett ftmar fiff, på fit rum, femttter at utmärfaS; nteb förnoban 
at iitgett tit Iaft räfttar tlfet f)är nämnas ©tiårtfenor, h) et)itru eäl i 
annor fpråf atlenaft trt) flag itämttaS; pinnæ dorfales, branchiabs et 
ventrales; lSa ft)tteë lifmät tt)e fetter böra faflaS ©tiårtfenor låtbre 
ätt Sttffenor, fern baf efter sJtafmelberau utftå; etnebatt tt)en bebit af 
alla ftffar algement, ©tiärt, ttämneS; .pmilfet ed) t)es 4)r Doa: ?. 
Martin jag förftara ntånbe, til f)attö påmtnelfer.

Dl)eu Driöie belett nämner något om @t*al=tnatffar ecfy Jiarle= 
mobrar.

Dfien Siårbe, räcfttar up tfye fyär tuåft funniga iD byror efc Ii- 
seeter.

JJteb bifogab tilöfuing em JUyganbe ftffar, ^afe=Jiruen ed) Sie= 
fpofen; äfmen om matnen, Aiffe=.jj)amttertta, etc.

§: B.
©fulle något af ft)et fem t)ät anfört marber, fpttaS mara ide fat= 

gobtift, få må tfyet giälta fem Plinius,a); ed) Gefnerus,b); iutpga: It 
ingeffå&ee t tvårlben finttae tvara ftorre unbertnåtf t naturen, <n 
i tvatnet. SUien at jag in em Sanbet blifmattbeS frantförer tf>et l)da 
lanbet fan mitita faut mara, tuera af egett förfarenfyet, än efter attbrtS 
berättelfer, ft)et uttpba ft)e gebe ed) emätbuge gunftigt, ärinbrame 
fig fymab måre pfmerboer, rebatt i fyebenbomett, f>aft för almänt oto= 
qmäbe :c):

a) Hift: Nat: lib: 9. Cap: 2. lib: 31. Cap: 1. 
h) Ilift: An: lib: 4 Epfistola] Nunc[upatoria] 
c) Edd. Jpafmfatnal] Stropb: 6.
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bpggtanöa finne fïtl&e einge håfen Xvetra7 bel&ut giåten at) 
■/ når boiïur og tbogull Femnr Iyeimee gefhtt gatöa til.

* * * 

* *

*

* *

Pfalm: 148:7.
dåfxver «£erran på jot&ene, t <£tvalfi|T?ar ocb all ïunp.



<Et)cn Sorfte ©den

Dm biuren join funna lefwn Babe uti= off of man wntnet, ä/i(pißia 
nämba; Slänil.

1: öftrer. 2: (Br ob«. 3: KroFobifeti. 4: (Dvmen. 5: ©Ulen. 
6: Cvoffeti. odt 7: Uterti.

©ap. 1.
(Dm 23<rfvar.

§: 1.

Båfivev nämtteS off) f)ciï a orten feet fprfota biuret, font [turner 
tu uteb annor fprnf, [åfem Über, lever, bievre, bivaro, etc. maranbeê 
ttjet af ©referma lånta namnet, Caftor, ^oê latinerna algement, Bmilfe 
jcimmdl Bdwn fû wnl, fiber, font bebrus; tbet man af Voffto1 od) 
flcre finner. VjroUfet biur mnft miftaê uti matnet, befeuert, uti fee 
cilfmer od) ftrömar font aflägfe nro uti ffogêmarcfer ; feet od) Gar- 
mannus,a), od) flere, berätta ffe i attbra orter; ©af om pu ftuffogarna 
i Dltpta ©ocfit, Siuébat, Siuråfer, .pafela, etc. men intet uti faltfiöu 
eller feafroet ; feet järnmäl Gefnems infegar,b), berâttanbeê fig Bafma 
Baft Sâfrarmaê närmafte Beflrifning ifrå Siffop Pelicerio i Monpelier ; 
emeban anbre om feem mpfet orätt berättat; Sieu Bmm BemS Siffops 
Beffrifning ftämer in nteb Bäfraritaé egenffaper Bär i orten, feet ma fee 
nnturftofe bilägga. .pär finneé fe era § ^moåvtes ffapnab nog tif annor 
ferfotn ©iurs ä Ianbet; men utrvåvtes Bdt anttorluitba, nog unberbnr, 
finale åt bägge äitbar, flate off) brebafte mit uppå; Sutet font Gefnerus10), 
lifitar feem mib ©formar a laubet; men feer iitinan äger Bf"1 feut, 
at feeraê Bufe5u*3 ür näftait font SinttorS meb läng mäbefeär, 4 ft.

a) de Miefaculis] Mortfuorum] Sect: 1. §: 58.
b) Hilf: An: lib: IV. p: 185.
c) Hilf: An: lib: IV. p: 180.
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ftarïa, (ånga od) fram om fäftarne ftåeitbe tauber; förutan % fntärre in 
ont lapparna; maranbeë troppen öfmerbragen meb ftarcft od) Inbit ffimt; 
lenare eller ftpfmare, alt efter albern od) ftorleten; tt)e ftörfta jag febt, 
I)aftoa toarit 21 Sllner långe, förutan ftiårten, font är utan f)år, meb 
grof od) fnottrigan l)ub, font moro tf)cir fiåfl. ^ramfötterne äro font 
t)unbar§ meb flor, men baffôtterne font gåéfötter eller ©iålffråflor; få 
at Sennertus,a), rått ffrifmer när Ifatt fager, at intet biur fittueê, font 
är Ijft bäbe fprfota biurP å lanbet, od) fiffaré i matuet, utan enbaft 
Säfmerit.

3ll)etaS mat år fiff ; faft ätt Diolcorides od) Rondeletfius] U)et 
neta; ti) en tl)e fjälla faft meb framfötterua lita font Uttern, när ff)e äta ; 
Od) i mangel af färfta fiftar, gnaga t tie l)maft Slfpbarcf, tallrié od) 
tplift bete font bittert år; tt)et od) Julius Pomponius befatutar, jåtnmål 
flere, af Gefnero,b), attförbe; ,f) milfe äfmett berätta om tfjeraë t)u§, 
boet utt mäng ftpcfe Ifelt olift ifrän flfent font Jår bpgba åro, inga= 
luttba pä fäbaut fått; font od) Franzius förmäler,0); af 2 el. 3 mänin= 
gar up uti ilfälabe tråen, mib äbråbbertte, pä fffet tperaö ftiårt, efter 
matneté up= eller neber=ftiganbe, altib ntä ligga i matuet, etc. utan tl)e 
åro bpgba rått fonftiga af Slfpcflabbar od) annat ri§, neber i matuet, 
bocf fä at en bet fpttes jåntmål ofmatt matuet ftä mib äbråbbett, för= 
belta uti mifja rum, fymilfaé börar eller öpniitgar altib åro nebre uti 
matuet, åfmen artigt anlagba; tp t fe åro mpfet Ifmafjtånbe, afbitanbe 
meb fina framtänber fä nätt ftor trä, tjela alttett tiocf, font moro tfe 
affägab; tlfet od) Ariftoteles berättar om et flag font fallaë Latax, 
faft ätt Gefnerus emellan 11) et biuret od) S3åfmer ffiluab giör;d). Slro 
tfeffe flabbar eller afl)ugg fä bigre at ett båfmer icf'e förmår bragait, fä 
fiålpaé flere ät, tä entrera lägger fig miböpett, fällaubeé flabbett fåftait 
emellan benen meb flotta, od) tbje attbre bita uti od) braga. Dut nu 
tlfen UttberIigganbey font meb fmårafte tpngben mäfte flåpaé, år anten 
t()en Iatafte af Ifela b) open, eller t lien ålfte font intet förmår annat 
arbete giöra; Sitiet jåntmål Ol: Magnus,6), ffrifmer ont; fatt för miff o 
f)år om jag än intet berätta; 93teu at fäbaut timar, %t år flart tlfår

a) Epit: Nat: Scient lib: 7. Cap: 10.
b) H. An: lib: I. p: 311.
c) Hift: A: Part: I. Cap: 26.
d) Hift: Anim: lib: IV. p: 187.
e) Hift: Sept: lib: J 8. Gap: 5.
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af, at ofta fångaé fåbaite tßäfrar Ijmilfaê l)år å rpggeit äro afuitt, 
od) fattas perfore iöåfwevfälfav. äpmar om jämmäl Gefnerus,11), ffiif= 
loer, od) ftere meb pottorn.

§*• 3:

3» uti tlfefja tfjeraé l)u§ etter fojor, pnga tt)e fina ungar om miff= 
ren, fom loib början åro miff et fmå, men tittaga fnart nog i märten, 
tå mobren intet förfumnr ffaffa t|em färffa fiffar, 11) et t£)e fielfme 
!unna giöra, faft än % !lene od) fmå fpttaö mara. SRen om tfytfee 
mtgc bäfrar febermera bebo fine fâberë lju§ etter bpgga tl)e ni)a, tfet 
är omift. ©od är ttjet fäfert, at t Ife ide mpdet miba fara omfring, tt) 
tagaé tl)e mietet bort, finneé omfiber ide en i tf)en orten.

§: 4.
©ätftjet at tl)em fånga, är mäft meb ^aftav, tenor, ÏTÎ«f)lar af 

långa fmala fäpfear, 4. et. 5. alnar långe, mibare åt främre änban, 2 i 
al., än åt tlfen anbra, tjållanbeé ena få upftältan Info, at när bäfmtrn 
infrupen börjar äta af tt)e tt)är inne=fäftabe 3lfp=qmiftar od) tatlriê, röceé 
gilterïroîarne od) lutan igenfaller, igenftänganbeö för Ifonom utgången, 
få at Ifan tt>er inne qmamna od) bö måfte.

Dfta !unna ocf> arge Ifunbar tl)em ifjiätbita; ©od allenaft om 
nätterne; ti) om bagen äro tt>e intet qoå laubet; SRen tlfetta f!er fälten; 
emeban fä fåbaite arge Ifuubar finnaé; od) tfyefja biur, ttieå utom, iro 
nog marfante; ,fimilfet Ælianus, Agricola od) ftere om tl)em berätta; 
bod ide få ad)tfame, fom tlfeffe tärbe SRän äfmen föregifma; famt 
Solinus, Apulejus, Ammianus, Colerus, Servius, etc; at tl)e fielfme 
aflfäitba fig fina äbta fttapar, när tl)e märda fig mara i böbsfaran; tt) 
faft än tl)e fåbant förföfte, fan ttjet bod intet f!e, emeban tt)etta 33äfmer= 
gältet är fittanbe» långt up i troppen; ©åfom Diofcorides,b); Plinius,0); 
Olaus Magnus,d); odf ftere månge faut fäja emot förenämba Siatnr= 
funniga, i tlietta målet.

§: 5.
SSäfmern är til mångtfanba mittig, tp
1: Sfinnet fom lent, tubit, ftarft od) marmt är, brufas til SRuffar, 

SRöfjor, mantar odf annor fobermärd; förutan tlfett märdait tbiet äger at

a) H. A. lib: 1. p: 311.
b) lib: 2. Cap: 26.
°) H. N. lib: 32. Cap: 3.
d) Hift: Sep lib: 18. C: 6.
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företaga wär!. od) tt)e lenaftje] Ij åren för öpattmafare at giöra fattar, 
% finafte, fom od) ttjerföre !allad -Bafrar eller 23äf[we]Af)attar.

2. HXiottct äted l)är meb Begiärligljet, fom å aitbre orter; faft än 
någre ft)et ite!a; Som fed fan af Gefnero odj flera.

3. Dflret äted äfwen wät af gemene fmpett; Ddien tljet är ffabe 
at et få äbelt medicament midbrufa ; ti) på måttge ftufa Ijar jag funnit 
t()e§ wärfan wara mera äit foftelig, Båbe Su= od) utmärted Brufat; frafti= 
gare än Ungvfentum] Infrfigidans] Galfeni,] Ungv: Camphorfatum] 
-Altheæ -Bafilicum -Nervinum, Spleneticum etc. äfwen få gobt fom 
Balfamus Hifpan: -Magiftralis -Uterinus, jämte ff)e Befanta Linimenta 
på Apotheken Berebba.

4. Ännpartte, Hjåfwergåll, fallabe, ftörre od) tnittbre efter biurettd 
ftorlef; bocf rätt fällan få bigre font Ofärd; fåforn Bellonius Berättar; 
î£)et är öfwer alt få namfuuuigt, at onöbigt wara moitbe något t)är 
öm nämna, fjälft alla Säfare Böcfer fåbaitt frambraga, od) en Ijwar 
Bonbaljuftru wet ft)et Brufa, få wäl qwift fom tort, åt Båbe folf od) fä.

Cap: 2.

(Dm (Srobov.

§: I-
(Sniebau ft)et Befanta fprfotaba biuret, ffirobatp mera wiftad i 

wåto od) uti watnet, ätt å Ianbet ; tljet jäntwäl Gefnerus,a), Berättar, 
Ijwilfen meb tl)et erbet liana förftår måugliauba flagd ©robor, äfwen 
od) et flagd piffar ; fyörtljenfful fommer od; Ijou i fl)enna glocfett at an= 
f örad ; faft äit f)är i äpeldiugelattb ingaluuba få ftor mpfenjjet finned, 
fom i tlje föbre orter; wifaubed fig frame enbaft om fommaren, uti 
fumpige orter, infiöar od) puffar; gaitffa fällan i Ijafwet; i jpiterljet när 
watnet anftided af folened warum ftrålar, odj lungnet påftår, tå t)ou 
ibfar fin ftarfa Iee!, ffäller od) fforrar ßQexexeye^, y.oaç, y.oaç, fåforn 
Ariftophanes,b), farmar; Ariftoteles,c), lägger ôÀolvyôva framan= 
före; altfamand tagit af Hübet, äfwen fom orbet, Bana; fåforn Voffius 
fjätbre gillar,d), ätt tpbat af grefiffatt; waranbed jämwäl Ijär å orten

a) H. An: lib: IV. p: 804. 813.
b) in Ra: Goax:
c) H. A. lib: XI. Gap: 7,
rt) Etym: p: 429.
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ofelbart t Ifet tlfe Haffa fram, utur tlfera® måta gtötne, når rågnmåber 
år, ffåppattba omiga, faft åit tfyeraé fimanbe t matnet fyaftigt od) migt 
faller; tl)et jåtnmål uti fin tib Cicero,a), förftå låter, när Ifau få ffref 
til fin Atticum : Eqvidem pluvias metuo,, Ci prognoCtica no fira 
vera funt: JRance enim ^groQevsai. @å faituaë o cl) äfloeit flår, 
Ifmab tffen befante ©refifïe ©falben anförer uti fin ßargaxogvopaxia, 
at tl)e tåla intet liufet odf folffinet, irfe geller fölben, förtlfenfful når 
f) öften ttalfaö, famfa tlfe fig tilfmpa uti ftora fïocfar, giöma fig neber 
uti bl), fårr odf SDtoffar, oct) tigga tlfer mera än fyalfma året öfioer; af 
IfmilfaS upftiganbe marina ånga, mångftåbeé fniöit od) Sfeu tpiter od) 
affmålteS, Ufa font moro tffår fålHoS. ^jmilfet jåtnmål Plinius,b); 
Franzius,0); Pechlinus,d); Malpighius,0); Ha.rvæus,f); od) måttge 
ftere anmårfa.

§: 2.

Jpuru itteb tfjeraé Hf od) rörelfe år beffaffat, å mera ån fmlfma 
året, eller Ifela mintern öfmer, meban tf>e fålebeé Hgga i bmala; od) 
om tlfe på tlfeu tibeu befmfma någon mat; tl)et torbe til äfmentpre 
mångom nöjefamt mara at t)år låfa. SOten emeban fåbant finite® mara 
anfört i fifeit I gtocfen, od) tl)et Cap: font egentel. banblar ont Siörnar, 
l)milfe odf öfmer låttga od) falla mintern Hgga t tt)eraé åpeben, förutan 
mat; @å jptieS nu onöbigt mara flfetta uubermärfet å ttpo förtälja ; 
maranbeö til öfmerflöb nog måttge Oiaturfuunige, font tlfer otu ffrifma; 
Dd) l)urtt feglifmabe ©rober mara tnottbe, tt)et år allom fnuuigt; i h) 
t£)e långe tefma, feban jåtnmål f)iårtat år tffeni frånffurit; Opmilfet jåm= 
mål, blattb anbra, Schwammerdamus,®); Olig: Jacobæus,11); Thom: 
Bartholinus,1); odf G: Baglivius1J), berätta faut mara.

a) 2: Ep:
b) H. N. lib: 9. Cap: 51.
°) H. A. Part: I. Cap: 27.
d) de Vit: fub aqv: Cap: 4. pag: 60.
°) de pulm: Tom: 2. p: 828.
*) C. 1. Exercit: 3. p: 5.
g) Myolog: Specim: pag: 78.
h) De Ran: et Lacert: Gap: 3. pag: 58. 
if De Pulmon:
J) Diff: III. Exp: Anat: Pract: XI. p: 112.
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§: 3.
9lt af grober mång flag fimtaö mara, tfc)et fait uogfamf feed af 

Ariftotelis,3-); Plinii,b); Diofcoridis,0); Gefneri,d), od) flerad ffrifter. 
D. Spegel,*3), nämner trl) flag på fmenffo: pabba, ^fofia, Xofja; 
Sôîeit om ^an t£>är meb menar tf)e 3 algemena flagett, fom af 
lat: fallad Galamitce, Bufones et Rubetce; tfjet met intet jag; tl) 
emellan floffor od) grober gibt gemene Ijopett ingen åtffilnab; 2)ocf år 
t)år tl)eit ffilttab på tl)etn i anfeenbe til fårgatt, tp fomliga åro fmartare, 
fottiliga brunad)tiga; fomliga fymita ttttber bufen, fomliga fpråflota; en 
bel fitfrpggota; fåfottt % Beffrifmad mara jårnmål å aitbra orter af 
Plinio,f) od) flera; men at några åro fom funna Hifma up i tråna, 
od) tf)år ffålla; fåfotn famine Plinius berättar; tl)e ftnttad l)år intet; 
Hiog år at ormar oftaft få giöra.

§: 4.

pmab tl)e gamlad åfmentpr angår, Ipunt tf>e bprfat grobatt för
ena Äungdbotter; offrat eller giftat !jeune; etc. t)mar om miblöftigt fan 
låfad D. Ol: Rudbeckii Atlantica,s); @å marabe ttpetta jårnmål uti 
mit barudmttte, för 40 år febatt, tå öfmer alt tf)eu fabed marit ena 
fungdbotter, men unbergåt en fåbatt förmåplittg ; ,pmarföre mele ingen 
Ifenne bråpa, utan giftabe fpetttte på fåbant fått, at l)ou lagba på ett 
bråbed ånba faftabed t)ögt up i luften; fjmilfet nu tuera år utur mittet 
od) Brufet fornmet; SPocf bålla gemene tpopeit ätt i bag för et omen 
til gob måf)r når grobor bittiba od) mptfet fforra od) ffålla; men Hfer 
emot för onbt teefn når tfpe finnad i fiffetpgen, tp tå åro tf)år inge 
fiffgr at fångad.

§: 5.
3 ftållet för grobråm, fom ^år uti ingen fåbatt mpfenfjet finned, fom 

i tfpe föbra orter, bar jag mib åtffillige tilfållen funnit gobt mara Brttfa 
SFimiet emot ©fabb, etc. ^iårtat fåfotn oef) lefmertt emot brottfall, 
Apiårtfprång, ©ting; etc. (5o.Uau emot öronfufanbe; Xånberne od) Faf= 
tarne famt benen emot tanbmåref.

3) lib: 8. Hilt: C: 28.
b) H. Nat: lib: 8. Gap: 51.
°) lib: 6. Gap: 31.
d) H. An: lib: 4. p: 808.
e) Gloff: S. G. pag: 160.
f) H. N. lib: 32. Gap: 8.
s) Tom: 1. Gap: 28. Tom: 2. Gap: 6.
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Cap: 3.
Oiu Ävofo&itet eilet- Wattu=ôt»lor.

§: I-
2lt biuren i Wflttuena Iiafwn fått namn nf örter, foglar rd) nunnt 

font a ntnrfene fittnaê, fåforn ocb nf ftiernor i .fnmelett, tbet fer ntnit 
cif många ffrifter. Jonstonus,a), tallar od) afritar ©tögräs nteb namn 
af päron, gurtor, pennor od) tplift. Ärabbor od) nmtor flngê fiffar 
tflllaö leijon, biörn, warg, t)äft, örn, fpinbet, etc. fafom Aristoteles,b), 
Plinius,c), Gefnerus på mång ftälle, od) flere Wtb l)flttbena gifwn. 
Ocb entebatt Franzius,d), D. Ol: Rudbeck0); Gefnerus,f), odf) attbre, 
tbet bejafa, at % flora ebblov font fiuitaë i watnet, befpnerl. uti Sn= 
ftöar, tärnor, od) tplife orter, b'uareft ofunbt Watn ftår, böra od) itänutaé 
iU-oFobitev; od) fåbatta bår uti ^elftngalattb äfwett mijtaS, t fpiterliet 
uti tl)e watn ocb fntå ftöar, å tbe ftora od) b öga bärgen, t ©fog ©ocfn, 
åt ©öberala ftbon; äfwen fom Gefnertts berättar, s); af Mart; Bened: 
om tbe infiöar öfwerft på tullan af bärget Stocchornio, b^areft inga 
annor biur finnas, än fåbatta Lacerti Aqvatici; 9lltförtl;enffttl tomma 
tbe od) bår at införaS ; bafl»cmbe platt bufwub, wibt gap, ftor ögon, 4 
fötter nteb b mafia flor, lång ftiärt, fpräflote, mäft mtber buten, fomlige 
ftörre, fomlige ntinbre; ©äfont tbe oct beftrifwas wara uti Ægypten 
ocb tbe marma lättber, btt>«reft follet för tl)ent fitäböja, font för en 
©ub;h). SDocf bär ingalunba fä ftora, atlenaft i aln, tbe ftörfta jag 
febt, emot tberaé font Ijtmta 50 all lättgb; fåfont Jonftonus,* 1), Rho- 
digius,k), Plinius,1), Strabo,111), od) ntåttge flere beftrifwa tl)em i Nil= 
ftrömen wara.

a) Tab: -4.—6.-17,—20.
b) Hift: An: lib: 5.
c) Hift: Nat: lib: 32. Gap: 11.
d) Hift: A: Part: 1. Gap: 46.
°) Atlant: Tom: 111. Gap: 12. p: 548.
O H. A. lib: 4. p: 822.
g) H: An: lib: 4. p: 301.
h) Kirck: [o: Kircher] Oedipfus] Ægfyptiacns] Tom: III. [Ars] Ana-
c[amptica] pag: 554. D. H. Speg: återw: Parad:
i) Gap: 8: p: 200.
k) Gap: 21:
J) H: N. lib: 8. Gap: 25.

m) lib: 12. p: 563.
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§: 2.

Sdjefjc .fpetêittge ’EvoEobilev, Wattu ôbtor, watn=(Di'mtUeu, toattu= 
(DrmjdUov, font tf)e l)är îaïïaë; i tt)e ttyffa orter, Wajjef=moUe; 
cif Rondeletio od) Gefnero,a), Salamandrce aqvatiles, Lacerti 
aqvatici; 3it)e af Ariftotele,b), nämbe Cordyli od) Scinci, ï)àlla§ fore 
ïoara et amtat flag; låta intet gtänta fånga fig; Sdfom tt>et od) ffvif= 
meë ont Ätofobilerne; Scfe geller fiffav man efter tfjern, ntan fontma 
ftunbont ont fomaren at faftta på metfrofar, eller uti trånga rpffior, tå 
tfye ingglunba Brutas tit mat, fåfotn tt)et Berätta» f!e t anbra orter, 
bod' et annat flag, om Ipoilfet Scaliger ffriftoer,c), åftoen od) Ferrerius 
til Gefnerum ; utan f()e fa ft a § bort, fåfont ffabelig bittr, eller IfcmBäraé 
at fôrnima I)itru fegliftoabe tlje åro, ide atlenaft mebatt ft)e ftele åro 
Bef)ålbne, utan od feban tf)e i många fcelar ftpdabe [åro]; att tit tt)e§ 
foten ar nebergångeit; fåjeå f)är algement. 3)ceu at fantma ftoden funna 
famutanbraga ad) to ära tilfyopa igett; tfer om ttoiflar jag mpfet; faft 
ätt mången f)är inbillar fig fåbant faut toara; fpoilfet är intet at uttbra, 
emeban Ælianus,d), J. B. Porta,0), Theoph: Paracelfus,f), od) flere, 
fantma mening. l)aftoa.

§; 3.
Sod liftoäl äro tt)efje biur npttig tit et od) annat; i fi)unert)et 

Berebeê et pulver af tt)eraë l)uftoub, fom är Befunnit gattffa gobt emot 
.punbaBett, etc. Paracelfus tallar ft)et pulv: Oer <§efft
pulver.

a) Hift: An: lib: 4. p: 823.
b) H. An: lib: 8.
c) de fubtilfitate] 183:8.
d) Hift: An: lib: 2. Cap: 23.
e) Phyfiognom : lib: 5. Cap: 12.
f) Chirurg: Magn: tract: 1: Cap: 7: pag: 30 
s) Chir: Magn: Tr: 1. Cap: 7. p: 30.
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Cap: 4.

C>m (Drmar.

§: 1.

Cmebait ftörfte beleit af ffe ^ogtförfarne Slaturfunige; 4>ît>ilf'aê 
nantit finnas mara attförb uub början af trotta märtet; famanftäma 
tt)er utitian at Ormar arc ocf inter animalia amphibia; @å tömmer 
allenaft tt)et flaget |är at nämnaS, font t arten Eattas um.tu=CHanav; 
Op at |är ära tngalunba få mång flag, faut t tî)e marma tauber, Igmareft 
fiitnaS hydrœ, cherfydrœ, natrices, Beriy Boœ, etc. Untre, ITattev, 
Wafjevfdgtang, Punterfdglang; etc. Utan funna alte Ormar; menar 
jag; faut t) är Jrtgpa frame, enbaft am farna vett; äfmen mät ftntba i mat= 
net; förutan t|e fa EalIabe "tomtormar, ^auftdgtange, Myagri, fam 
ära ganffa ftare act) Igelt fmarte, od) IjEa fam meb en timp, eller; font 
bär fäjeS; trana, på uacfait frönte, ad) ftanb maan, et ftigcfe utföre 
Igalfen ocf) rpggett; Spmilfa gemene Igapen Ienttta ararba ntan at tfem 
ilgtälfld; SOIget jämmäl Gefnerus,a), berättar fte i attbra arter; ©åfaut 
ad) tige fittå 23lint>ormar, typhlines, cæciliæ, bltitbefc|lange. Oad ära 
t|e fällan långt ut på |afmet, öfmer \ mi|l t)ar jag tigern tutet febt; 
tå t|e föft flänga fig up i båtar ad) fartiggeu på linor, tag ad) rep; 
Itbeles ingalunba få ofantlige långe ad) ftare, font 01: Magnus tigent 
beffnfmer af-[o: ad)] afntålar;b); t)är i Öfterfiöit 15 el. 20 alnar långe; 
3 Storrmägen 100 act) 150 alnar, få at tige ©fepeit funna mächtige 
mara at förgiara act) nebfänfa ; Jpmilfet, btaitb anbra, Gefnerus Igctller 
för atraligit;c). Oad ära ttgefje Igår maraube matn=ormar längre act) 
fmalare, än t|e font å Iaubet mäft miftaS, meb ett lgmttan ring Ering 
|alfeit utmärfte; ©åfam natrix torqvata, af Gefnero beftrifmeS mara;d); 
ad) af tlgeit arten, at fontltge af t|em Euttna intet länge tgålla tgufmubet 
neber uti matnet, utan fimba öfmerft å mattubrpuan; Sllen famlige fara 
IgeIa långa mägeit neber på botu; Spmar ont ad) Ælianus ftrifmer;6). 
lille bägge flogen äyo mädgta mig at fånga tlge find fiffar, ad) t|em 
tit mat upfmälga; ti) miftaS ttge mp det Imareft mörter, töjer ad) tptife

a) H. An: lib: 5. p: 111.
b) H. Sept: lib: 21. Gap: 43. p: 239.
c) H. An: lib: 5. p: 123.
d) H. A. lib: 5. p: 110.
e) de Anfimalium natura] 16: 42-
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fi ff aï ^afwn fit tüf)àl( ; Odj fjålleö t)är än i bag för et gebt omen til 
tpefeligit fiffe, när ovmar auten mifa fig t fiffewarpen, eller ä tl)e ftällen 
fiffetfjolen beWaraö; ja! när fiffareit tftem möter på wägen, när fjau 
går til at fiffa; SDten .parar od) ©fornar äro obelfagelige.

§•• 2.

911 man mera flpr od) tåbeö för Ormar, än tl)e efterletaS od) 
brufaö; ti)et är intet nnber; jag menar, fåbant f)ar warit alt feban wäre 
förfte förälbrar lärbe fänna tfjen röbe Orafens od) gamle ormeitS arg= 
lijtigfset. Oocf brufa månge, font et arcanum, Ormaiftret fil atffilligt. 
$nrnbana äfwentpr Sööffeffptterne t)alla meb ffinnet, at ingen må för= 
giöra böfjan, etc; tfjet är fåfängt at nämna; SJten at .päftabotare brnfa 
emot Ormen på ©reaturen, torfaba Ormar; tt)et är naturl.' 3 gemen 
är od) tfjetta at berätta; efter allaö mening; at om tfjen font blifwer 
biten af någon orm, få Ijaftar fig, at Ijau råfar fomnta i watnet, förr
än Ormen, blifwer ffaben od) pinan mpefet Iinbrigare ån äljeft. Ofjet 
oef Gefnerus anmärfer om tf)et förgiftiga bjnret font fallas Scincus.n).

Cap: 5.

(Dm Siålar.

§: 1.

Oär uti peföingabotn eller faltfiön, men intet uti friff=watn, fiuneS 
et flags biur, fom nänuteS Stål, på (Mrefiffob): qxbxrj eil ß<by.rh 
dvåfaov xfjioç, EÎvaliov ftriQiov. ZaGPhoca, vitulus marinus, cam's 
marinus, bos marinus. Ital: buo marino. Hifp: lobo. Volon: 
morskieciele. RulI': vorvol. Angl: Seale, Seele, Seacaulfe. Germ: 
SJÎeerfmnbt, ÇOÎeerfalb, ©eljunbt, etc. Ofet ©wettffa orbet, Sial, ftämmer 
närmaft in meb Slngelffan ; JJten om ffje fått tljet af off, eller wi af 
tljeni; tljet weta tfje lärbe beftriba. Äau wäl Ijauba tpet orbet är af 
Se od) aie, od) famnta fom PHar; PHor od) ungar; faft än gemene 
manS fägn är, at Stålar äga namnet af fHåla, taga bort, rapere, 
emebait tfje mädjta wige äro, at taga bort od) äta up lapar, od) attbre 
fiffar på näten; tp ffrifmer od) Plinius af Ariflot:c), at uti ISotn;

a) Hift: An: lib: 2. p: 20. lib: 4. p: 837.
b) Hrab: Maur: T: I. lib. VIII. C. IV.
c) H: A. lib: 8.
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Pontum; tnftmb« inge artbve (ïabetige fi|l?=åtave ått Stålat od) ^afe= 
fvoin ; Jpwilfet åt miitftone fangobltfare är, än at nämna t^eni af tfye 
bobaS ftålar, Binilfa bruitfnabe t Stoba t)afioet i Mofis tiber; fåfom jag 
B ört någte gamle Siälfarlar föregifwa. Gesnerus,a), finner ftg wäl 
uti anbra namnen, men Ijwaban Slngl. Seele fommer af, intet; frem= 
anbe af Swenffa fpråfet.

§: 2.

Siälar, uitber namnet Sclur, upräfnar Vereliusb) 7 flag, af Specul: 
Reg: Cap: 26. Vordfelar, orkufelar, flettifelar, granfelar, Ikiem- 
minger, opnufelar od) roftungar; SDten pär ä orten fiunaS nu aUenaft 
tri), näml. <5tå=(tålar, VIVFav.jtålat od) rMotmtgav; alle af Iifa ffap= 
nab Onwåttee, uäftan iom annor fijrfota S)iur å lanbet, rneb piärta, 
lefwer, lungor od) flera inälfwor; förutan et blobpue wib piärtat od) 
Umgarne, horrendus faccus; af G. Schelhamer,0), fallat, font giör 
mi)fet til fafen, at tpe funna, utan at taga qwaf, länge ligga lieber uti 
watuet på Oottit ; Spet jämwäl Garmannus Oejafard)- lltmårtes äro 
od) tpe Bwar anbrom life i aufeeube tit l)ufwnbet, font är lift et Bunba= 
t)ufwub, uteb l)Wafta täuber, läng wäberpir, fwarta utftäenbe ögon; 
Bwilfa i mörfret oftaft ffinanbe fpitaS; Sofom od) Ol: Magnus,0), i 
gemen ffrif[we]r ont the flora fiöbjuren wib Sflaitb; Ralfen nu längre, 
nu fortare, font Ijau utfträcfeö til; 3nga lång öron, bocf ét=6ål, meb 
fmå Infor betäcft; tpet Ariftoteles,1'), Franzius, s), Ant: le Grand,h), 
Schelhamer,'), od) flere Berätta, faftäu Oh Magnus,i), od) anbre, tpet 
netä. Spe Bafwa 4 fötter, eller ffräflor, 2 fram wib Oröftet, fortare od) 
tiocfare, Inbna od) meb 5 ft. l)wafta, fwarta floer, nâftan font Biörn 
ramar, bocf på fåbaut fätt, font tåna på etta nteniffo fot; od) 2 ft. 
längre, rät Baf wib fpolett äfweit meb 5 flor, fmärre än tpe förre, 
uäftan fom gå§ fötter, bocf mt)cfet ftörrc od) tiocfare, meb piitbor emellan 
flotta; meb Bwilfa alla fi)ra tpe funna Bfiftiqt ffpnba fit lopp, flifwa 
od) fläitgia fig på ftenar, på ifen ocp lanbet. SDieu at tBe gå jämwäl

a) H. A: lib: 4. p: 706.
b) Lex: Sc: Sc: pag: 218.
c) Anat: Phocæ. p: 11.
d) de Mirfaculis] Mortfuorum] Sect: l. §: 58. p: 45.
°) Hift: Sept: lib: 21. Cap: 5.
f) Hilt: An: 5: 11.
Z) Hift: An: Part: 3. Cap: 3.
h) Inftfitutis] Phfilosophiæ] Part: 7. Cap: 21.
') Anat: PB: pf 8.
i) H. Sept: lib: 20. Cap: 4.
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lançjt up t ångar od) åfrar, od) giöra ffaba på åréwåjdett, wåltra fig 
utföre badar od) barg, font eu boll, bållanbe bufwubet, fpolen od) 
flråflorne tiljaman; ©ajout Gefnerus af Bellonio berättar;a); tt)et 
fïer albeleS intet. SJiett at t|e grpmta jom fmitt, når % bittaê om 
bmiloftetteu, rama jom opar, od) jttarcfa når jåfma; meb mera, font 
Ariftot: Plinius, Oppianus, Rondeletius od) Gesnerus tilfånua gifroa. 
SJiett tt)år utinait beftår åtflilitabeit uti tbefta trp [lagen, at

1. (5tå=ftålen år ftörre, längre, littSblå eller bwitad)tig til fårgatt, 
meb jmå jmarta flåcfar, ff'iitanbeë font sJ-Hpg eller jantmet; bod inga= 
luuba jå jpedrifer jom tfje anbre flagen. Sben ftörfta jag jebt, ijar 
tuarit 6 alr_ lång.

2: UHfavtt, jom måft fäller fig in uti toifar, år ininbre, od) nåftan 
trinner, mört grå, meb jmarta ftådar, mpdet fpedfull, jå at mången 
flå lier 13. 14. 16, 'itt ©ped, förutan föttet, benen od) inålfmortta.

3. monmgeti, maris vitulus, fallaé tben jom år jmårtare, mört= 
bruner, jtto, elr intet jå barrifer jom tbe anbre, ide tjeller jå mpdet 
framme, jom tt>e.

§: 3.
©iålantaé råtta tjemnaift år ©altfiön, eller bafmet, bmareft fl)e om 

wintern uti Januarii ntåttab, od) sJ)ålöutå§att, tuta fina ttttgar, xv^/ictra, 
2, ft; jållan 3; od) tjiet på Sjett, tuen intet bår på lanbet; font Ron- 
deletius föregifmer; ide beller å alla tiber; fåjont Ariftoteles berättar; 
waranbeé bår almåna jågtteu, at pålsmåjje uftven blåfev Iif t fiål= 
futen; förtl)enfful år af förfareubeten fuuuigt, at ju ftarfare ubrwåber 
tå blå jer, ju ömttigarc wåutaS fiålfiffet blifwa; SJien låggeé bår wib 
Itranben1 ingen baMf=jö om winter, eller någon mrafjö om Maåtjren, mar= 
ber ofelbart fattigt fiffe på et od) annat; Sbet jag nu i några åren 
tilbafa aumårtt.

Sl)efte ftå[=t'utftv åro mib början öfmerbragne meb etta btittto, od) 
fuitita intet fe; bwilfet od) OI: Magnus,’1), berättar, od) Hartmannus,c), 
artigt beffrif[me]r ; font mib begptteljen tpiter od) bortgår Iring ögonen, 
tå tl)e fpttaö b'ifwa Iifa font ringar otufring tbem; od) börja tå fïiljaê 
frå ft na ittober, bwilfett tl)em bia gifroer; efter Oppiani/1), flalbaqmåbe; 
i 12 bagar; SJiett at mobrett förer Ibem itu i ftöit, tut på lanbet, od)

a) Hill: An: lib: 4. p: 702.
,s) Hift: Sept: lib: 20. Gnp: 5.
c) Difqvil: de Pho: Gap: 3: §: 5. Gap: 4: §: 6.
d) lib: 1. åÅi£v[tixa]
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åter i ftött igen, at läva tlfem ftntba; fåfcm Ælianus,3-), cd) Franzius/), 
föregifma; tlfet ffer intet Ijäv, Ifälft fåbant lärer mara ti)em mebfébt.

§: 4.
Siälantaö mat är fiff; tlfet od) Segerus ocb Schelhamer,c), In= 

tpga; od) förtlfenfful miftaê tt)e mäft, tE)cr fiffar manfaö, marattbe tlftfie 
glupfïe fiffätare ganffa fnälle at mittia Sapuät, Siotar od) anbra ftffo= 
mon or, ägarenom til ftor ffaba, babe på ftfï od) nät. mar öföer 
äfmen mät Oppianus flagefåxtg förer;d). Socf gifma life tî>en fröman, 
at fife icfe allenaft fom jagff)unbar jaga Sapen på nätet, utan od) ut= 
märfa ftällen, Ifmareft ftrömingen mäft går; ti) tt)er t)åUa tfie an, ed) 
fomma oftaft np genom matnet, fulle munen meb ftröming, l)ållanbe 
t)onont få länge meb öpna fäftar, at Sabbar, SOÎafer, Sruter od) SLcirnor 
få ttjeu taga utaf l)att§ mun; Sfset man meb förunbrait feer öf[me]r 
ttsetta ffyeraé mänliga betiänanbe. SDlen at tl)e få tame od) läradfttge 
äro, at tfie fmara meb gänliub, när foi! tala t^em tit; fåfom Ælianus,e), 
od) 01: Magnus/), föregifma; tlfet ffer intet If är; marattbeS bocf ttset 
märfmärbigt, at man meb fpel, ja! meb mpflanbe; fan bringa tl)em, länge 
mara uppe meb Ifufmubet öffmejr matnet, od) fimba efter båten; allenaft 
man i ad)t tager grannare eller gröfre tlfonen, att efter tbjeras ftorlef. 
SI)et jag oftaft, od) månge meb mig, Ifafma for faut funnit, itäftnn Iifa 
fom Schottusb) ffriffmejr om SDlarfminen.

§; 5.
sJiatureny förtväfliga od) nnberbara brifter i Cireatureit, åro få 

måitge fom märfmärbige; Ifmar af man fäfrare tecfn taga fan, tit et od) 
annat, än utur alle tiberäfnareé böcfer. SI)et förfmtna jämmäl Siålame; 
tp börja

1. (Brå= elr rättare jagt, 2Må=ftålartie tinta od) rårna fom orar, 
fommer ofelbart ftormmäber.11)

2. SBifa tlfe Ifela rpggen när tlfe gifma fig neber i matnet, mäntaö 
regnmäber.

a) lib: 9. Gap: 9.
b) H. An: Part: 3. Gap: 3.
c) Anat: Phoc: p: 8.
d) lib: 1. åÅiev[uxd\.
e) lib: 4. Gap: 56.
f) H: S. lib: 20. Cap: 5.
£) Part: 2. Magia Univ: lib. 1. Gap: 3.
h) Ifogfæi] @arl[a] Segerfffjölb] Part: 2. pag: 1099.
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6. MufiMnma gråfiälar od) nnfare ffotfetafê om f)often, få är 
lointern förfgaubeit; luaraitbeS faut funnit, tf>et tbe, alia fgöftar, ffoefe= 
talö, cn elr tioå refor frantftngfa loib I)är loaraitba lgafë=ftranb, fåfont 
anbre fhgtte=fogtar, ont tgiuilfa ilgeu II: floden af StaturfenS bot i ,pel?= 
titgalaitb Igaublar ; Iginar på, ntan tiuifiuel, tfge gamla», af Verelio förr 
§'• 2. anförbe betning t FlcttiMar, I)ar fit affeenbe, emebait t Igefe 
Ifocfetalb aitlänbe uämttnS Stptte=Sidlar, men tfge anbre, unfbftälar. 
SWen om tl)e, font foglarite ont Ig often, fit) t ta ifrån norr til föber, fl) et 
tan jag intet för loifgo berätta; jag ntenar, få imgcfet jag fnitnat bär om 
fått iitl)ämta; tf)et tfge fitarare tå tomma ifrån föberit od) flytta norr åt, 
at t()är, norr i botn, od) på Sfen, funna futa nngarita, fgälft tigeras 
färafte tillgåll är på ifen.

§: G-
©ätten, at fiälar fånga, äro åtffillig. Sfget font 01: Magnus an= 

förer, a), är nn tgär intet brnfeligit; Sefe fgeller later ttget fig giöra meb 
Stång, pä fåbant luiö, font Urban Hierne, b), anbrager efter ,Ipt 
Ake Rålambs berättanbe berättelfe; Scfe fgeiler är ttget bär faut Igiiaab 
Gefnerus, c), af Æliano od) Oppiano framförer; Utan tgär gripas) 
fiälar på följonbe fätt; uenil.

I: SOîeb ftm-cïa X'opepbctt, ttär tige aiiteit finiba up i loatubriguau, 
eller äro Iiggaube på fteuar eller ifen; boet måfte fnfglau auteu träffa 
IgaIfenoui eller tgufimibet, äljeft böbar Igon intet; tfget oef Rondeletius 
berättar; loaraitbeb jännoäl tfget märfiuärbigt, at tige böbS ffiitne ftiiubom 
flyta en ftutib, ftuitbom ftra.r fiuitfa åt botu, font en fteit.

2: SOteb bejtgiterl. ftora Frofar eller Spenar, npftälte på tieuliga 
ftafar fring ont tfge fteuar Igiuareft tfge pläga Igiuila; på tfget tige loib 
nebenoältanbet tiger å faftta må.

3. SWteb flänger od) tfget tilbefgör, font til fåbait Sidlerobb forbraS; 
Igioilfet är miblöftigt at beffrifioa, bocf meb möjeligafte fortset är tfgetta, 
pa tfget en finna må, Iguru faune aitbraS utgifne berättelfer mara måitbe; 
Slfembln StälFarlen, font af tång förfarettlget lärbt tlgeitna fonfteit, oefg 
är förtlgeuftnl itfe tilfiuanbeé i Igiuarje big, tager en aimait far! meb fig, 
uti StäbbtuUan, eller lilla båten, fom är gtorb på befIguerlt maner, 
meb grep baf i ftameit, etc. öfmerfläbbe fgåar odg årar; etc. at itfe tfget 
vingafte ging eller fitarfaitbc Igcras må; tlget font berättas oef böra noga

a) H. S. lib: 20. Cap: 5.
b) I Sb St-: 15. pag: 101. elc.
c) lib: 4. p: 115. H. A.
Glysisvallur III. 36



562 [I: 5. Siälar.]

i ad;t tagaS mib mal)Ififfa=fänget, af Gefnero, a); fôraubeë nteb fig, 
utom Ijiullait, 2"f tånga flata (länger, 18 el. 20 alnar Quarter« långa, 
få giorba, at fvamflångens baf=åttbe, lätt odj nätt iuffiuteé uti 
(bangens framäitba.

@ttär fiffaitbet anftällaé ffal, eller mol)ttgiöra3; font eubaft fan ffe, 
när ftilla lugnet är, at icfe ena fiäber röre§ ä matuet, oct) mörfafte 
[)öftnätterne påftå; irpcfe« på främre ftàugenê framäitba et ©iåljåvn, 
fïacCta, bagg, Spets, eller antiorl. fallat, font fäller ftarcfa Imtlungar 
frammib fpetjeu, od) en ring uti Ijmaleu, uti fymilfett ett ring eller lefan 
är fäftab, jämte ett lina, font rärfer läitgft efter ftängerue, in uti båten; 
åt ininftoue fä lång font tljen främre mara måitbe; Omfring fränt= 
ftåitgait äro lobbe 5 el. 6 bh)riitgar, om 2 S® migt, font fättfer tienne, 
en tioärr Ijattb, ttttber ioatubrt)itan; mett på fjaitbftnugen är intet, allenaft 
et f umbel, eller et raubt fmartbränbt bräbe, font ett talrif, f)toar efter 
fiälfarlett icfe allenaft fpftar åt fiälett, utan gifmer aitfeettbe font more tljet 
en attttar fimbattbe ©iäl, på l;mtlfeit tljeit tigganbe å ©iälf)ällait mera 
märfer, än på annat font efterfonter. 91är giffarett, font är mäl maner nteb 
fonfteit, od) nog futtig om alla fåbatta ftenar; Ijmilfe gattfïa få äro; l)ar od) 
i ad)t tagit matnetS l)ögb å tljett timan; feer ©iälctt ligga å fällan, af ttjeu 
Ipftto, font matuet gifmer, jämmät i mörfefta nattene ; eller Iförer Ijattë 
fttartfaitbe; faller Ijan på fitätta i framftamett, brager fig ttjft fram, nteb 
en breb fpaba, i mäuftra Ejaitbeiia; fträfer t)ögra Ijanbena, font Ijnller l)anb= 
flåttgettS ättba, tl)et längfta font ffe fatt bat mib fibotta od) båten, lufter, 
lättar, pafjar od) förer gent fram åt fiälett, od) i tl)et famnta fpeluut elr 
fiäljärnet ttåfar fiälett, giör Ij au fåbatt l)äftig anftöt, at baggen fafttar i 
©täten, ffiljeö frätt ftåitgäitbait; (täitgerne loftta l)toar frått fig, od) littatt 
iitl)ämtci§ efter f)attbetta, font fäftab är uti Iefauet elr ringen; til t|e§ 
biuret få när fontuter, at tljet nteb etta flttbbo, fatt böbaé utom båten, 
tå flagett på froppett intet uträtta, utan eubaft uti Imfmubet od) tmärt 
öfmer nofen, tl)et ©iälett föga mera iåt at frnjjaê, ätt et fiöfogel.-ägg. 
93 c ett när ftore fiälar od) ©råfiälar fointna at faftta, i fi)iterf)et ttär l)ar= 
ptttten formater at ftötaé in mib eftre belett på biuret, oct) intet mib eller 
uti bröftet, tå marber et annat napptag, i ti) fåbatt ftor biur icfe allenaft 
fprittga 3 el. 4 ntilar til tjafë, få f)äftigt, at matuet od) uEtrett flår 
öfmer båten; Scfe af fiälarnaä utblåfanbe mäber, font ttågre berätta; 
titan eubaft af tf)era6 fart, fåfottt af tt)et frittga påöfanbe od) faftanbe, 
tl)e giöra nteb tljeraé framffräflor, när t£>e ttalfaS båten, Iifa font nteb 
ffopor od) flefmor; utan od) fSttfa tf)e fig ofta åt biupet ocl) bottn,

l) H. An: lib: 4; p: J07.
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Itallcmbe baten i ftörfta fara at bragaê äfioeit lieber. Ofta fito fig out 
frtitg, font eua fnorra; ofta rufa i grpmbet ocf) bita ftor ftpcfe utur 
fttban ; etc. sJlItfortbeitfful ligger ftor mad)t om oml)upait l) är på, at 
linan fyålleö rätt efter ftamen, är läng, ringen ocf) Iefanet rid) tig t; etc. 
äljeft fan babe folf o cl) båt fitarl ontfomntn; l)ioilfet til en bel äfioett 
berättas ffe, när tf)e ftora fiffar i mebelljafioet fångaS, Xiphiæ, Gludii, 
Sverdfifche ttämbe; för f)ioilfa Ulyffes äftoett i forna bagar ut font; 
binar ont Homerus qioäber, od) Strabo ffrifioer. a).

NB. .pär mib är tl)et at påminna, l)uru alle fteitar iitgalunba åro 
tiänlige til ©iålafiffet; icfe I)eller flifioer ftäleit up på alla, utait åt= 
Ifilnab; utan tl)e äro befpiterlige ocf) Siale=IjaUar, Siåle=ffetiar Ilfer= 
före utniärfte od) nämbe, l)ioilfaS egenffaper ff)e föruämfte äro tbeffe, tteinl.

1; 231å=ad)tige; 2: ©fäte; 3: flate; 4: långflutne åt laubet, men 
tiuärre ut åt f)afiuet. 5: Scfe för höge öfioer inatitet, icfe beller biupe 
unber luattnbrpuau; etc. etc.

Jptoa rf öre faller icfe fmårt för fbem font ©iälrobben fföta at Ieta 
efter ftenarua, tp tf)e fänna mät ruiiiet, od) tl)era§ belägenhet, noga i 
ad)tfambet tagaube, få mäl .pafSloatitetS nttttbre eller ftörre fjögb; font 
mäbretS guftanbe, i tp efter giörligafte måtto, ntåfte robben få anftällaS, 
at mäbret aggar intet nteb, utan mot båten; emebait fl)effa biuren aga 
mpcfet |tarfare Iucbt eller luäberfont, äit fpit od) l)örfel.

§: 7.
5(f föreitämba fiäIeftenars beffaffeubet, fan man od) fimta grmtb= 

fabelt til Siälefiffets taxering mtber (tronan, lamt åtffiluab ©ocfttente 
emellan, af fåbane ftenarS ftörre eller minbre nipcfeitbet, l)ioilfe blifina 
efter Itanbena fäntre od) obngelige, när t)afSioatnet alt nter od) mera 
utfaller oct> lägre fiuufer; tp fer man en ftor åtffiluab uti tfje gamtare 
ocl) ltpa Sorbeböcfer od) ffattelängber, på ©iålfiffet, bår t .pelSiugelaitb, 
od) bum tl)e förmeblabe åro, fåfom af bifogabe jåmförelfe aftagaê fatt, tteinl.

[I: 5. Siälar.]

©ainte Taxan, i gövmebl. etter ntjnre.

Donerade unber ©toben Söder
hamn.

förmeblabe til ! t'
t 3: £«.

3 Sfog 0ocfn
faßbaren . . . 7: ««. ©pecf.

©raitöit . . . . 6: £«.
©uttttcts . .
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©amte Taxan, JörmeM. etter nt)are.

0ôbcrala 0o<ftt:
Sultebo ffären . . 6: S®: ©peef. förntebl. tit..................... 4: S®.
IDtarffaren . . . 9: S®. — ------- til ......................6: S®.
(inffären . . . . 4: S®. )
©annarne . . . . 2: S®. förntebl. ttttber Söderhamn.
©fallgårbsfunbet . 4: S®. 1

Horala 0ocEn:
DJctufen .... . 2: S®.
©talitaS barett .
©attön .... 2: Suit: 8: S®. DlIbeIeS förmeblabc ifrän 1650.
SlacfSöran . .
SanbSfiban . .

i£ndngcr 0ocïn:
SangtttinbS ffären . 5: S®.
DtorrbargS ffären, . 4: S®: 8. nt. förntebl.
§ttntöran od) ft'ar Sön, 2 t: S®.
ffrinifa ffären . . .41: S®.

VJtutdnger 0ocfit:
DJcöSöIaitbet til Dtuggön, . 3 S®. ! förntebl. til 7: ©: 16'/.
J0äftl)olmeu . . ... 4 *: S®. I

Cfbenor 0o<fn:
®e!ångerS ffären nteb | bel

af OImarne . förntebl.

Cuna 0ocfn:
©acfcrött . . . I 1: COinx: förntebl. unber ©taben Hudicks
§ af OIntarne . J ‘1 ©nerf. vall.
SBiggeSöran, Srufarne )

J^ogftab 0ocfn;
$ a Ibo ören . . . . 2: S®: ©pecf ! albeteS förntebl.
guruffärett . . . 2 1: S® — I



[I: 5. Siälar.] 565

©omte Taxan, j gönncbt. etter mjnre.

Jleirgöu................ 6: S®: Specf
Jpamttffciren . . . 3: S®: förmebt. tit 2: S® — od) uptagit
Jiiörufunb o d) Stend= af mig 0:B. etr 1720.

öratt................ 21: S®.
JSempra ffatan . . J S®. J albelcd förmebt.Saf&äddffeircn . . 1: S®: 7: m.
Jpäftpolmen . . . 4: S®. )
JporndIanbet . . . 2 ±: S®. I förmebt. til 2 {: S®: Sped.
JloIbd ött................ 6: S®. I

vjarmånger 0o«fn:
Stocfa robben . . 1 i: S®. — j albeted förtnebl.JSattremgdffciren 3A: S®.

Ciattciibal ©oeftt:
fsättedf) o Imarne . 1 Sinn: 2: S®. , SnIofte af Iironan til ffatte; icfe

Sanbdfiban . . . . . 2: S®. C Iiinge febatt, för 400: S. od) årlig 
taxa 3: S®. Sped.

(Pmarp 0oefti:
Sanbdfiban . . . . . 3: S®: J albelcd förtnebl.Jploitöran .... . . 1: Sffi.
biraitm n............ . . 8: S®: förmebt. til 2: S®: Sped.

SfH’fee förntebliitgar od) anbringar ffebbe mereubeld på även 1676 
od) 1679, efter MfdbagdbefIutet å sIlImogend beftoär, Upsala d. 24 Sept: 
1675; tå efter Äottgl. Commifffariers] ©refmard od) JIiifd=JRaberd 
Gust: Poffes, od) ,Ipr Joh: GylIendftiernas befalitiitg til 8anbdf)öfbiugait 
i orten ,p. Carl Sparre, od) febermera ,pr Jacob Flemming, Httber= 
fötning giorbed om Siälfifferierue af ,pätaböböfbiitgeu Nerbelius, IfiinI= 
tend t)ålna protocoll icfe atlenaft tt)et font berättat är, ttentl. at fi ff eric t 
aftog fönnebelft SiaIftenarnad obrnfetiga I)ögb, af ioatnetd förminffaitbe; 
etc. utan od) af tt»e gamle od) förfante Sialfarlard böbel. frånfälle; 
.ptoilfe tå, få få futtttod toara, at 2 etr flere Sodttar inåftc betiäua fig 
af en. SJitforeube, ar 1637. finned af Saugberue font (Sronobetiänte 
bållit, at uti ,peldiugelattbd Diorra Contract l)ar Sidle taxan to a rit 
18: SJumtor, 7 8®. Sped; betalte meb 186.5). 4 7.16 pr Silf[iue]rmt! od)
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år 1654, l)ar äfmeit lutberföfuing marit ont ©iälftenarttaö gobbet, tå 
ocf månge ftenar od) (tåIlen obttglige böntbed, IfmiIfe tilföreitbe marit 
brågtige od) en tnoar taxerad; at nu anföra alleitaft [tenante i »Knångev 
©odit, fåfont: '&åringfBåvet)åUen; 'KtovmBs=Ovs (len; lLvållgtunt>0=flen; 
KvåBnåeBållen; <Dlo--t>åUen; SFafndefxtllett; Kônfïàvsflen ; tTïeftaret; 
etc. .frnnlfe nu flå tjögt up om loatnet, eller ontgifite nteb attbra od) 
flera ftenar til l)arar, grunber od) ftenfmlmar, efterfontanbom til prof, 
at od) I)åbauåt, få länge merlbeit ma rar, (tore föräitbringar fig tilbraga 
uti et od) annat. SOlett furu (Inge od) fonfttge tt)efje gamle ©iålfarlar 
marit, til at fånga fiälar; få f)afma tf)e bocf ft)fat, ti) märr, ftor få= 
funnogfet, od) öfmat ntpdeii mibffepelfe mib ©iä Iafiffe t nteb tl)en få= 
fallaba Ijafd frutta, Ijmilfen tt>e; jag må intet fäja, än i bag; Ufa font i 
Homeri tiber, bprfa för ena regentimta öfmer ffefja bittren, l)elganbe 
od) offraube tlfent åt t)emte; fåfont af Homeri, a); Virgilii, b); Stra- 
bonis, c), od) flerad ffrifter är at aftaga.

§: 8.

©ebait tt)e gamle fiätefarlar Bortböbe äro, l)afma tl)e unge feber= 
mera ide giänta ibfat ffettita farliga od) foftfama robbett; mt)det od) 
tl)erföre at tl)e bättre af fauna Iiufet uplpfte, fingo en ftpggelfe mib tt>e 

■ gatulad mibffepelfe; görtfyettfful begpute matt bär, 1704, lära fånga 
Siälar nteb tlåt, efter tl)et fått, font en mitt Couffm Daniel Popel- 
man i Gefle mig lära måitbe; od) är Ijmarfen til ïoftnaben eller arbetet, 
at Ijfnad emot fiffet nteb Stången. Oiäteit äro Buinben font (aruät, 
bod' runtmare, giörattbed ett ftt)l i maffotta, 1 qvarter od) 2 tum; 14 
el. 15 famnar lång; 6 famnar bittp, bobb enbaft til öfra täleit, od) 
fpänt nteb langa, fntala, fmart=bränta fpåitar; uti fymilfad ena ättba är 
fäftab ena fånglina 4 el. 5 alt långa, font fnpted faft uti en biger 
fteit, ^ållaven, fä ftor od) tung font en ftpf farl förmår Ipfta i fiöit 
nttmr båten, ifrån Ijmitfen nätet utlägged, font en l)äftf!o eller l)alf= 
circel, Bring fiäl=ftenend ptra fibo od) tmärra faut, få at öpnittgen är 
åt taubet; BIifmanbeS tljett attbra äitbatt fäftab nteb ett liten fteit, fom 
et ägg, på tfjet fiäleit nteb Igufmubet fafitab uti ena eller flere ntaffor, 
lättel. fan mirfla ontfriug fig t)ela nätet, fyafitar l)ait nära mib Rallaren, 
bör t)an fuarare, emäbait brägteit få Borter är, at Ijait ide fatt nteb 
l)ufmubet foiuiua up genom loatnet, od) [tfjevföre ntåfte] taga qmaf; men

a) Odyff: 4.
b) Æneid: 4.
c) lib: 9.
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'fenare, mb ben Iofa äubait, tå nätet waiter fom et tinber för en tmnb, 
ed; [fiälen] mereitbelê ïefwer tit tfjeb fàugaren fomnter odj Iimom bréx= 
per; men oftnft ôfwerfaftaS af watn af fiâlenS ftauiffräflor, Ufa fern 
mob ff o V er eller fïefwor. .päitber od; ofta fl;eit h;cfait, at 2. el. 3. fiälar 
funna fafna vå en gång, nti et nät, när tf)e fmå äro; ÇOîeit tt;er emot 
timar od; tt;en ffabe, at ftarfe od; ftore gråfiälar anten flita näten föu= 
ber, eller braga meb fig bort nät, fjållare od; altfamanS, ftmbanbe meb 
fåbant fmlsfniog få långt bort, at ingen tfjeni igenfå fan.

§: 9.
Smeban jämwät fiälante, font annor biur, blifma warfamare af 

förfareufetene eller wanau, få Iwuber ofta, at när tfe få brufa fin ro 
od; gemad;ligl;et, fri;va famnia wägen ut igenom övningen v« nätet, 
fom tt;e ingingo; eller fafta fig öfwer n;ggeu, utom nätet, när fjufwubet 
ft ide» i mafïott ; «örttjenftut tjafwa fiälefiffare funnit fåbait mebel emot 
bägge betar, nentln anten ffräina tt;em l;aftigt ueber meb FnalI od; 
Vunbevffott7 få at tt;e rufa t)aftigt nti nätet; Slier fom förbeladjtigare 
är;, ti; meb fåbant funna flera ofontite afffräntab, än iitfomue utffränias; 
at et Fumbel7 ivette, Flabb7 etc. fom tl;et näntneS, od; I;ar fåbant 
utfeenbe font ena fwarta od; omftälvta träffål; lägges in uti nätet, mit 
emellan tt;et od; fteiten, fäftat meb et fuöre uti en liten fteu; Ifwilfeu 
il;olig flabb giör et bummel när fiälen tl;en anrörer, l;war af l;an räbe§ 
od; geuaft fvringer i nätet, utan at flifwa vå @iäll;ällait. DJieit at 
förefomma öfwerfaftanbet, måfte näten ligga belt löf wib botu, od; 
lang=fliiteu ut at ifrån öfra tät)len, v« tl;et när fiälen är fafitab meb 
t;ufwubet, tå t;au ftrar wiger är at föra bafffräflonta öfwer fvoleit; ft;e 
famnia måtte tå äfweu fafna i nätet, od; I;au bel od; fjålleit iufwevaé uti 
garnet; ti; funna fålebes näten intet läggaé öfwer Sn fautit biuvt watn.

§: 10.

förutan tf>e förr itämb fälten, fåitgaö för tbet 5; Siälar på Dfett7 
anten pu fåbant fått, fom 01: Magnus, a), ffrifwer om i: bod uti 
många omftänbigt;eter förleb[b]er af ofaitna berättelfer, äfweu font Fran- 
zius, b); :/ 5Jlt fångarcit fun;ger.fig fram uti fin Ijwita ffiitvälS v« ifeit, 
föranbeö fram ena Ijwitau ftåug öfwer bålet, wib bwilfet fiälen ligger, 
od; fålebeé biubrar t;nu8 uebergåug, få at I;nu if;iälbulta§ fan. %\)

a) H. Seplr. lib: 20. Cap: 5.
b) H. An. Pari: 3. Cap: 3.
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förutan amtat, år od) t£;on arten l)oS fidlen, at tlje ide allenaft tigga 
giåvtia på ifen od) tt)är fig fuira, fringioälta od) gniba font tjunbar i 
©niön, utan od) förmå, up geitoiu ifen, blåfa et fiofil eller roaf, genom 
Ijmilfot I)au fri)per, otu an ifen 3. et. 4. alnar tiod toore; 9Jieu at få= 
bant uträtta ueb igenom, tf>et går intet au; förtljeuffnl når ttjeuue brunit 
anteit beftideS nteb föreuåmba ftåitg; eller öfmerpreS meb fitiö; råfar 
f)att tättet. i fåitgareitS Räuber, eller luilfefaranbeé om wägen til toafen, 
tumblar fränt i fitiött, åt od) på tanbet, tå IjanS l)äfuiug fan mångom 
förffräda, Ufa fout ttjct ffebbe Hippoliti fjäftar, ^toilfe tt)er af ffettabe 
föttber ffaflorna; t) tu ar ont Natal: Cornes, a), ffriftoer; Dd) IjattS fpår 
l)onom förråba, få at fiait omfiber fontuter til rof, anteit åt toilbiurett 
i marten, eller åt fotfen; tör o cl) t) än b a i få måtto, font tf)et ffebbe, 
för ntåttg år febatt, i ©fog ©odtt od) ifyer af ttäntbe ©iälfluftoan, 
t)ioareft ett ©iäl font infallattbeS genom fenftret; (älter fåfont i Sröllattb 
uti Siogftab ©odtt, 1722; (Ifjurtnoäl IjanS mnrfamljet få ftor är, at l)ait 
altib rörer uti maten, nteb entrera af frantffräflorne, toib Ijioilfeit t)ait 
ligger, på fl)et tt)en ide må tilfrpfa; Yolateranus berättar tl)et l)att 
fåbant giör, när Ijan ocl) tigger på Ianbet; Sdien få ffer t)är intet.

(filer på nnafc'=tfen ont mål) ren, Ijmilfen IiafiS oftaft I)opfaftaS font 
ftor bärg, od) äro ©iälarttaS befptterliga t)eunoift, Inuareft tlje ffodetalS 
ligga, utan at i t) a ft flippa iteber, febatt reftoonte od) öpttingnrfttje äro 
famaitbrefite; tnoarföre när tptife jsbärg fotnma at flpta åt ftranben, är 
foIfet gienta frame, od) oftaft giöra tpdeligit fättge; fåfont 1721 uti 
Cminger ©odtt od) ,pålSänge, Ijiuareft in om par timarS förlöp 50 el. 
60. ft. bräpteS; od) 1722 uti Siogftab ©odtt od) Slrtt ött, g of artte i bptt 
fåttgabe på ett aftouftuub, 70 el! 80 ft. gråfiäls futar.

Sljet 6 maneret at ©iälar fånga, är tlje t nu l)är i orten npligaft 
i brttf fontmit, at titan af trcUfpelor, flaer, eller braitttar iboofäftar på 
alla 4 l)örtt, en rhombus, af 4 J al! längb, 2 al! brebb, ocf) 2al!l)ögb; 
Ijmilfen rnnbt omfrittg öftoerbrageS nteb ftardt itäät, font tbet trangafte 
Dapnät, uitbantaganbeS ff)ett ena tioärrfibait, font något tuibare är, ätt 
fljett attbra; Ijfa font Ijöffrittbor I)är giöraS ittåube; Inoareft ingången 
open få ftälleS; Iifa font filförettbe, Cap: I: §: 4; om SSafroev=ILenov, 
I\af;av el. iTttåv&av, berättat är; at när ©iälett infrpper, at t()är äta 
af infatta agnet, font måfte mara ett färffer fiff, Sajrörittg, ©jf, flröming, 
eller tplift blättfanbe; Sag menar i brift af färffa fiffar, torbe ocb fal=

a) lib: 2. Gap: 8.
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tnbe funnet Brttfad ; eller af Silfiuer eller Stieeit giurba ItEitelfer; Ijfa 
font om giäbbe=brag fpîboit efter Berättad; 2: bel. Claff. I. Cap: 6. 
§: 4. N. 5. InoiIEet dr mit giurba förflag för fiffarena ; tur tjänba, ffiet 
gar an; ttjen upfatte Iufaitr giurb af famma Biiitbna garnet, ud) ut= 
ftrdfter på eit EafIar famt luibtpäitgbe tidnliga ftenar, må iteberfaHaitbeS 
för öpitiitgeit iitnefluta Siäleu, fum fdlebeS merenbeld böber, funtmev 
uti fiffareiië t; dit b er. CDucE mdfte ttietta ftura fiffetut)let nteb eit biger 
fteit, d 6inartt)era föntet, fum dt Butit tagged, iudt faftBmtben UinBe= 
iuarad. Stjetta mp3 upfnitbita fdttet at SidIar fditga, dr icfe allenaft 
tl)et Beqiudmefta tp tl;et fan Brnfad alla tiber, ud) tdggad Enuareft inan 
Betiagar, ttqer Iagum biiipt iuatit dr, tdIaitbeS ud) fturnnudgeit; utan ud)
min ft Euftfamer i tp utan får tit ttietta tilräcfelig garn, dt 2, et. 3,
-IJiiarbar, fum äljeft Bet)öfbed til 1 ft: Sidlitdt, tuuilfa ndt eubaft Eiiutta 
Brufad pd mörfafte ud) Iugnafte l)öftndtterna, ud) iuib Befpuerl. Stenar; 
JJieit t Ijefja fiffetutjl, altib ud) alteftdbeS.

§: 12.

Jtpttigfjeter af Sidtar dru mänga, fdfunt
1. IMottet dted fum annat fugelfutt, fdft [o: faft] dn Schelhamer 

ud) aitbre ffriftua tl)et iuara UdteIt.
2. UMobet Brufad fum aitbre fprfuta biurd d Iaubet.
3. Specfet dted, af gemene I)upeit, när tt)et fdrfft dr, tifa fum

fldff. Sucf md inan för luifju Berätta, tt)et futfet fum fdbant förtära 
Imlita fiudra illa tlier af; Iifa fum 11) et Berdtted um t tien, fum äter 
fiffeit, Mullus fallab. Sfjed utan Brufad tt)et at fmdltad ud) fufad til 
Svan, fum tinnar belö til Iamporr fdfunt SIja; tt;et ud Oh Magnus, a), 
ffrifiuer; beld til ffintt= ud) l)iibard= fmörjelfe; fdfunt Gefnerus, b), Be= 
rdttar, ud) Matthias a Michou, c), förmäler ffe af fiffeit orthragorifco. 
JJieit fntörjaS IjiuljIditafiueit tt)er meb, Iufua (Monte, um tlje du npt. 
infdfte luuru.

4. ^ubcn dr Beqiudm, at, nuten meb Iqdren eller utan tqdr, Barfa, 
ftampa ud) Bereba til läber, ud) tfqer nteb öfmerbraga fiftur, furgar, 
fldbar, etc. giöra tfqer af ffur, IqanfEar1 mpprr, etc. JJieu um fabaite 
fldber förmå aftqiubra turuelb, fdfunt Plinius, Plutarchus, Tranqvillus, 
Volateranus, Cardanus, Rhodiginus, ud) flere Berätta; BelIoniustiud 
Gefnerum, förmäler tlqet - .STepfar Auguftus Iqafioer fur ttqeu urfafeu

a) H. S Iil.: 20. Gap: G.
b) H. A. IiB: 4. p: 115.
c) p: 641.

/
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ff'ul burit fabaiia ftäber; tt)et met jag intet; icfe getter em tlfefja pubars 
t)ar meb tljeraS up= edi neberftigaube attib ntmifa fyafêmatuetS af= ed) 
up=fleb, faint måbetlefens fëràitbtiitg, i fpuerljet når tt)e gamla merbite 
äre; fåfeut Plinius; a); 01: Magnus, b), Gonzalus Fernandus, °), 
ed) flere bejafa. SRen tl)et Ijar jag funnit gebt ed) faut mara, itänt!, 
at brufa

5: lungorna einet Sungfet, etc. mijfet fraftigare ån tt)et befanta 
lohoch de pulm: vulp: eller iïîàflnngefafteu.

6. (Saltan einet ntërda ëgeit.
7. SpecSet, Oerebt på åtffilligt fått, einet terneårcf; mifitabc 

t)ånber; 9)teberfall; ©fabb, Sëfj, guetter; etc. åfmeit mål liåftarS få 
Iallabe Seer, ffapp, etc. når tl)et tt)eiu gifmeS uti t)afra, miët)l eller 
tplidt. S fi)iterl)et år l)itt=fiål=fpecf; eller tbet fein finîtes ftptanbe 
ligga mib ftranber, af utrutnabe ftålar, l)mitt ed), t)årbt fem en eft; et 
panaceum fër gemena l)open ëfmer alt.

Cap: 6:

(Dm ILvojïar.

sJiaftau af famina ffapnab ecl) natur år Sreffen fem grebait; t)ar 
ed) fainnta tib ed) Iifa faman gång; ttjerföre fallas få mål tfteit ene fem 
tl)e aitbra på lat: Rana, på (Stet': ßü-uur/oc,, på Tpibo : §refd); etc. 
S)ed åre tt)e tjår marattbe Sreffar, minbre, fmårtare, ed) liufare til 
färgan, nåftait burd)fidjtige eller genemtpfaube; Ijafmaube fit tilt)åll 
intet uti puffar, marin ed) erett main; fåfem greber; utan uti rent, 
Hart ed) falt rnatit, måft uti fåller; tljet Gefnerus, d), ed) flere betpga; 
fërtt)euffut IallaS t£)e ed) t)år Falltvojïav, Iifa fem ranœ fluviatiles 
ffiljaö fråit palnftres; etc. vid: Gefn: e), Sde geller fferra ed) ffålla 
tl)e fem greber, faft ått fimarfett mun eller attbra IrepfeuS betar tljent 
feta. £)d) eijurumål tf)c åre målfmafetige fër t)itnbar, fmiit, orntar, 
giåbber etc. i tp tt)e åta ed) fmålga tt)em giånta; ®å åter bed felfet

a) Hilf: Nat: lib: 9. Cap: 13. 
h) H. Sept: lib: 20. Cap: 4.
c) lib: 13. Hilf: Amer: Cap: 6.
d) H. An: lib: 2. p: 37. lib: 4. p: 809.
e) H. An: lib: 2. p: 38.



571[I: 7. Uttrar.]

tl)ciu Ijcit intet; fdfcin anorftäbeS ff'cr; el)ittu goba od) t;äl)ofauta tlje 
beffrifiuab luara af Diofcoride, a); Aëtio, b), Plinio. c); Avicenna, d); 
od) fiera.

§. 2.

£mxtb font ttlförenbe, Cap: 2, ont groboruaS tib at mara frantnta, 
od) rum at iuiftaS öftrer teintent, etc. berättat är, tl)et är fat famnta 
ont Oroffarne, äfiuett ont fl) era« feg« Iif; etc. toarattbeS fattgoblifare at 
tl)e od föbaS af rant; faft ätt gattff'a fallait tl)en finîtes nti tljeiii, citer 
t)iuareft tl)e iuiftaS; an mena tt>et tl)e toä.ra, fäfom Ol)t)ror, utaf ftoft 
od) ffartt; f;dtft tl)e od ibfa nti)d'ett trägen od) lättgfam famgäng; toaratt= 
beb ja bcff'affat ttteb tl)eraS afföbo, font meb grobattS, at toib början 
Hinab bara ögott, eit Uten ftoart od) ruttber fropp, od) läng ftiärt; I)toiU 
fett gär fin toäg ttär fötterne begptttta toäjra; fäfom af Nicander, 
Hefychio, Alberto etc. de Gyrinis, Gefnerus, e), förmäler.

§: 3.
sJli)ttan af trofïar är tl)et befauta tvo|F=faItet för barnen; Samt 

tt)e torefabe, för tljem, font toäta uttber ftg.

Cap: 7.

(Dm Uttvav7 dättvav.

§: 1-

Ottern eller uttern är af famnta art font 23äftoern, i fä mätto, at 
I)att mä|t toiftab nti loatnet, fä inäl nti Suftöar font I)afioet; faft ätt 
Gefnerus, Plinius od) nägre flere, tl)et fettare, ttef'a; förtl)eufful ttämiteb 
I)att od) pä (BveF: èvvôçîg] pä lat: Lutra eit lytra; Itnl: Lodra; 
Gail: Loutre; Germ: Otter; toarattbeS Iubin od) Ient)ärig font ïjatt; 
utcit af annan utioärteS ffapttab, läng od) final font en !IeFat7 eit «Jev-- 
ItteIin7 botf impfet ftörre od) längre; af 3 ei. 4 alttarS längb I)ar jag 
ntättga febt; läng od) Inbiu ftiert; Dltttn font f'ä fattor; od) annor 
IETQciy(üvonQoatonoi fyaftua, äfiuett föfter, meb Ipuafta flor, täuber od)

a) lib: 8. Cap: 28.
b) lib: 2. 163.
c) lib: 32. Cap: 5.
d) lib: 2. p: 596.
e) H. An: lib: 2. p: 40.



572 [I: 7. Uttrar.]

wdberljdr; etc. Su [warfare odj fedtrifare, ju [tatfate rd) battre fettlleê 
[) a u tua ta; fürtfeeitfïul ffattaS tf>e bpraft, [um fditgaS uti Decemb: 
Januarii ud) Febn mdttaber; h) [ebatt tt>ot liber iu pd wdferett uct) 
Somatenf Blifiua % blacfacfetige, toppuge ud) fîtiitite; Ufa [um Ijdr 

1Jlcdtbat a laubet. Jlt en eilet amtat gibt Utter ud) 5>ial, el. JJidrb 
til et [lag, tbet ât albeleê u[ant.

§: 2.

3J) eta S mat dr [iff, BtuiIfen tf)e iuigt eftetjaga, icfe al(eita[t uti 
Baftuet ud) anbta [töat, utan ud) fata ftrümar, bdcfat ud) dar nt= ud) 
upföre, at maten fig [üfa, Ijunlfen tfee intet dta ttebre uti luatuet, utan 
uppe d laubet, ftranber, l)at ud) ftenar; BdKanbe tfeeit [a[t nteb [taut= 
[ötterna, [dfunt (Sfurtt Sappen ud) tallfutten ; funna ud) [naît luittia 
fiffetBuleit, tt)är utfeur l)dmta fiffar, ud) Jipfiutne [ünberbita. 3' fpuerfeet 
äru tt)e mpdet [ttdla när Bunan bijar [itta ungar uti tfeetaö l)ut)( ud) 
frppett, Ijiuarcft BupetatS fiffar finitaS inbragite; Ijwilfet Ariftoteles, 
Agricola, Scaliger, Ol: Magnus, etc. enhälligt förmäla. JJiett at tfee; 
Ufa [um Bcifiuettt; Bita lieber sJlfpet ud) tallar, ud) tl)dr af dta; [dfunt 
Varro, a), fftiftuer; tt)et [fet intet; faft an tl)e Belt fetuafea ud) [tarfa 
tdnber dga, [d at ft)e fttdppa mit igenom Ijanffcit, Rauben, ud) l)tuab 
tbem förefummet, anten pd [ulf eilet feutibar, [um tl)em gtipa tuele; tt)ct 
ud) Ariftot: b); Athenæus, [c] ud) Plinius, d); berätta; Jlltfürtfeeufful 
[pues utrutigit tt)et Ol: Magnus, e), frantföret, at tt)e funna [d tudl 
tdntaê ud) IdtaS, at fucfett fan [dttba tl)em uti [iffe=bammeu eilet [uinpett 
til at uti föfet Bembdta [iff.

§: 3.
Sdben ttdr tfje Baftuei [amgdttg, ud) [ebetmeta pttga; ifeett dt mig 

du utuifeet; JJiett at tt)e feafwa ungar tuib början af Majd mditab, tbet 
tuet jag; Jlfiuen tudl at tfee metettbelS flptta ftdtt Bafiuet np genuin 
ftröntar um luiittetu; men um wdljreu utföre igett; Inuat af [dfet tecfn 
funna tagaS, |d tudl til wintern?, [um tudl)tens aititalfaube; BdMaube 
gement, fitta tuifea wägar, [d tudl tfeet etta dret [um tl)et anbta, [d ftarnt 
tl)e intet BiubraS i wägen, ud) migre befpnerl. fötditbtiitgat ff'e, anten 
uti feafwet, eilet tf)e anbta watit.

a) lib: IV. de L. L.
b) H. An: lib: 8. Cap: 5.
c) . . .
d) H. N. lib: S. Cap: 31.
e) H. Sept: lib: 18. Cap: 10.
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§: 4.
Cftefe Uttrnr fättgaS pä ätffiltig fatt, ja]om:
1: ÇOtcb bypepfott, nar tt)e ligga uppe «tur loatuet od) äta fiffar.
2. JJieb brunnar, ft a Far, fållor, upgitbrnbe uti t()e wägar, pä 

laubet, tiwareft tt>e färbaé, fiöar od) watit emellan.
3. sJJteb FroFar od) barpttner om wintern, när Uie antingen uti 

fprpcForna, pä IjafSijeu jätta up nojeit od) Ijufwubet at taga mäber; 
U)et Uje nbbmänbigt l)afma; jäjom Gefnerus äftoeit berättar; a). Itälft 
när IpifSwatnet ftöbor, od) intet rum Iebit är uuber ijeu od) SanbfalIan. 
(filer uti bpita Fållor od) Fålle-os pä laubet, fywareft Uje t>afnaa UjeraS 
fjwiloftälle ont liufa bagen; tp U)e jpringa enbnft om nätterna pä U)et 
torra; jäjom Franzius äftoeit luititar, b). Cd) ntäjte när wägen för 
läng är, tit open watn, qtoälla uti jäbana fällor od) fälloS; tp niä tl)e 
Wvil falla» af Aetio, c), y.vd>veç [o: xvveg] no%åf.uoi\ Ietunanbe efter 
fig uti fniött jäfer fotjpär, font wore et btäbe ff)är framftäpat, jägarettom 
tit ittgett wiljant efterrättelje.

§: 5.

SFinnet är Ujet bäfta af Uttern, joni ImifaS tit utöfjor, tjanffar, 
wautar, muffar od) foberwärcf; thet Gefnerus, d); Franzius, e), od) 
flere bejaitita.

Ifottet äte§ af matgirige fiffare; men ide af allom; jäjbm U)et 
äfwett ffer auorftäbeS.

Oftrct är gobt tilt t)warjet)auba, ät ntinftoite font ©winiftcr.

a) Hift: Anim, lib: 1. p: 685.
b) H. A. P: 1. Gap: 26.
c) lib: 2. 178.
d) H. A. lib: I. p: 685.
e) H. A. Pari: 1. Cap: 26.

/



üben 2(nbre 2)den 
ont Stfïav, 

egeutet. jd faltabe,
Ipmlfe ; förutan «âwatftfïav, font fôrft fomma at itämnaS; förbelas ntt 

5trtll=ft|ïai- oet) SfitDftjïar

Classés I.
5tûll=5t(ïue:

Cap: 1: 3(borar. 16. sPaucfor etter ©pittf.
2. -Bramer. 17. Pîubor.
3. 33ôfîjor etter ©tf=löjer. 18. Ptö er.
4. Sttb or. 19. ©ifar.
5. ©terjer. 20. ©iflöjor, je 33öfjor.
6. ©tâbbor. 21. ©iilar.
7. ©iôjer. 22. ©pigger.
8. .parar. 23. ©pittf= je sPaufor.
9. .pioittiug, je: ©teint. 24. ©teubitar.

10. 3ber. 25. ©trömiitgar.
11. Sbbar etter SBiiubor. 26. ©teim, etter «pnntliitg

Sut; je ©pint. 27. ©ärf, ©loärfioer.
13. Söger. 28. SBiutbor, je Sbbar.

sDtubb, je ©pint. 29. 3(1 nt ob rar.
14. üölörter. 30. Öringar.
15. Dtorfear.

Classés II.
Sfiti fttïnt'.

Cap: 1: rttuubror. 6. ©impor.
2. ,pafêitàïor. 7. ©tutpggfiff.
3. Satar. 8. ©törjer.
4. SDtarjtDttt. 9. Séorfïar.
5. Dteponögou. 10. åtar.
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Öm «§walft|ïar.
§: I-

'(t måitghaitba fing af Hualav fiitttaS uti ftora tjafiuct, af tt;e natur= 
flute fallabe Afpidochelenes, Balenæ, Cetacei pisces, Horlepole, 
Lamiæ, Maraxi, Myfticeti, Priftes, Phyfeteres, Rofmari, Thunni1 
Tiburones, Ziphii, %t berätta Jonftonus; a); Plinius, b); Solinus, c); 
01: Magnus, d); Gefnerus, e); ^cf) flore månge; faft än tt)eu namn= 
fmtige Gefnerus l)är utinait faller 01: Magni berättelfer for upbid)= 
taba. ©falben G: Buchanan qiuäber öfiuer Pf: 104: falebeS: f):

----------- - Tot monftra ingentia et hor rida vifu
Vdiferas circumnant puppes: grandia Cete 
Iffjingunt molles vitreo Iiib marmore Iufus.

ibär bpre od) l)ögtglannanbe H. Spegel, g): hatt fiuitger l)är 
om tfxetta:

■pär äro unbenoärf, t ^afiuet at betrakta,
©ä ögouffenliga, at Im them el) mil a cl) ta,
.pan måfte Itallab för en flaait, o cl) flop od) faite: 
ii) rätt fom HmeIeu l)ar ©Heritor, ©ol ocl) illa ne, 
ccä l)afmer Eiafiuet od); ©bet fpneö olift mara, 
iliett lät tt)e Icirbe tl)et, fom flift förftä, förflara.

Ol: \ erelius, h), upräcfnar 150 fing; Hubertus Languetus anförer 
od) många; ocl) flere meö t)ouom; Pdfen om några fåban Vidbliuds 
vDvoiit; -iäioiit Edda, bmalar tallar; fiuitaS uti .pclsiugabotti; fl)et fan 
jag förmifjo intet berätta. Gefnerus ffrifmer tl)em finita« font et niiber 
mib Äpanffa dieberlauben, men nog uti Beltiffa Ijafmet, O; .pmitfet 
jag intet förftar, utan t)älbre begruitbar f)iuab föreitämbe D. Spegel 
fiurift I fal bar om ,pmalfiffen I)mar uti [Propheten Jonas låg, tå tE>et 
ftora ititber ffebbe,

Hrab: Maur: T: 1: lib: 8. Gap: 4.
a) de Pife: pag: 214.
b) H. N. lib: 32. Gap: 11.
c) Gap: 65.
d) H. Sept, lib: 21. Gap: 10.
e) H. A. lib: 4. p: 117.
*) pag: m: 287.
g) @[ub§] 2B[erf] och -pfmila].
h) Lex: S. Scand: in Hvalvag.
') H. A lib: 4. p: I 19.
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'.lit fiffen Wvir ct Sfepp odj fövbe folf i tjamuen,
Pit fiffen UHU' en 9Jior, od) bar et Bant i famnen.
Jlt fiffen mar en graf, od) litet uebergiöntbe,
Sil)et lit font lefbe boet; Öd) fiffen intet glömbe,
S rattan tib etc.

3’br mang år tilBafa, nernl. 1658, fangabéö fuller en ftor Ifiuolfiff 
i Jtitgermautaub od) SRåtra Socfit, Ijiutlfens Been ligga i formai på 
Gefle Slott; tliet jäntioål Mag: Alrot anförer, a); Erich Tegel uti 
åt: Gulf: I: Hift: b); ffrtfiuer tl)et 1546 i Julii månab t)ar [putt en 
HitberBar fiff, 4 famnar tång nteb [mart f)nfnntb od) Ijiuit tropp, luinlat 
fout en o.re, pntftat luatnet från fig, etc. utan före Bontett i Stockholm. 
ÇOîen entebau jag Ij år inga fåbatta febt; förfljeitfful år Båttre intet Be= 
råtta, ått at efter oiutfja fågtter något framgifiua; åt ntinftone gå l)år i 
Botu inge få ofantelige, font fljeit, IpuiIEeu fångabeS 1532, od) tit alla 
belar Beffrifiues uti et Bref tit Pol: Virgilium, anfört af Franzio, c). 
3cfe Ijellcr font tl)eu mib Grypsvald1 på sJloiuerffa rebbeit; år 1545; 
Beffrefiuen af Gefnero, d); od) flere tplife, ont fguilfa, Chrift: Clauferus, 
Joh: Culmannus1 Georg: Curius1 Matthias a Miehou1 Olaus Magnus, 
Petrus Martyr, Valentinus Gravius, Ælianus, od) mer åit mange, 
utiifet ffrifiuit; ågaubeS I)iuart ocl) et luatn, od) en fpuar IanbSort, något 
Befpuerligit, font år fremaitbe för aitbrom, ja! icfe til namnet en gång 
Betaut. Sod', el)urn bigre od) ofantelige tfefe Viiualfiffar mara må, få 
Bieter tl)et tifiuål om tfjent, Ipuab Hiob fabe til Biidad tl)eit Suchiten : 
Tlie refav ångelas tillber vuatnen, od) tlpe fom når tftem bo. e).

Classis I.
(Dm åiåU=Si|Bnr- 

Cap: 1.
2lborav.

§: 1-

JlBorar åro luålBefaute ftffar, entebau tfe finita« få luål uti l)afiuet, 
font uti ittftöar, flober, fåritor, ftrömar od) Bådar; od) fallaS Babe 23ovar

a) Difp: I. Gelte: p: 22.
' b) JlItb. Sel. p: 271.

c) Hilt: An: Part: 3. Gap: 2.
d) H. An: lib: 4. p: 117.
e) Gap: 26. verf: 5.
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L'cfy Tlborar, pa (Bref: nÉQxi] od) neQxiç-, lut: perça; uti tl)e Xyffa 
»orter, Toarfj, fPàrfj, Söarfdj, fPunterparfj, ©tickling, etc. loaraitbe [toute 
od> Htiubre til ftorlcfen; 6 el. 8 ntarcfcr tlje ftörfte; Stufare od) mörfarc 
til färgan; alt efter loatitenê beffaffeutiet; SDocf tlje i Ijaftoet od) faltftön 
I)elt Iiitfare od) fetare, än Snfieaborarne; I)ioüfe tfyerföre fallaê od) 
Klaue=Ttborar; âfioeit font tt)et ffer ä aitbra orter, Ijiunreft åtffilnab är 
emellan perças marinas, meerbarfclg, od) fluviat[iles] ©åfom Gef- 
nerus, a), framiuifar. SOfen tljär utinatt fiituab tt)e albeleê life, at % 
bära ljög borft, meb IfeIt Inoafja taggar; od) förttfeuftul ioarba fa Habe 
af Atenæo: perces Ipinis coronates; Inoilfe taggar, pinnules aculeatœ, 
14 finttaê loara; af Ariftot: allenaft 12 ft: räfnabe; gaft än uti Ifafb= 
lo i fa i od) fuitb, när ftor TIborgaug är, uti Julii ntåuab trär ftnitaö 
TIborar font alpiitgett fäbatt borft äga, utan fläte på rpggett, font ena 
gtäibba ; ©åfom uti Äalra=funben, Saftfunbet, Diönffäröfuuben, etc: i 
Dicgftab ©orfit. Atällett äto ffarp, nteb fioarta giörblar Ijfa font öftoer= 
bragen; mor myri, zones Iubfurvce, af aitbrom ttäntbe ; af Ariflot: 
Athenæo, etc. fallabe yçappanor/.iAoi, Punterprafd). 33 n f ef ter före= 
itSmba Inoafja borft, är ftrar ett lenare od) tågre, bod äfloeit af 14 ft. 
ftp litar; radii fallabe. Dgotten äro ftoart; men fenorna, nitber bufen, 
få ioäI tf)e 2 geelfenor, font tl)e 2, ftrap ltebanföre fäfta bttffenor, fantt 
ftiärtfeuan od) fiälfioe ftiärten, röbadftiga.

§: 2.

efter tbeit i förmäletb, §: 6; ntfatta TMteftoden, I)afioa TIborar 
fåiban proportion, eller Ipnbe:

til långben, 
oftnan:

frän Mbbett tit ögat . . (i. gr.
ögat........................... 4. —

från ögat, tit Ipuafja Iiorf
ten; . . . . 10. — 

Ijtoafja Iiorftcn . 20. 
Ietta Iiorfteu. .11. 

if rå, lena Iiorftm til ftiärt: 11. 
©tiärten......................... 13.

a) H. An: lib: 4. p: 697.

Heban.
ifra näBben til getfenon • 20. gr. 
ifrå gcljlf: til buffen: . . 5. 
ifra buff: til nafluelfen: . 20.

Mftuelfett: el. ©tiiirtfen 9. 
ifrå ©tiärtf: til ftierten . 12.

Glysisvallur III. 37
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til bvebben:
öfniet ögat...... . . . . . . . . . . . . . . . 12. gr.
öfmer buff, til feorft: . . 26. 
ifrå nafmelbåran til lenare

borft:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.
mib ftiärten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.
©tiärten..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.

radii el? ftynblar:
uti b'uaffa borften . . .14: ft.
i tE)en lenare................. 14.
uti gctfenarna................. 12.
i buffenorna...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
i ftiärtfenan..................... 12.
uti ftiärten....... . . . . . . . . . . . . . . 24.

§• 3.

'KberenS IefStib, uti Sitftöarite, är em måfjreit ftrar mib SSfi'etjau= 
bet; tt)et j ännu ät ffer ä anbra erter; fåfem Gefnerus berättar; a): näft 
efter giäbbelefen, fëfanbeê ferft ftrönnuatu, od) febermera ubbar ed) jten= 
ftranber; IjmiIfa af fåbant fiffe nanut mängftäbeö bära, fäfem Slbot^ 
Ijolmen7 Slbornafet7 Slbotfunbet7 'Slbotubben7 etc. ide anerluitba äu 
månge erter, få mäl i 9Jiebe[l]f)afmet, ft)et Adriattffa, fem anerftäbeö, 
bära nanut af fiffante Scombris; tt)et Athenæus, Strabo, b); Gefne- 
rus, c); ed) flere förmäla; tå mtjcfen råm; ide fftlber, fåfem af bra.ru, 
giäbber, etc. utan uti tåuga flifer eller fleder uttömeS; d). SRen uti 
l)afmet eller faltfiöu Iefer f)nit några tuefer feitare; alt fem ©iäblefen 
fig ftäller'; bed f)är albrig få feut fem Tifelius,e), ffrifmer em SSetern ; 
träugaubeé fig in uti riSbuffar ed) fiffetefflem at tl)e mcb råm genom= 
gåbba finitaé mara; ed) bltfmaitöes efter lefêtibeu, fem al annor fiff, 
tem ed) mager; fl)ct alle hiftorier ed) förfarenl)eten tilfänna gifma.

•

§: 4.
Sedu af Kberar tagaS tljefje, at när Ijau faftar fig up genom 

matnet em aftonen, mäntaé ftilla ed) Iungt mäber; SJien gier ban tf)et 
em mergelten, [term ed) rägitmäber. diåmeit utmifar ed) miitternS 
iniitbre et fterre fiölb.

§: 5.
Kberar fångas meb Oipfier, ntiärbar, net, nät, båbe femar ed) 

minter; bed ntäft em femareit; äfmeit meb metefrefar; mäft uti Junii 
ed) Julii månaber; anteit agitabe meb matffar eller frnå fiffebetar; t

a) H A. lib: 4. p: 700.
’>) lib: 3.
c) H. An. lib: 4. p: 842.
d) Gefn: p: 698. Franz: lib: 3. Cap: 4.
e) pag. 108.
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fyiierfyet når rägumäber ira rit. töieu at [åbant mete fan od) ffe om 
militent; tliet Colerus berättar, a); tl)et går bär intet an, för [tarda 
föfbeit [ful, od) at tf)c tå fantfaS ut på binpet, ta ga it be fällan frofen; 
tt)et jämmäl Gefnerus loititar, b).

§ 6.

'It 216orar åga funbt Gött, tl)et betyga, blanb alla aitbra, Galenus, “); 
Athenæus, d); Schola Salernitana, e); Sparman, f); tl) fallaS tf)e af 
Aufonio : delicice men farum; i [yuerbet fl)e flare l)affiö=abotar ; tbet 
Rondel[etius] påmiiter af Galeno, s). Ocf) funna bemaraS, anteu 
tovFa(n)he/ eller tinaltaPe, allenaft tf)e förft förfaftao, eller i faIt=Iafa 
läggas ; [)milfet Ælianus, h), fallar -fj/uxdQi/og, Gefnerus, '), aliqva 
ex parte invetcrari; od) Ieban matjrfaltaa, fanit lafen font oftaft af= 
tappaS; få framt tl)e, f)ela året öf[iue]r, ffola IgåtlaS offabbe.

§: ?•

lf)e fma Ijmita fhmar, fem finuaS uti bufmubet, äro mytfet gobe 
at brufa emot ftiug, (Stenen od) tyfife frätupor.

Dfteet ffirat, är ogemeitt gobt, emot fnufioo, föntulöfa od) mera 
fåbaut.

Cap: 2.
Araptt er.

§: J.

2sra,ru är bär en betauter fiff, font finîtes få mät uti faltfiöu, font 
aitbra flora [iöar; lärer mara t()en fainnta, font fallaS på aitbra orter: 
Ararfgfme ; Ar a fem; Prapme ; pratem; Brama; brafinus pifcis; 
Brume; breame; Cyprinus latus; etc. fåfont af Oppiani, Schone- 
' [eldii] Rondelfetii] Gefneri; D. Spegels, etc. ff'rifter fan aftagaS; 
agaitbey [fora, ffarcfa fiäll, od) fmarta fenor, fort Igufmub, liten niunb

a) Jib: IG. Gap: 36.
b) H. An; lib: 4. p: 844.
c) lib: 3, Alim: Cap: 29.
d) åEiuv: Gap. 7.
e) Gap: 30.
0 lib: 2. Cap; 12. 
s) lib: 3.
1O lib: 13. Gap: 2.



580 [II: I: 2. Braxner.]

förutan tauber, etc. ftörre od) niinbrc, att efter fiöartias biiudje: od) 
beffaffent)et; tfje ftörfta t)åtta t)är 10 et. 14 infarter] fåfont uti 2tm.ftcm 
i ©itarp ©ocfit; uti 23ålittgfton i Sättenbal; i ^armfton t .paninitgeï; 
i Syltvaftoii i Biogftab ; ©(lanbrecFfiön t Suna ; 3?arna i Brefja ; 
21fwatt i SDtISbo ; Retina i StuSbal; (Dve t ItnarSiiuf; loftort i DtreaIa ; 
tt.afvoan i Särlöö; ILtmboftcm i SDfioanct 1er ; etc. etc. ^willen dt'fitb= 
nab fiuueS jämroät itti aubra orter, få at ft)e uti Arvernia ärt irl)cfet 
ftörre, ätt i fiöit Tigurino, etc. fe Gefn: a).

(Sfter tt)eu mäteftocf font förr bär utfatter är, finneS tfemta pro
portion :

til JJangben.
ifrä näbben til ögat . . 9. gr.

fietfroa ögat.................... 5: gr.
ifrån ögat tit Dïtjgfen: . 55.

rögfenatt...................... 15.
ifrå rt)[g]fen: titt ftiärt: . 85. 

©tiärten...................... 26.

2t iicbtM ftboit :
ifrå näbben tit gebtfen: . 30. 
ifrä getfen: tit buff: . . 20. 
ifrå buffén: tit ftiertf: . .25.

©tiärtfenan.................. 34.
ifrån ©ticirtf: tit ftiärt: . 10.

til brebbcn
tro ärt öfroer ögat .... 27. gr: 
brebaft öfroer roib rtig=

fenan......................... 50: gr.
Ssfrå nafroetbåran tit rtig=

fenan......................... 41.
; roib ftiärten......................H-
I ©Härten........................ 48.

Radii et. ©ttjnelarrc
uti fenorna iiro djefa

Dittgefenan . . . ... 11. ft.
geffenorne . . . . . . 15. ft.
Suffen : . . . . . . . 10: ft.
©tiärtfenan . . . . . . 25. ft.
©Härten . . . . . . . 22: ft.

§: 2.
SBrarn=IefSTiben är t)är ml)cfet omifjer, att efter roarraau od) irattu= 

fallet, ocb fom fiö=gräfet uproärer, merenbetS uti flutet af Maji in.iitab, 
ocb roib början af Junii; ja! in emot mibfomareit, uti tbe fiöat font 
biupc väro ; när Gjnebuffau banibar od) f)äggcu btomaS, fem Colerus 
faut bnv, b); äfroeit Tifelius, c); men intet bär i @rid)inäfou, fom 
famine Tifelius om SBetern ffrifroer; bållanbeS f)ou filt gamla waita, i 
anfeenbe tit wifja rum od) ftälleu uti gräéfti), rör=broa{j=botnar, etc. få=

a) H. A: p: 317. lib: 4.
b) p: 141.
c) p: 109.
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font od) til ntlgfeitfgetena eller ffodaitbet; denfis agminibus, a); äftoen 
id gruitbt, at tmlfioa fronen [tår öfioer loatnet, ftormanbe? [å fgögt, at 
tl)eë fpattranbe Igore? làitçi loàgë; i [igtterïget när Iungnet ioarar; [om 
bod [allait Räuber, emeban nterenbel? ftormioåber tå Blåfer; SDdg tlgetta 
i try bpgn; biduo triduove, fïrif[n>e]r Gefnerus, b). af Igioilfa altib 
et «Jelgebags biggit infaller; tfjet jag l)är efter gamntul [ågit, nu i mång 
år [aut funnit. görtfgeufful fommer fbeitite fiffeu at ioib lef?tiben nog 
fåitga§, l)ål[t fifïarene lgafiua fig Befauta rumen, biggneit, od) Ig öra 
Iefebanluut fiåran efter; toib IgtoiIfeu tjb t)on icfe allenaft migdeit råm 
utfl åpper, utan od) år Bel Ijloafjer od) fnottriger öftuer Igeta frozen, 
öfter lefett [tiger Igoit ut från lanbet, eller föfer ftigta utföre ftröntar, at 
ffölja fig ; font ttget Igår fåje?; Iifa font fiöfoglar när tlje öfiuat fin 
fanigåitg tioåtta fig ; ©tiganbe? mal feberntera åt lanbet igen uti Jacobi 
tib ; bocf utan Ief odg piaffattbe, od) på annor [tålle, mäft tjt mäbret 
Blåfer, tig falla? tlje Brarner, [ont tå fånga?, vvåberbrajmefr].

§: 3.

-Oieban SBravnIefeit påftår är merettbel? ftormloäber ; tå år loatnet 
liuint [ont Baftufiouioatn ; 3itgen ftröming fånga? ; loatnet grumligt, 
Blomma?, od) ontfiber grönt ofioaitpå loarber.

§: 4.

SBrajnt fånga? Igår nteb Svdt od) ?\p|uov fanit fattiftov, mäft uti 
lefstibeu; bod' Böra alla [åbana loottor loara utfatta för ån Ief?bagarne 
infalla; ålfeft år fåfängt; tig Igmi ffigr tå rumet. Rattijjorne rnåfte odg 
oftaft ioittia?, emeban Igele ffocfen, fom figlt Ijufet, (åttel. utlöper igen, 
når förelöparen förft träffar öpniitgeit; IgioiIfet odg fiffeit Sphyræna 
Berätta? giöra. c). SDcIj faft äit tTotebrågt ide albele? på lef?bagarne 
tiånlig år, i tig rummen eller lefeftåfleit åro merettbel? uti gråsflig, rör= 
odg [åf EioImar ; förutan tig et, at Igoit od tå plågar lägga fig å flatfibott, 
Iifa font fluitbror. d); @å fåitga? bod feberntera Igou nteb 9iot, [ömmar 
odg loiuter; om fontaren nteb tlgen få fallabe Puls= eller ftötnoten, 
famt SFottnåten, utföfter itlgr fåfioer, Ijioafjar odg rörer; SDîeit ont loin=

a) Gefn: H. A. lib: 4. p: 317.
b) H. A. lib: 4. p: 317.
c) Ælian: lib: 1. Gap: 33.
(l) Gefn: H. An: lib: 4. p: 673.
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tent me b benoten; I) urn v tit fobras måttg märeftpg, [a i ont tanga ftätger, 
rep, !rotar, grepor, ffoflor, Bjlar, brnfen et? Breren, etc. Ijnnlfa unrftpg 
ftxtnaä mara affatt af Ol: Magno, a); od) artigt Beffrefmen af Rdem- 
hane, b). uti mditg ftpcfe Ijf fljeit notbrågt, font nteb Bdtar aitffilleS 
uti fOîebelfafmet od) GtefeIaub; Ijmar om Ælianus, c), ffrifmer; mät= 
fignattbeS Gnb ofta nog fdbaita sJiotmarp, få at totus pifeium popilus, 
font ©falben qmäber; 3—4—500 ft. ftora Brapnar fångaba Btiimit ; 
Iifa fout tt)et ff'ebbe uti eu fio mib Sverin, tit BrôlIopSfiffav, at Jptrtig 
Henrich od) Suvftinau Helena af sPfaltS; ©dfont Jpiftorierue Berätta.

Sfe fdngaS od) nteb ©tôjanbe, f oft od) mdfr; aitteu utan Gib 
eller Ipfe i Iefstibeu; faft än ingen égaré af matnet jäbant giör; etmbau 
af förfarettf eteita futtigt är, tfet a mditg dr febcrntcra ittgett Brapngdtt 
tit lef, fmareft nteb Iiufter Ijan Btifmit oroaber. Gller od) uti tioefafta 
fooajien, när rätt ftilla lugnet är, td fiffarett uti Bdten ftdeubeS närfa 
fan af ftffarnaS framlöpattbe ftråenS röranbe; Iifa font en jägare d 
marfene efter fpdren tit fp rf o ta bittren; Dd) fpoareft tfe ftabua; fugger 
fd mift an på fiffett, Ufa font fnge l)att tfem nteb ögonen, mät metaitbos 
furu mditg ftrå, ffett eller tfeit fiffett rörer, attteit nteb ttäBBen, eller 
ftiärteu, eller fenonta; fmar efter fatt fugget ftäller, franiait, mit= eller 
Bafefter tfe rörbe ftrd; f milfen fonft faller pd tfem aliéna font fär mib 
mät öfmabe äro.

Jpttrtt liuftring eller ftöjanbet ffer ont f often mib elben, fljet ffal 
BerattaS Cap: 6: om Giäbbor.

Gap: 3.

Kojjior eller SiBdojoo.

§: I-

Jlt tfe ftnärre fiälUfiffar, font fhtitaS fmarfett uti fafmet, icfe feller 
uti jllfmor, oef alla Sttfiöar, utan uti ttågra Befptterliga, ftora od) 
biupa, fmareft fteubotu äp; fåfottt 'KpoBfton i Sättenbal ©otftt; £ång= 
(ton, i Dfogftab ; Storfiön, i SBärgfio; Kiofen, i Sorffa; iDillaone, t 
SilSBo od) sJiorBo; Retina, i StuSbal; fLäfooan, i SärlSö; (Don, i Iln= 
ttarSmif; KdogooiBen i ,SpaneBo, ©oeftter, etc. äro Kopior, Kyftioo,

a) H. Sepl: lib: 20. Cap: 15.
b) de Repi: Glacial:
c) lib: 15. Cap: 5.
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äfmett SiF=Iojor itämba; at ffiljaS ifrän tfye aitbra löjor, font foninta at 
beffrtfmaS, nti Cap: 13; marattbeS fmärta font @må=@jf, bod nii)cfet 
ntörfnrc tit färgan; fort Ijuftoub; t fyiterbet öftocr ryggen; barbare fött 
än font tbe aitbra löjor; botf af faittma proportion i anfeettbe til 
feitorna, faft ätt nti ftorlefett tbefja böfjior bebåda öfioenuigtena; tit 
IG el. 18 lob bar jag tlie ftörfta tuägit. Äuitita utan tmifmet ocl) att= 
föraS til tbe ftfïar, font alntäut fallaS Alburni, Albulæ, Leucilci; ocf) 
af tbejjom tbet flaget, font nämtteS Alaroling, .23Iato1 feIrben, eller od) 
Aitnen ; entebau be» Ibe utlänffa ide allenaft ittättg flag Albularum 
finttaS, utan oct> åtffillig nantit af åtffilltga orter; ©åfont til öftnerflöb 
är at förftå af tbe itamuftora Ichthyologis, .pmab fielftoa namnet 
angår, Aofiia, ma jag ju Iyilbre befäitita mig nteb Gefnero, a). när 
ban fftiftuer om I.eucifcis ocf) tbet flaget font fallaS, 23ipote, 33utj, 
bi fula, besoin, etc. ftuttanbeS orbets bemärfetfe intet igen, Ijwarfen uti 
©refiffatt, latin- el? Italienffatt ; tt)et intet meta, ätt ett fimbul farnbe 
bugga i mäbret; Sär lifmät tl)et nämna ; utan at beftriba, anten Syffar= 
ItaS nantit, Augen, Aifiole, 2llböcF, etc. är fommit af ©menffarttaS, 
Aößia, Ayfiia ; eller mart af tljeraS; emebatt tbefje ft ff a r äro bmar 
aitbront mytfet life; fäfom od) tit namnen ; at emebatt Aofior bär 
alntäut fornnta ttttber S.öje namnet, od) tbe utom IattbS itäntbe ftffar, 
Lnucce, HaucFen, lattgelen, mära Ilojor rnycfet life, ju få fitart funna 
tagaS af mårt Höga, lauga; tmå, tmätta; lat: latare; font af ©refers 
åevmååov, eller af lat: lixivia; Jpälft orbfpråfet fl)är lyber : ein £aucF 
i ft ein VDefcber ; lauen lotrix eft; sDieb mera font fontnter at fram= 
f öraå i Cap: 13. @å fyiteS ide olift, t) uni b jäntmäl gautla fiffare för 
mig fpräfat, at tbefja SiF= Sig= SyF= tôjor, font bålla fig liupt tteber 
ät botu, äro fällan frame, titan eiibaft pä Sib=böften; ligga font fmtttett 
nti böfjon, byfton, etc, tmärt emot il)e aitbra SöjorS art; äro tbevföre 
od fatlabe Aofjor; Äatt bättba famnta font Lat: Coregoni.

Plf tbe bär befintetiga SByptor, IjmiIfa tit ftorlefett finttaS mara i 
anfeettbe til ftörre od) ntttibre biupet uti Sttfiöarna ; tbet jäntmäl ffrifmeS 
ont Albulis, Atjjole, Aifjiolete, uti ftöartta Tigurino, Rivario, Gryphio, 
Lemano, Acronio etc. uti ©miperlanb; äfmett i SBäjertt od) attttor= 
ftäbeS; .par jag, efter tbeit, uti SörntäletS, 6: §, utfatta Schalan eller 
mäteftodeit funnit fäbatt proportion,

a) H. Au: lib: 4, p: 31.
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til långben
ifrån näbben til ögat . . 4. gr.
ifrån näbben til rtyggfenan, 19. •—

rtjggfenatt............................ 5. —
ifrå rt)ggfenan tit ftiärtcn 12. 

©tiärten............................ 8.

ifrån näbben tit ©elfenorna 81 
ifrån getfen: tit buffenor: . 8. ■—
ifrån buff: til ftiärtfenan . 6. -—
ftiärtfenan............................ 9. —

brebbctt
öftuer ögat.............. 5. gr.
öftrer getfenor: .... 7 —
öftrer buffen:..........8. —
Irib naftnelboran .... 7.
trib ftiörten.............. 5.
©tiärten ©ajlifer ... 8.

Badii el. ©tynblarne
uti Sfpggf ettan.........10: ft.
i g elfenorna............. 10. —
i buffenorne.............. 9. —
uti itafirelfenait .... 20. —
uti ftiärtcn............. 30.

§: 3.

33öfjorna8 IeMtb är fout om fyöftcit, fift uti Octob: ed) främft af 
Novemb: ntåttabev, tå tf)e ffocfetals, dentls agminibus, fåfont äftreit 
trät Gefnerus, a), o cl) flore, Befantta om fångeten, SMantliiig, Sujjeteti, 
etc. ftiga an, nuten åt ften=ftranber, fteunbbar, etter ftengruitber ut på 
fiöarne, på triff ftätte, enbaft om nätterna, od) mäft när falt träber, 
fniögtopp od) ftornt påftår, ju trärre, ju troitfamntare. Str förtftenjful 
ett unnar bcffaffeutjet nteb tfjefte .petfinge=©jftöjor, än nteb tfjeir af 
Tifelio uti SSatern Befïrifita, b), f)irtlfa tefa t tf e allenaft fettare, ifatt 
od) fäjaS gå om fontaren, t trartna folffittSbagar, uti intrifar på Iab ; 
etc. ©om f)är intet ffer; utan febntt Iefen är öftrerftåubeit, giftrer Ijon 
ftg ut på biupet igen, od) finîtes mera intet, beta året öftrer, neûer= 
giömber font grifar uti BBfjoit ; Stfireu font 11) et berättaS ffe ont et flagS 
fiff, uti fiöarne Lac major, od) lac de como t Italien. c).

§: 4.
Stf förettämbe JefStjb fan man finna när od) t) tr a reft 23öfjor fuittta 

fångas, ocf) tfjet enbaft nteb not etter trång nät font fiötar; StnuortebeS 
intet; Stf BtriIfet fiffe matt fan od) ntärfa Ijunt triittern ftäller ftg, att 
font 33t)ftiegåitgett är, förr etter fettare; tunnare eller tiocfare.

a) H. A. lib: 4. p: 28. etc.
b) p: 111.
c) Plin: H. N. 9: 18.
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34)<ntne böftfiffeu fait beqiuåntltgare iitjaltaë, ätt [om torcfaê, emcbait 
IjiuaiEeu wånuittbeu oller Iolffenct fatt fåbant tå uträtta; (Slier od) font 
måft ffer, frufen fönoaraS långt tu på lotnteru; uti futon Iagber; fmnlfet 
ont fött i geilten fan ffe; od) beratteé af Plutarcho, a); Bartholino, b); 
Garmanno, c); od) flera; luaranbeë faut tt)et Galenus, d), berömer, faft 
än anbre ogillat; at tienne ftffeit t)ar yevoiv ôçvxeqciv tioårrad)tig fntaf.

Cap: 4.

5Ut>ov.

§: 1.
3 tf)e ioatu l)toareft Srapner ftttnaé, år od) et flag af fiållfiffar, 

'ont I)år nåinitaé jifibor, til fenor od) alt annat Iifa font branter; botf 
mi)fet Uttfare tit färgan, tunnare od) mittbre til froppett, etc. od) fallaé 
tt)erföre 25t:apn--flit>oi-; mpfet öfioerenftämanbe meb Jpffaruad 2Mict> od) 
43lebe, et flag af Cyprinis, font ena brama minor; ftörre od) mittbre, 
efter fiüarnaê befïaffeuljet; bocf fållan öfioer 1| in[arf]‘ toigt tl)e ftörfta ; 
åga fantina proportion, fenorna emellan, fåfont branter, meb ena rpgg= 
feno, 2 gelfettor, 2 buffeitfor] od) långa itaftuel= el) ftiertfeno åttba til 
Itiårten, font tioefluftoen jåitnoål år fåfont branterb; radii eller ftpnelante 
uti feitorne fimtad od) itåftait Iifa ntåttge, bocf lenare, 12 uti rpggfenau, 
14 uti gel)lf: 10 i buff: 30 uti itaftoelfeitait od) 24 uti fielftoa ftierteu; 
SDtett uti fomliga råfttad mittbre.

§: 2.

3frå Sraruar ffiljaö 11) ef; a Ålibor, id'e a Ueitaft til fårgatt od) ftor= 
lefett, utan jånnoål tfjer utiitau at % toifa fig ftra.r frama ont toåljrett; 
l)afiuaitbe måfta tilljållet tå emot ftrömar, uti Ipoilfa il)e ffocEetalo; 
conferctiffime ffriftoer Gefnerus, e), ont Prafmis elr sPrafem, font up= 
ftiga uti ftrömeit Varvon toib Roftoch ; npgå om uåtterne, men fïpnba 
fig ftra.r efter foleneS itpgåitg utföre igen, på (prüfen tib tbe Cnuarfen

a) lib: 8. Sympof: probl. 5.
b) de Niv: Gap: 12. pag: 79.
c) Mirfacula] Mortfuorum] pag: 965.
d) lib: 3. Alim: facult: Gap: 24.
e) H. An: lib: 4. p: 318.



586 [II: I: 5. Gierfer.]

mi ölfa eller ra ut [pilla eller tönta utur ftg; utan fäbaut fler närmare 
fram ät Junii mänab; alt efter fem Brapnlelen flatter fig; på Saf= 
Bmaf= od) grä«=Bottnar; boet ide meb fåbaitt fpattranbe ocB ftormanbe 
foin Brarner giöra uti tfjeras Iefebipgnr utan Ipelt ftilla, gräfmanbe up 
rotterna af mäng fiöBlomfter, fä at man tlper af ögouffeitl. fatt fiitita, 
när, odp Ipmareft, tlperaö IeEeftallen marit; lpmar ifrän tlpe febermera, 
längre ut pä biupet, efter mibfomaren fliptta; boet enbaft til @äfIpolmar 
odp tioefa rörer, Ipmareft tlpe BeIa ävet giärna miftaS, fä framt ide någon 
Ipäftig minterfölb tlpem ut brifmer.

Jlpo fäitgaS meb IIpfpiov om mären uti tlpe ftrömar Bmareft IBe 
tä pläga upftiga. Slfmeit i SefStibeu in mib gräö= odp fhp=Bolmar; 
©äfont odp ftrar efter lefeu, uti fmtben, genom Bwilfn IBe utlöpa; octp 
tlpet in emot aftonen, uäft för foIeiteS uebergäitg, när marntt odp flart 
mäber marit förr ntibbagen.

?Bleb tTot odp ilat öfmer IpeIa fomaren; fölen ITTeteFvoFen itaBBa 
tlpe fällan, emebait IBeraS mat är fntä odp gröna fiö=gräs, famt regn= 
matn; tlpet alle fiffar älffa; ©äfont Franzius äfmeit intipgar; a).

§: 4.

Stpefea glibor äro nupdet Beniga, förtlpeuffut förmaraS tlpe tpälbre 
meb tordaube au infaltanbe; äfmeit fom 35rap.it; odp BrufaS mera i föfet, 
at ftilla en Ipungrogan maga, äit pä apotheket, tit läfebomar; fa 
unpdet mig miterligit är; elpurumäl tlperaS fött mälfmafeligit mara mäitbe, 
odp Ioft fäfoni BraruerS, äfmeit Ipufmubet; bod ide font tlpe flora Braru= 
Bnfmubett, om Bwilfa Sra[it]^ofett fpräfar: qvi à brafmé, peut bieni[!] 
brastner fes amis.

Cap: 5.
(Sievfev.

§: I-
CBtevs eller (Sivjp fallaS pä latin: per ca. meb famnta namn font 

plBorit, tilägitanbe ntättge Ipnnoin famnta art odp hpttbe; SOien Bär ä 
orten är tlpet ide fä; tlpot jämmäl Rondeletius, Bellonius, Hermolaus

) H. An: Pari: 3. Cap: 1.
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md) anbre Ichthyologi påminna; tp ©irfett är mpcfet miitbre; of[me]r 
1: infart] t)ar tilgen jag lebt ; cd; tp fallaS flau mal af Gefnero1 a); 

tperca minor; men bmarföre aurata IaggeS til, tf)et tan jag intet 
albeleö finita; etmrumäl nägre gamle fiffare fyafma t)är, fein i Sipfflanb 
gol&ftfdb, nämbt Ijouom (Sit Kfi ff ; SJieu l)au är beef tit lttifmnb, troppen, 
fenor od; ftiärten, liuSgrå, nieb fmå fmarta ffäcfar; mtber Iuifen fymiter, 
ta Ulborit t)ar rbba feitor, ftiert od; mera gulblift; Otierfen t;nr längre 
borft, itäftan ntöfmer t>eta rpggen; od) fört^enfful fallaS t)an af D. Spe
gel, b), perca aculeatu; Stidiling ; Belg: Stekelbars; SJien abort! 
ide få; förutan tt;e Utborar fom iitgeit borft bära. Oiirfen finîtes inga= 
Iitnba på alla tl;e orter, od; uti t Ije matit, font Ulborn fångeS. äpatt 
lefer bittiba ont måt;ren; od) är frame när falt mäber är, men Ulborn 
i folffeitet. Oiirftett är tmärr=l)årb= od) fibbufog; tf;et jäinmäl Ariftot: c); 
Athenæus, d), od) flore berätta; SJien Ulboru itfe få; etc. maranbeS 
'PeIfinge=Oiierfen i ntåitg ftpcfe lifer tl;eit fiffeit, font af Rondel[etio] 
fallas, Alpheftes, af Plinio, Cynædus, od) beffrifmeS af Gefnero, e); 
fontmaitbeS od) ntpefet öfmerenS, jämmäl til itamnet, nieb tl;eit af 
Ariftfotele] faKaber y.tooog af Strabone1 y oi tjog, l)ioilfett I)o8 Sipffarna 
uäiutieS Kutpavf;, od) l)o8 lat: porms fluviatilis, eller od) perca 
fluviatilis minor; Såfom af Gefneri od) fleraS ffrifter är at aftaga.

§: 2.

OiierfenS ffapuab efter SJiäteftocfen är fåbait, tteiitl.

långben brebben
ifra näbben til ögat . . 4. gr. öfmer ögat................... 6: gr.
fielfma ögat ...... 3. - ifra borften til buffenan . 12. —
ifrån ögat til gelfeit: . . 5. - ifrån borften til Siafmeb
ifrå näbben til borften 14. — boratt....................... 10.

fielfmer borften mib ftiärten................... 3. —
tf)eu främre .... 14. — Stiärten, mera tmärr än
tbeu eftre............... 9. — flufmen................... 10. —

emellan borften od) ftiärt: . 5. —
fielfmer ftiärten .... 7. — radii el. ftpnblarne äro tbefje,
ifra näbben til buffén: . 14. — uti främre borften . . . 14: ft.

a) H. An: lib: 4. p: 701.
b) Gloff: S. G: p: 149.
c) H. Au: lib: 2. Cap: 17.
d) lib: 7.
e) Hill: Anim: lib: 4. p: 30. p: 701.
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ifrd buffert: tit naftoelf: . 15.— 
Eftaftoeffenan................ 6.—

i tfjen fcnare................ 14. ft
uti getfenornc................ 14. ft
i buffen:........................ 6. ft
i Stiart= el. fftaftuclfcn: . 8. ft
uti Stidrten.................... 28.

§: 3.
,pan fängaé meb miårbav od) tyfjtor om tonåren uti ftrömar, när 

bait lefer; efter lefen alt in til mibfontaren, meb met-feofar ; SDîen om 
lointern ar t)an fällan frame; od) fälebe» jännoäl lifer tf)cn fifïeit fom 
fa 11 a § Coracinus, om btoilfen Ariftotfeles] a); Plinius,lj); Gefnerus, c); 
od) flere ffrifioa; loaranbes fättet at gierfar fönoara od) til ljuéljållet 
brufa, alt Iifa fom förr berättat är om 5Jlbotar; Cap: 1. §: 6.

Cap: 6.

(Siäbbov.

§: 1.

34) et ffaget af fiällfiffar, font bdV (Biäbba fallaå, är öfioer alt 
Befantf fä mät af mi)fenbeten uti Siöar, flober, ftrömar oct) färr, famt 
bafioet; faft äit nägve förmena tl)et ©iäbbor intet finnaS t faltfiön; d); 
fäfont od) af tljeé glupffa ätanbe, i h) tfiet faut fäje§:

Lucius est piicis rex atqve tyrannus nqvarnm. e).

od) förtbenffuf fallaS t)on meb rätta af ©ref: ÄdßQcc/.og, ÄäßQcci;. af 
lut: lucius, eller od) lupus; el)unnoäl fomlige Ichthyologi giéra ät* 
ffilnab emellan tbeffa orbeit, O- Vd luzzo; Angl. pike; Gall:
brochet. Dan: ©ebbe. etc. äganbeS länga fäftar meb f)ioafia tänber, 
ftörre od) minbre; af tnotlfa tl)e ftörre pä Ipoarje mäitab lofita ocb ut= 
falla; läng od) fmärtan fropp meb ftiärt od) fenor fä lttruftab, at f)oit 
mt)fet toiger od) fiaftiig är at fpriitga od) jaga attbra ftffar, få unit tl)e

a) H. A. lib: 8.
b) H. N. lib: 32. Cap: 5.
c) H. A. lib: 4. p: 294.
d) Hift: A: Part: 3. Cap: 4.
e) Schfola] Salfernitana] Cap: 30.
f) Voff: Lex: p: 298. Gefn: H. A. lib: 4. p: 502. H. Speg: Gloff. 

p: 145. Rondel: Bellon: etc. etc.
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[om fiitnaS uti Sitfiocu-, Ifmilfa åro fmartare til färgait; fåfom ocf) Ifaf= 
fiögiäbbortte, Ifmilfa äro tiuSad)tigare od) mpfet fetare; boet bägge ftagen 
af Iita Itjttbe, art odf natur, faft ätt åtffiltig namn gifmeS, fåfom ttåbb= 
giåbbov, Osgiabbor, fvogtabbor, etc. timar om utibare fyäbanåt tömmer 
at berätta§ ; utmärfaitbeS fig mät tt;en rauben ifrån Ifufmubet, å båba 
fibor, font Ibper äitba åt ftiärten, i fpuerljct på t|e ItuSgrbna IfafS= 
giäbbonta; od) tt)e font bigra äro af 1 S@, toigt od) tt)är öftoer; äftoett 
mät uti tt)e matit font Harare finitaS mara emot tl)e mörtare; tt) matt 
må ju fäja tl)et f)år om ©iäbbor, font Gefnerus ftrifmer om Siluris, a); 
at fyatt fåg 5 flag fättb ifrån åtftilliga orter, alla Iita til ffapuaben, 
men olifa til färgan; nuber namnet Efox föraS tt)e od).

SiI utmärteS anfeenbe I)ar giäbbatt fåbatt proportfion]:

af långben
ifrån näbben tit ögat . . 19: gr.

fielfma ögat.................... 5.
ifrån näbben tit Dttjggfenan

mib ftiärten.................. 89. —
fielfma fenan .... 18. ■— 

ifrån rt)ggfett[anJ til ftiärt: 15.
©tiärten...................... 20.

ifrån näbben tit getfen: . 35. 
ifrå getf: tit butf: . . . 30. — 
ifrå butf: tit ftiärtf. . . 30. — 
ifrått ftiärtf. tit ftiärt: . . 27.

brebbett
mit öfmer ögat .... 13: gr.
mit öffmejr ganfen: . . . 18. —
mit öffmejr buffén: . . . 20. —
öfmer ftiärtfen| an] . . . 10. —
mib ftiärten................... 10. —

©tiärten................... 20. —

radii et1' ftpnbtarne.
Dipggfenau................... 24: ft.
gelfett:..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. —
buffén:........................... 10. —
©tiärtfen:....................... 18. —

©tiärten................... 24. —

Sttta ttjefja fenor, fantt ftiärten, äro af ettaffauba färg, font troppen 
mara tnottbe, anten fmartare eller IiuSad)tigare; ftpfmare på tl)e gamla 
od) lenare på flje pttgre.

§: 3.

©iäbborttaS IefStib är ftrar om målfren; fjfet font od) fter uti anbra 
orter; när ifett börjar lofita mib ftranber od) gräSftp ; alleitaft etta ref o

) II. A. lib: 4, p: 386.
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om året; men intet 2”; [om Piinius, a), ffriftoer; Tiselii Oevättelfe, b); 
L'in ©iäbbortta i Spätem, at fôrft framfomer Oagiabban; febait brô= 
giäbban; oct) febait btomflevgtåbban, Iau ^Sr iitgalmtba lämpas ti! 
IefStiben ; boel [ant i få måtto, at fôrft anftiga giäbborua, få fitart ifen 
lofitar inib flp=t)oliiiar, ocb fuiiben, at Iefa ; tå råm od) miölfe nujtfeit 
utrinner, i fimertjet loib grönt ri», granris, tt>et tl)e bal ft ålffa; ocb 
ti)et merenbelS ffocfetalS, oet) af Iifa ftortef, parom od) parom; fåfoni 
åfioeit Aristot: berättar om et flag, font falla» fynedontes. c); tå tf)e 
iioartare albraförft framfomma; alt efter jiöarnas biupbet; uti tpc gntn= 
bare ioatn förr; uti t£>e biupare, feitare; men albrafenaft uti f)afsirifatite, 
febait iufiögiäbbelefen ftanat; CSfter Iefeit ftiga tt)e ut frå lautet, od) 
foiuiua igeit febait ifen är affmältau, när ftögräS od) BIoniftreu Bkja 
må,ra, loarmatt auftiefer; mörter, färfioer od) tplife fiffar ftiga in på 
gräSbotitar, i Solbabet; rågnioatn fåmtaS, etc. BmaiIfet alt giäbborua 
giärna äta; t)äl|t när ff)e efter Iefeu toma od) glupffa åro; od) fallas 
tt)erföre gva6=giåbbov, blomftevgiåbbov, babfiff, etc. men Iefa bod 
intet; font nogfamt fuiiigt är; utait enbaft ont loåfjrett, når Somen 
börjar I)är fafla ocb låta I)öra fig.

§: 4.

©iäbbor fångaS l)år på måitgabanba fått; af bwilfa 01: Magr.us, d); 
Ælianus, e); Oppianus, f); od) ftere, en bel anföra; fåfoni meb

1. fXpfuov, aitteit til upgåitgS uti ftröuiar; eller SattbSrpffior, ioib 
tiSgårbar, i IefStiben.

2. 'Kattiftov, Fatfev, Fatfoiv af långa, fmala tenar eller fpiålfor; 
ntfatta ioib riSgårbeit, auten af 1 el. 2 far; ftörre eller miiibre. TauuIfa 
funna färbiga ftå 1. 2 el. 3, åren, alt font ftället år belägit; ntpfet 
brägtiga; fjalft når tl)e ut) a åro, ocb fpiålante Imutci ; i ti) allljattba fiff, 
fonimar ocb militer, pläga tljår iitfrppa; od) IifitaS förtbenfful mib Bon= 
bans Ittiolf=Fov til iubrågteit ; Imoav til, näft @ubS loälftgitelfe, tnplet 
båtar Jonftett at tbem rätt utfätta.

3. SIteb tüat, aitteit Iagn=Iiaty eller ffottitåt; måft om foramareit 
od) uti loarmt wåber.

a) H. N. lib: 9. Gap: 51.
b) p: 108.
c) H. A: lib: 9. Gap: 2
d) H. S. 20: g.
e) lib: 13. Gap: 6.
O lib: 3. Hal:
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4. Uot, tfjen ntattgafjaitba civ, fafom IanP=Iiot tit Hl flat« (trau= 
h'r; Puls elr QtOt=UOt, frittg lpoaf;= vor= od) Qaf= fulmar; »Kna, (cm 
âv nattait Iifa Hieb pulSnot; äfiuett font IKpfinot, förft £;ar Imtfab od) 
id Mlab af Dipfïa fatigante toib frigetS begpuelfe, 1701. etc ÇOÎeb 

‘Jsnot, pä tljet fatt Rofenhane, 01: Magnus, od) attbve, frannoifa; 
luoav out fört berättat är, Cap: 2. §: 4; iuaraiibeS faut H)et Oppia- 
nus, a), Plinius, b), od) Dalecampius förmäla, at giäbbatt fticfcr fig 
U'igt ttnbait, od) toarber af (4 relent a u ri tu ber /.etßoctß ô :idvi eov i^&veov 
aotpebxctTOQ.

5. DJleb llvofav, fdfont flånöFvoFar; flant-Froïau; bvagev; til eu 
bel âftoeit attfôrba af Æliano, c); Tifelio, d), od) fiera; auteit utfatte 
meb fifïar, eller giorba af Qilfmer, mäfjiitg, tljeeu, eller auuat ti)Iift, 
efter en morts lifttelfe; entebatt giäbbatt flttfer ait font fürefommer, ttfe 
aliénait fifïar, ormar, etc. utan od) ntâfjingïitappar, fäglor, träfpanar, 
amiftar, etc. tf>et od) Gefnerus, e); Franzius, f), Befanua ; loäganbeS 
ftg if)op meb fä ftora fifïar at upfïufa, font tupfet ftörre äro ätt I)ou 
ftälf, (fulle ätt tIjeu intagne fiffettS ftiärt ftå längt fram genom mititen; 
l)toar ont äftoett Scaliger, g); Gefnerus af Alberto, b); od) fIere 
ffriftoa; Dd) ti)etta t fp ne rf) et ttär (Btab&an av t taget; font l)är fäjeS; 
t()et är, ttär tänberue loftta od) utfalla; Ijnnlfet intet ffer pä alla äl)reu 
lifa, utan rättar ftg gentettl. efter Oulatuuglet, aitten å tip elr ITebaitet, 
fä at QfalbenS orb faunas, j):

Acl lunœ motion variant animait a corpus.

xf)et nä|tan lifa ffer meb fiffett phvfa, uti Ggppteu; fäfoitt 
Ælianus, 1), berättar; foganbeS fig oftaft Hjett Iprfan, at pä ett frof od) 
etta luicfitiitg, funna fattgaS 2. el. 3. giäbbor när tljen etta npl. fängat 
etta attbro; men äljleit är fä toiger, at Ijait ftoittger fig ut genont gattatt 
Pa giäbbatt, fommattbe tfje bägge; font pä et fttippe; at bragaS up i 
bäten; ttjet uitberftuitbom Ijättber, faft ätt Gefnerus, k), font et uttber

a) lib: 3. lialiev;
b) H. N. lib: 32. Cap: 2.
c) lib: 13: 6.
d) Dm SSäterit p: 121.
e) H. A. lib: 4. p: 508.
f) H. A. Part; 3. Cap: 4,
g) Exerc: 241. pag: 740.
h) lib: 4. pag: 503.
') Manil: lib: 2. Aftron: verf: 94. 
1) de Anim: lib: 12. Cap: 13. 
k) H. An: lib: 4. p: 874.
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anförer, tf>ot eu mölnare t Veifel=ftrömeu, på iamma fått, fångobe babe
ed) ©cfjaib, på en gång; maranbed tt>et ofelbart, at få fitart Oiåb= 

bau fmälgt !roten, ffpnbar fjoit fig in åt lanbet, uti fäf=f)elimr, 'Iijb= 
Imffar od) tptift, at flita fig lofait, od); font Ælianus förmiler om 
Anthia; bälbre böbar fig fielfmait, ätt fångad meb !roten ; Ipar om 
©falben qmäber; — — lupus acri concitus ira: Dilcnrfä fa-tur 
vario fluctusqve fer entes Profeqvitur, qvaffafqve caput, dum vai
ncre Cevus QvaCfato cadat hamns, et ora patentia Iiuqvat; oi) tl) 
bör meb rätta fallad en pifeis hvonlpyemaxoz,-, fåfom Athemeus, a); 
Plinius, b), od) flere ffrifma om Sargo.

6. STReb liufivanbe eller ftöbjanbe; på fåbant fätt fem om 'Prarn 
formated Cap: 2. §; 4.

7. SDReb bava bånbevna, förutan några ftffetotjl. qjmitfet nmtge 
Ichtlpologi od) naturfnnige mena od) ffrifma ffe funna, anieit meb 
fåban ting fom mätfmafelig äro, od) Iocfa ftffarna åt lanbet, fåfont 
bmetmiöt, t)ounug, O.retuugogråd, fpmpfrö, etc. (filer fafta t Iptn före 
fåbant, l)ioar af tf)e båita, fåfom SBotrnfrö, Sårnört, fällerl)al§, etc. 
Sf)et fan f)afma goba orfafer nog, åt minftoue få giltiga, fom tl)ei be= 
ratted om fång od) fträngafpet. SDRen ättitu met jag ingen, t)år i Saubet, 
Ifafma få mät fuitnat fpela, at någon fiff, fom i fiön fummit, gått fielf= 
tagen på lanbet; Scfe Råtter giör man fig möbo at meb örter allena, 
fånga ftffar; ©oef fångad fiffar l)är meb bava bånbevtia

A: at man om t)öfteu, på nplagba od) flara Sfen, flår et få Ijaftigt 
ypebaiuaveffag, mit öfmer tt)en uitber ifen ftåeube fiffen, at t)an banar 
od) mäitber up bufen; tå man ftrar öpitar Ijålet od) rpefer up fiff er, för 
än Ijau qmicfuar. qpmar om jäfmfmät Ol: Magnus, c); Colerus, d); 
etc. ffrifma.

B. Sf)e få fallabe <D.waf=fifïav, t)milfe tå mpfet uptaged, när 
anten f)öftf toben liten marit, fölbeit od) mintern långe påftåt, få at ifen 
tioefnar in emot fiöbotn, bmar af fiffarne icfe funna åga titräcfdigit 
mäber; tityimov övvamfjv, fåfom Hippocrates Oft) Galenus lo ä tre na 
falla; @IIer od) matnet, ffämmed af giftiga bunfiev od) ångov; Så 
fiffarne, få mät tljet ena ftaget fom tf)et anbra, ffocfetatd od) fatfböbe 
föfa tit ftrömfog, fälleod, miubmafor od) tplifa öpniitgar, od) fuuna tljår 
meb bara Ijånbcrtta lättel. nptagad; ©åfom tt)et ffebbe 1709, på ftarfa 
minteråret, tå uti SDftanbrefd fiön i Suna ©ocfit; Sbfiun uti 3®bo;

a) lib: 7.
b) lib: 9. Cap: 59.
c) H. Sepl: lib 20. Cap: 13.
d) lib: 16. Cap: 31.
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Alafi on i Diogftab ; Ciuaftiärn i Mutdnger ; od) ntditga a libre orter, 
l'abaut ffabelL fiötöme fäitbe, at jebermera icfe alleuaft fiffarue fiodra 
f örmin ffabeb, utan od) ntåitg flag jebermera t dfe junueit äro uti jantnia 
Ujatu. .pmilfet nian odf finna fan af tf)et, jom OhMagnus,3); Diod: 
Siculus, h); Sabellicus, c); Agricola, d); Foreftus, e); Warlitzius, f); 
Tjrban Hierne, s). Diemerbroch, od) ffere, för fuitbart anföra.

§: 5:

Secfu af ©iäbbot taga§, blanb aitbra tfyefje, at ju förre tt)e ont 
fyöfteu ffocfetalë fantlab in uti fafennifarne, ju förre loantaS loiitteru. 
©tå tt)e ftilla om ndtterue, od) loditba näbben åt lanbet, loäntaS rägit 
od) Iuugt mäber; DJten äro tf)e nog ffpgga, mäitba fig ut åt ftöu, etc. 
följer ftornt od) blåftmäber.

§: 6.

'Jlt giäbbor futttta länge tefioa, när tl)e få loiftas uti gob loatn, 
tf)et är beioifett jännoäl af et ntärfioärbigt efterbönie, font ffebbe 1497, 
Hub ©taben Heilbrun uti Sioabeit, I)ioareft fåitgabeS ena giäbba font 
loar 267 åra gammal, IgnnIfcn bar cu ring fäftaban uti gamut, på 
FnnIfen ftob inftucfit, at Friederik ttgeu Dlubre, år 1230, ben 5 Octob: 
Igabe Igeitne titfläpt; tf)et jännoäl Franzius, h), anförer; i fpuerfjet Gef- 
nerus, '); fmu Igar ntfatt IgeIa ringen nteb tl)er å tecfnabe bofftäfioer, J). 
.pär om året, jågo måttge nteb mig, ena bigrait gtäbbo, uti Diorbftab 
fiärbeit i Diogftab ©ocfn, join förbe uti rtyggeit ena glabo elf örn, tlgeit 
Igon fjabe mäclgtabt tteberbraga itnber loatuet, när liait äntabe Igeitne uti= 
fpäittau nteb fina l)ioaf;a floer npföra i luften; efterjoni jåbana fiffe= 
finfar oftaft giäbbor od) aitbre fiffar fånga pläga. Safom uti ntiit IIAa 
Sloef om foglar berätteé.

§: 7.
Dlt ©iäbbor äro funb(u)a od) loälfmafeliga, tlget iittigga alle font 

om tfeiii ffrifioa; lifioäl befimteé Ig är, joni auorftäbes, tlgent emellan ftor

a) H. S. lib: 1. Gap: 27.
b) lib: 12.
c) lib: 8. Ennead.
d) lib: 1. de Peft: p: 14.
e) lib: (i. Obs. Med: 9; p: 161.
f) de Morb: Bibi: Gap: 1. p: 33.
S) II: Slocf: Sr; 3. p: 23. etc.
h) H. A: Part: 3. Gap 4.
O H. An: lib: 4. Epift: Nuncfupaloria].
1) I: Zahn
Glysisvallur III. 38
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ätffihtab; Plinius ffrifiuer tt)C Bcifta fittitaê uti Tibern; äfiueit t Thra- 
fymenen, Rufillone, ed) algement uti ©witwrlaub; etc. .pär i laubet 
äre t()e Bäfte uti Iyifwet ; febenuera uti watit fem fet, ftar ed) l)wit 
äre, ed) äga ut= ed) iitlepp. alt efter iufiöarnaS Befïaffenl)et; bed af 
tl)efse fyillaS ^afwevti= ed) »Jofvoebals^giäbborne fer tf)e ffénafte.

§:' 8.

©ätten at tl)em förwnra, äre icfe alleitaft uti ©umpar, ffilba frän 
anbre fiffar, Iefwanba I)älla, t)war em Colerus jäntwäl ffrifwer; utan 
ed) fem anbra fiffar, aitten Onfaltae; pä tfjet fätt fem em Dtberar är 
anmäreft, Cap: 1: §: 6. CSKer iEovcïae, I)wilfet ff er, belS meb litet falt 
förft beftvobba, ed) feban upfatta at terctaê; I)wilfa t)är fallaS ffar= 
gtäbbov; ©elS ritan falt, tä tIie upffäraS efter ryggen, elr- flittinS; rygg= 
Benen ntffaraê pä tt)e ftera, ed) meb fpeler utfträcfaS; etc. ©äfeni tfjet 
ed) ffer pä anbra erter; I)Wtlfa Bär nämttaS tEorrgtäbbor ; l)war em 
Arent Berg, a); Blefkenius, b); Gefnerus, c); Ortelius, d); Schon- 
veldius, e); Levinus Lemnius,f); Villigby, s); Zeiglerus, h); ed) flere 
utemlanbS; famt af tl)e mära Vexion: ell Gyllenstolpe,* 1); 01: Mag
nus, k), Oh Rudbeckii, ed) anbre, Bmnigt ffrifwa. 1Dien at tljepa 
terre fiffar I)afwa l)är fäbait art lent Kircherus, 1J; Rondeletius, m); 
ed) anbre, fëregifwa, em phy/a i (Ägypten, at tf)eu Bärtgber i wäbret 
wäitber ftiärten efter wäbret, ed) warber fértl)cnfful 11) en Æolifïe Mag
neten fallab, af Syffärtte, See t?an, af Arab: allarucho; tf)ct fatt för 
wipe jag intet fäja; lifwäl tf)et förwifja, at när ffärgtäbberita Börja up= 
wäffaS ed) rätta, är räguwäbret férf)anbeua; tfet jäntwäl Garmannus 
anmäreft Bafwer; n).

a) 1JierfgiS] Jpärl[igBeb] p: 165.
b) lfland: p: 33.
tO H. An: lib: 4, p: 816.
d) Th[esaurus] Geogr:
e) de Pifc: p: 21.
f) lib: 4. de 0[ccultis] Nfaturæj M[iraculis] Cap: 11. p. 400.
g) Hifb Pifc: p: 221.
h) Schond: pag: 94.
i) defefriptio] Svec: lib: 1. Cap: 21.
k) H. S. lib: 1: Cap: 2. lib. 20: Cap: 9.27.
]) 6: 3: Art: Magn; p: 6. Cap: 2. §: 6. Regn: Magn; f: 4. Cap: 1. 

pag: 165.
m) lib: 10. de pifc: Cap: 11.
n) de Miracul: Mort: pag: 586.
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§: 9.
?lt af giäbbau månge belar tagaS til Iafebontar tlfet ioitita alla 

väfareböcfer; tljetta eubaft auf öreå If är, iiembl" at
Tlanbente mät ftötta äro goba emot ftiitg; etc.
(Balten — emot öroitloätcf, etc. 
ïHagen — emot blobjpottanbe. etc.
Drfret emot banteitS fitufioo, fömttlö jo, etc.

Cap: 7.

(Biofer.

§: I-
Srfc alleftäbeå uti Ijar toaraitbe [töar od) flober, icfe IjeKer uti 

If af io et, titan aliénait uti några ftora, fafont uti Marman i ©öberala 
Secfn ; Sargiotfeit iotb .panebo; ©torftön i Särgftö; etc. finîtes 
et fïagê [iff, [om fallaS (Bios; jpiteS loara a[ tlfet [laget, [om 
pa (Bref: ndmneS: xcbßiog-, på lat: gobius, gobio, Covius, Cobio; 
pa Ital: gobio. 2lngf: gudgion. Gall: govion. ICyfï: goeb; grttitb= 
Itng ; etc. Dan: gruntpel; fnoar om Ichthyologi iiipfet ffriftna, od) 
giöra mång flag; [ontlige 3; [omlige 6 flag; belS af färgan; belS af 
rumet Ipoareft tlfe loiftaS, belS af annat, [om matt I)är intet npräfnar, 
emebait eubaft et flag, iljet befantafte, [iititeS, [om Ijar [tort Ifufionb, 
uteb [må Ifioafta tänber, [tor ögon, mpcfeit borft, I)ioa[tare od) lenare ; 
fenor uteb [pritacfjtiga [tpnbelar; [må grå fiäll öf[toe]r Ijela ftoppeit; bocf 
ntörfare för ätt I)an Iefer, men Ifioitare [ebait ; ftörre odf ittinbre [om 
an nar [iff; tlfe [törfte [om fjålla, 6, 8 el. 10 m[arfe]r_ Ifafioa [må loäpter 
pa nacfett, Iifa [ont gamla Srapner, odf fallaS ^tnFgiofer; Ijioar af man 
loäl fitttbe förbela tfjem uti 3 [lag; i attfeenbe til färgan; tp IfinF-- 
gioferne äro gutfladftigare, flavefcentes; ttje ftörre ntörfare, odf tfje 
miitbre Ifioitare ; äfioeit [om IjoS lat: albi odf nigri räfuaS; Sämioäl 
odf af joiftanbet, tp tlfe t Marman, äro uti all ftpcfe icfe life uteb 
rf)eut i Ctuttor loatit; få at man må fäja uteb Gefnero, a); tljet mång 
(Tags giöfer I: gobionum :/ åro, tnvarföre år intet unber, at tffen 
ene rfrif[t»e]r få, en annar annat om tlpeni, gièranbes åtrfilliga 
betningar. @iöS fallaS odf af.fomligoiu på Lat: Perca.

'■) H. An: lib: 4. p: 392.
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§: 2.

Sdget cita finget, font nuïft Igår fåitgaS, Igar fåbaitt Iignbc efter luåir 
förr noimbfl SJiäteftocf,

dlangbem brebbett:
ifrå näbben tit ögat . . 14. gr. o fluet ögat.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. gr.

ögat......................... 3. — öftuer gelglfen:.... . . . . . . . . . . . . . . . 16. •—
ifrå ögat tit getfenan . . 10. — öfiuer buffen:... . . . . . . . . . . . . . . . .20. —
ifri gelfen: tit buff: ... 6. ■— öfiuer nafiuetb:... . . . . . . . . . . . . . . . . 16. —
ifrå buff: tit nafiuetf: . . 16. — luib ftiärten........................ 7. —

Sfafluct= etr ©tiärtfenan 7. — ©tiärten tlueftufiu: et1'
ifrån fenan tit ftiärten . 5. — ©ajlifer............... 20. —

ftiärten....................... 18. —
ifrå näbben tit tlgen främre ra<üi etter f Ognbtarne äro

odg Igiuafgare borften . . 28. — uti Igiuafgare borften . . . 24: ft.
tfgen Igiuafga borften ... 16. — i ffgeit tennre..... . . . . . . . . . . . . . . 24. —
emellan tlgen främre til i ©elfenorna...... . . . . . . . . . . . . . 16. —

tfjen fenare odg tenare i (mffenorita ..... . . . . . . . . . . . . . . . . 6. —
borften..................... 4. — uti naftuelfenan .... 16. —

tlgen lenare borft[en] . . 14. — uti ftiärten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. -
ifrå borften tit ft[iärten] . 6. — j

©iöfeit Iefer Igår å Uiibfomara tibeit, 14 bagar förr, odg 14 bagar 
efter; maraitbeS fiuartare förr, men IiuSactgtigare efter Iefeit; odg Igar fig 
tillgått på ftörfta biupet, fåfont odg luib ftrömfagor. £)dg etgimuuät Igan 
luifar fig nog frame ont luåtgreit, när Siorfen Iefer; få ffer tigetta enbaft 
at Igan tig em fhtfa må, entebait Siorffen är IganS bäfte mat; men intet 
at tå Iefa.

§: 4.
ggait fåitgaS bets meö 1'rot'av, utagnabe meb fiffebetar, odg meb 

fina taffar fäftabe luib etta långref, 2 et. 300 famnar lång; lieber= 
fünfter tit botu på biupet, ttgär ftrömar odg flober infalla uti fiöarne; 

. fåfont luib ftoröit i bårgiuifen, etc. SbeIS meb XXât, biupare än @jf= 
odg Stbore nät, äfiueit font frofarne, uttagba på inäfta biupet, 10. 20. 30. ft. 
i Igaget, eller famanfäftaba uti ena ftängo,
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§: 5.
©iöfeit, font Bafiuer Ioft fött od) IudIftuafeIt, näftan font Safen eilet 

Soffen; Ipuar af, tör f)äitba, itågre falla fjunoni, fundulum od) mufte- 
dam Iluviatilem ; t) an fö no a ra« Baft itieb infaftanbe; fåfont out SIBorar 
od) giäbbor Berättat är; fan ocb toi-cFas, t fi)iierf)et förr mtbfomarit, 

’font [)är aimant ffer meb alla fiffar, uti ludItnutitbeit; på fåbant fått, 
fout förmält är, Cap: 6: §: 8.

§: 6.

Stl läfebomar BrtifaS lefreit, itär olja tl)är af BerebeS, fåfont af 
HafaitS, emot fioaga ögon; Butref; Biärtfpråitg; föntnlofa; etc. Sf)et 
jämioäl Sparman eller fPalutfroita intpgar. a).

Cap: 8.

Savar.

§: 1.

SBlanb tf)e fiffar font finnaS f)ät ntäft i faltfiön, fåfont od) uti 
tl)c iuatn, fom närmaft äro, od) fri utlop Ijafiua til Bafioet, fåitgaS et 
flag, fom öfiuer alt fallaö <5<tr; 9)îen ont (man) tienne Ppar må föras 
iBlattb tl)e fiffar font Ichthyologi, på annor tungomål nämna Afellos, 
eller Gobiones el. Cokedonos, Thymalos, eller anorlunba; tt)et är 
ide. få lätt at finna; f)älft tl)et nogfamt röneS, f)urn Bemälte natur= 
futtige ide fiälfme funna utreba fig uti tl)e mångt)anba flag, font gifiuaS 
få mål af Afellis font Gobiis; förutan tfjeut font äro ofunig. §år 
matt förtljeuffiil ftaitua iuib tl)et font i förmålets 3: §: anfört är, at ett 
l)ioar SanbSort äger något Befpuerligit färffilbt ifrån tt>e aitbra, fremaitbe 
jämioäl til namnet; el)itruioäl tienne fiffeit i ntåitg ftpde lifer är t£>et 
fl aget, font fa KaS ^a&oeB, »^aöocFe, f^aFe ; äfioeit loäl af Afellorum 
genere, fåfont capellani; merlucii; merlani, eclefini, cobcrgi, molvce, 
od) tplife; i tp Sparen t)ar ntörfgrå fiäll, faft od) Bårb; äfioeit fenor od) 
ftiärt; faint Borfteu i rpggeit, meb Slte raber röbad)tiga pridar; fntå 
täitber; tiuärr od) tiod ftiärt; etc. loiftaS ntäft på fteitörar, od) loib 
fteuftranber, f)arar; Bmar af utan tioifioel Bau ocB namnet äger; fpringer 
ide Baftigt fåfont giäbbor od) anitar fiff, utan fad)ta, är od) fpafer od) 
ItiKa ftåenbe; etc. få at Bau i tp mål giör et nteb Grœc: övog, lat:

a) ©uitbl): ©peg: 2: B: 12: Cap.
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Afinus, eller Afellus. Vtoar om Ean IafaS Ælianî; Oppiani; Var- 
ronis; Rondeletii; Bellonii; Gefneri, od) fleras ffrifter.

§: 2.

?lf parar fittitas mittbre odj [torre, få [om af annor flag ; fpen ftörfta 
jag fefct; par roägit 8 mfarfe]:. CSfter Schalan eller mäteftocfeu paftoa 
tpe tpcmta proportion:

långben:
ifrån näbben til ögat . .

I
8: gr.

brcö&cn:
öfloer ögat................... 9: gr-

ögat........................... 4. — öfroer gelfen:............... 24. —
ifrån näbben til gelffenan] 25. — ifrån borften til buffen: . 30. —
ifrån gelf: til buffen: . . 45. — troärt öf[roe]r Ioib SJafroeln 18. —
ifrån buffen: til SfJafroetf: 35. — ; troärt öfroer roib timpen . 10: —

SJafroelfenan .... 14. — roib ftiärten................... 9: —
ifrån SJafroelf: til ftiärteu 14: — ftiärten....................... 30. —

ftiärten.......................
ifrån näbben til borften .

20. —
44: — radii el1' ftynölantc

fielfroa borften .... 30. — i uti SJpggfenan etr borften 21: ft-
ifrå borften til timpen 30. — i geplfenotna............... 18: —
ifrå timpen til ftiärt: . . 14. — i buffenorna............... 12: —

ftiärten....................... 20. — i ©tiärtfenan............... 14: —
uti ftiärten 40 el. 45, fom pelt 

tiocfer är, at radii funna icfe 
roäl ffitjaö.

§: 3.

VauS IefStib är om pöften, alt efter fom fölben o cl) rointern toil 
nalfaS; tp ju förr pan ftiger åt Ianbetf ju fitarare loäutaS rointern ; oct) 
ju mera pan föfer grmtbet, jit ftarfare blifroer loiuterfôlben ; l)afioaube§ 
fom förr berättat är, fit måfta tilljät! roib ftenftranber ocp t) a rar, pwareft 
fmå ften, grof faitb od) ftettmal är.

§: 4.
Varar fåugaS mäft meb flöbjanPet mib elben, om ntörcf= od) Iugn= 

l)öft=nätter; fåfont od) meb not od) nåt i IefStibeit ; men fällan meb 
vpjjiov i ftrömar; maraitbeS paitS fött något faftare än SbeuS1 oct) fan 
infattaS fom giäbborS ocp giöferS; l)ioar om tilföreitbe förmält är.
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Cap: 9.

§: 1.

Slt et flag af fiffar fan Ijafioa lining nantit, icfe aflenaft utom= 
utan o cl) inom=Saitb§; tt)et är anmärft uti förmålets 4. §. £>d) entebait 
matt t)ar funnit tljet fiffatne font faIlas i .parmånger od) aitbra iSotfner 
»Jvoitlmgar, äro tlje famine foin i ,piibidSioall o cl) t) är onifring, itänt= 
itas Stam; i Söberfjanut od) Söberata, Stånmg; etc. Så är onöbigt 
at flaget 2 gånger Beffrtfma ; utan ftå ti)e at igenfinnas uti tfget 23 
[o: 26] Cap: följattbe, od) fttttna ftällaS ibfattb tf>ent font Lat: IallaS 
Cyprini, Btoar af måttg flag räfttaS.

Cap: 10.

D&er.

§: 1.

3d)et font förmält är om äpar, må matt od) fäfa om Sben, at 
eBnrmoät tljeit ömnigt fimteS i ft)tterl)et uti ttafmet, od) tlje flobev, 
ftrömar od) toatit font ftora utlopp åga til fmfioet, fåfont uti Ström af 
.parmåuger Sodtt; Äinifuubet i -SRogftab ; ©danger i Sbettor Sod'tt, font 
tljär af namnet Bär; Sötån i sJiorala, font för Sbfiflet är taxerad til 
©rouan tit 4 S®: 8 ni[arfet]; od) flereftäbeö ; Så är ättttu icfe toift at 
Berätta, om Itatt Sbeu är af tfjet flaget font t)oS ©ref: od) Lat: nänttteS 
Cyprinus ; t) to ar af måttg flag räfttaS; ©Her Butilus f. Bubellius ; 
©lier tl)en af Willigby, a), Beffreftte Erytrophtahmis; faft ätt uti 
ntåttga betar ett ftor Ijftjet tBent emellatt finîtes ; ti) Sben font fjär 
fåttgaS är ett loader littSröber fiällfiff, nteb Breba ftora fiäll, feet od) 
fp K i g Iropp ; liten ltiiittb utan tättber, fåfont 33ra.ru ; röbBrutta fenor od) 
ftiärt; fött od) löft fött, bod fult nteb fntå Been; caro ariftis plena; 
ffriftoeS äftoen ont förettäntbe fiffar; toarattbeS mäft frame ont toåfgrett 
itt emot mibfontarn; men febermera intet; fåfom ntåttga attbre fiffar 
giöra pläga. Sdfe ftörfte font f)ät fåttgaS fjälla 8. 9. 10. ut [arfe]! —.

) T. Q. 3. p: 249.
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§

3 anfeeitbe til fenorna är t)an

långben
ifrån näbben til ögat . . 8: gr.
emellan ögat odj gcf)lf[citan] 13: -
ifrån gelfen: til buff: . . 42: -
ifrå buff: til ttafluelf: . . 35. —
JiafiueL el. ftiärtfenan 14. -
ifrån fenan til ftiärt: 14. —

fielflue ftiärten . ... 21. —
sOien ofiuan i sJipggen 

är ingen borft, eller timp, 
utan allenaft ena fena mit
på rpggcit ifrån näbben . 21. -

fiälftua fenan .... 13. —

2.

HOjI Hfer .paren, tp

brebbcn
öfiuer ögat................. 9: gr:
öfiuer gelfenan... . . . . . . . . . .24. —
ifrån rpggf: til buff: . .25. —
Juib {Harten.... . . . . . . . . . . . . . 10. -

©Härten................ 29. —

Radii el- ftynblarne: 
uti rpggefettatt .... 10: ft.
i ©elfenortta ..... 18. -
i Suffenorna.... . . . . . . . . . .9: -
i sJfaflneIfenan............. 12: —
uti ftiärten..... . . . . . . . . . . . . 24: —

fpritadjtig act) tlnärr men intet 
fluftuen etler far lifer.

SbenS IefStib är out wahren ftrar efter jS=fföIjanbet; intet få fent, 
font uti Sätern, i C5rict>ntäfjo tibeit; fåfont Tifelius Berättar, a); tä Iyin 
ffocfetalS; Cyprini äro gregales Juitnar od) Gefnerus, b); tränger fig 
ttp uti ftriba ftrömar, ta ut t) fen grof ram rinner utitr l)onem ; ©ebait 
od) efter IefStiben gifioer Iytit fig utföre ftrömeit Hyir Iynt upgief, ocf> 
bei Her fig öfiuer Bela iuintern ut på biupet, fåfom månge anbre ftffar giöra.

§: 4.
21 f Sben Iyir man Hjet at i adit taga, od) för fäfert ntärfe finna, 

at font Sbefiffet om måreit fig ftäller, äfineit od) ftrömiugS fiffet; är 
tl)et förra brägtigt ömitigt od) tibigt; äfioeit tl)et feitare; etc. SDocf 
rätta H)e Bägge fig efter Sfen på lyafiuct, fä at när litet af BafTfen är 
out iuintern, äro od) gemeitl. all fifferieit fattig, font uti od) iuib Baftnet 
anftällaö.

a) pag: 109.
b) H. A. lib: 4. p: 312.



[II: I: 11. Idbar.] 601

"Hieb Kyptor ret) midvbav uti ftrömar fdngaS Sbav ont tod vett; 
dfiocn mob Ocot od) Oidt; fife förra måfte ftällaS titer forfeit är, id irdl 
nar Ifait up= font utgår; t()e fettare bragaS od) IaggaS pd gtörltga [tat= 
Ion; SDocf dr Ifaity utdfta tillfäll toib od) uti ftröiuaitbc toatit.

§: 6.

mättet at t Ifem beioara dr Iofioanbe ftditga uti Sfamutar; .pinar 
ont jdttnodl Varro, «), oef) flera ffrifioa. Om todrett funna tt)e Be= 
giodntl. torfaS, pd fdbant fatt font formait Cap: 6: §: 8. men faltabe 
mifta I ma feu af tf)en goblfet font tl)e fârffa giftoa, i fpuerffet fjufioubet 
font fï'attaS battre dit dgg.

Cap: II.

D&bar; eller Wtmba.

§: 1-

.ibeitue fiffeit dr tupfet lifer Sbeit ; men mpcfet ntinbre; finîtes 
nidlt nti ffafioet, od) tf)e luatit font dga utfall i l)afioct, men uti aitbra 
tufiöar intet; Iifa font ont Sben formait dr; IfafioanbeS Iitet Ifufionb, 
od' fpllig numb, utan tauber; IinSadftig ffdll; mörfröba fenor od) ftidrt, 
lo|t fiött od) beitugt ; etc. Sdrer loara tlfeu famine font i ©eftriflanb 
fallaS Wtinba ; Ifioilfet orb albeleS frentaub dr Ifdr i .spelSinglanb, faft 
dit tlfe ndrmafte grannar aro; Sdfont jdnnodt anuorftäbeS tilgär; för= 
utan tIfeit flora ffilnab font uti utfprdfeS [o: utfprdfet] mdrfel. IföreS. 
Olteu om tlfeu dr af fautma flag, iom utom IaubS itdimteS Rutillus, 
af aitbrom, Chryfophrus fluviatilis; i Sabaudien uti fiöartta biela 
odf neoconto, Wigevon, Wengeron; i fontl. Spffe orter: Winger; ti)et 
ntd aitbre beftriba; elfttrit lodi uti mang ftpd'e dro tlfe Ifioar aitbrom 

ma jag fdja, bocf itfe pdfta, ont Sbbaru el. SBintbau, font 
fiffarene uti Constans odf ioib Acronium forbom fabe om fiffett Ilu- 
tilo, at udr tlfeu Iefer itteb tlfet brebare ftaget af Cyprinis, föbeS tlfet 
tribie, font fadaS hybrida. ^''Ibftfd); mit emellan them baba; ?(t mit 
UtteKait flora Ifaffib=Uiorteit odf Sbe’iP dr tienne Sbbaru ; SbenS=Bavu 
eller ungen ; Odten uti ©eftrifelanb, SBimbau mit emellan Sben odf 
'-bra,ni. StalIaS af îtdgrom Aurata, af aubroin Trutta.

a) R. R. 3: s.
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2.
ÿ(f Jbtmr Ijar jag ingen [terre [ebt, än 1 mfarfe]' ; bref många 

[må [cm [tore mörter. Öfter ?Oiäteftocfcn är tperad limbe fålebeS:

Uångben : breööett :
ifrån näbben tit ögat: . . 4: gr. ttoärt öfmer ögat . . . • 5: gr.
ifrau näbben til rt)ggfenan 19. — tiuärt öftoer getfenorna . 8. —

fietfioa rpggefen: . . . 8. — öf|ioe]r IRpggfenan . . . 12. —
ifrån rpggf: tit ftiärt: . . 10. — toib nafloetfenan . . . . 8. —

fti ärten....................... 7. — loib ftiärten............... . 3. —
ifrån näbben tit ©elfenorna 
ifrå ©elfen; tit buff: . . 
ifrån buffenorna til

8. —
10.

ftiärten....................... 9- —

Radii elï ftynblarna:
nafluet= et. ftiärtf. . . 8. — uti IRpggfenan .... . 10: ft.
ftiertfenan............... 4. — i ©dfenorna .... . 10. —

ifrå fenan tit ftiärt: . . . 2 _ i buffenorna .... 
i IRaftoetfenan . . . . 
uti ftiärten.... . . . . . . . . . . . .

8. —
. 12. - 

22. _

§: 3.

Jbtmrn Iefer om loåren; boef [enare ein Jben; icfe getter ffocfetald 
[om pan, äit fiber tränger fig up emot ftrömar; utan t) a tier fig malt 
pioareft [act>ta ftptanbe ioatn är; [åfont od) uti lugn od) [elften. Jinned 
pär ingatunba uti [å ftor ömuogpet [ont Jbar, 5R örter, SBrajrner od) 
amtar fiff; utan nog få, uiåft för mibfomarn til flutet af Junii rnåitab; 
men ont nointern intet.

§ 4.

.pan fångad meb rpjjioc od) not, [amt mete, när matffar eller 
ftora flugor luarba [atte på trofén; [itaraft tå när rägmoäber par nplfigen] 
marit. loaraubed en inpfet luätfomeu fiff, emeban tian gemenl. tmbar 
11) e t jännoät aitbre fiffar äro od) tå til lanbet.

.pan fénoavad på fanuna fatt font om Jbeu förmält är, unban= 
taganbed tt)et t)an intet flipped Immrfeu uti bamar eller fumpar.
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Cap: 12. 
lapar.

§: I-
Sar ät en tupfet wäl Lelanter fiff I>är utt norbeit, fåfont ed) annor= 

ftäbe?; ed) falla? på muter fpråf: JfâÀayg; Salmo; Sauhnon; Salm; 
Salmen; Salmon; Samonö; Efox; Lofo; 8ad)3; Sap?; Sadjfe ; Safj; 
etc. tt)e feitare femma uärntaft wart Swenffe ; 93feit ent namnen Där= 
f!l)ta af latin: laffus; eller af iLpfF: Leich; eller af (Srefevnaö Ze/(o; 
-pwar ent Gefnerus ffrifwer, a); fem åfwett tl)et anförer, at wib Rhen= 
ftrönteit, ed) flera orter, falla? tienne fiffett, em waren ed) feittaren, 
Salmo, Satm ; men em t)öften ed) wintern, Lachfus, lacbfe ed) 
Douait, Ipber. Adam Lonicerus ffrifwer tfjet ban näntite? Had)s, när 
l)mt är iitfaltab ed) ligger uti lafan; muria, falfament: ,fnoat af til 
äfweutpr? en futtbe få fnart bela erbet af S weit flau, fein utaf lat: 
laffus, Dwilfet tuärfer, ilat, lam; Luulfet ittgaluuba faller på tl)enua 
fpriitgaitbe ed) I)eppanbe Sayeit, fem efter tf)e flcfte? ntenittg, af fåbaitt 
l)ögt ed) qwirft fprång, Salmo, af faltu, näntite?; ed) förtl)enfful far 
fag gipa, tl)et wärt v&wenfffa] nantit lap fout tuer af hlaupa, lacka, 
löpa; faltare; laup, hlaup, Sopp; faltus; fe Gloff: Ulph: b); Verel: 
Lex: c). blifwaube? altfå, til bemärfetfen Salmo ed) Snp, alt et; fåfem 
ed) tf>e Hfa Ipbanb erb, uti attiter fpråf. $wab Spffatua? leid) angår, 
fem Gefnerus ffrifwer bentärfa, genitura, foöfel, ed) wil tf)är af taga 
namnet, ladps; eller af ©ref: /.eyoi, fem itäftau fanima betpber; få Dftr 
man äfwett uti Swenffau fåbatt erb, itäml. IeiF, IeF; leika, laika, 
IeFa; fem bemärfer få wäl IeFa, fprtnga, exultare, font foPa, fpilla 
elr |läppa ut)r fig råm; ttjet fem ffer ed) fcijeå ent alla fiffar, när tf>o 
IeFa, gå til IeFo, ed) rånteit, ova, tömaö utur tDem. Safont alt fan 
finna? af wåra Sweuffa Drbabörfer, ed) itteb fLrnnbran rena?, när 
tDet länge efterlängtabe lexicon Harm: Doct: 01: Rudbeckii i bag?= 
Hufet framfenter.

§: 2.

'Hf Sapar giöra tl)e, fem ent tDem ffrifwa, fter ätfftluab, ed) bela 
tt)em i ittåttg flag; Dwilfa at t)är anföra wiblöftigt were, emebait, fnart

a) H. An: lib: 4. p: 827.
Scheff: Lap: Illuft: Gap: 30 p: 353.
Eman: Königs Regn: Anim: p: 312.

b) [pag: 90.]
c) pag: 154.
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fagt, cit Inuar ort t)ar något LefintotlI, font intet faut är på attbra; 
Aört^eitpful Mtfmcr man eubaft iit om .jpelbiitgelnitb, t)loare|t HManP= 
lapar, (Brå= eller WraP=Iapav, od) laroringar fiititab. Ufle, (DcPle, 
od) Forelle nannten äto frentattb t) är i Ianbeita ; b o ef Stenbitar nog 
betaute. 3ag följer Vaubetb behtiitg åt, nämitaitbeb I)är i fljetta Cap: 
HManP= od) (Bra=Iapar; VOiett (bringar od) Stenbitar för fig fielfiua 
l)äbatt efter.

A. HManP=Iapn.
5J)enue HManP=Iapn; foin bar nanntet af blanP; Gall: blanc; 

Ital: bianco; lat: rnicans, fulgens; är ett Itttb= eller bloit=blå, feter 
od) ftor fiff; jit ftörre od) l)ioitare, ju bättre od) fetare; öftrer 2-$- V®. 
Ijar jag ingett loägit; bod imoärteb af röbadjtigt fött, utan fina bett; 
itieb litet [)itfionb, fmå täitber få mät i fäftaute foin på tungan; ftor 
ftiärt, men icfe färbeleb ftora fenor i aufeeube til troppen. Sod) af 
fåbait förlef at bait fprittger Ijaftigt od) häftigt hoppar, få mäl i fpafa 
ioatuet, font ftribafta ftrömar; maranbeb I>anS Ipube efter DMteftocfeu 
fåbaitt:

til långben: Lrebbett :
ifrå näbben til ögat . . 25: gr. öftrer ögat................ . 32: Sr-
fielfiua ögat................ (i: — öftrer gelfett: .... . 50: —
ifrån näbben til rpggfenatt, 130. ifrå rpggfen: til buff: . . 70.
fielfiua rpggfenatt . . . 28. mib naftuelfen: .... . 45.
ifrån rpggfenatt til minfa mib timpen................ . 30.

timpen, mib ftiärtcn, mib ftiärten................ . 20.
apophyfis fallab . . 70. ftiärten.................... . 60.

ifrå timpen til ftiärten, . 30.
fielfmc ftiärtcn . . . 50. Radii cl- StynMarne:

ifrån näbben til gclfen: . 48. uti gelfenorna .... . 16: ft-
gelfenorna................ 10. uti buffenorna .... . 10. —

ifrån gelfett: til buff:= i Diafmel= el. ftiärtfeitan . 10. —
=Sapnnufen fallab . . 84. uti Dipggfenan .... . 14. —

ifrån buffen: font äro . . 7. uti ftiärten................ . 45,
til ftiärtfeitan .... 50. font fpritigc äro
fielfiua fenan .... 20.

ifrån ftiärtfen: til ftiert: . 20.

IBlanf=Varenb lefstib, börjab om mårett efter jbfföljaitbet, uti Maji
måitab, och ma rar tit flutet af Junii ntåitab, tå fm» ftrpfer att mib
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ftrcmbcr, iiciS od) ubbar, niäft tl)är tmärbiupet år, ffällanbeS fin manliga 
3«nflr at f)ålla [ig på biupet när Ijan fontmer ut ifrån fyafmet til Iaubet; 
men in mib ftranbcn, när Ijcm utlöper; ImnIfeu utgång plägar mera ffe 
mu bagante än nätterna. sPa famina tib, uetttbl. förr mibfomareu, få= 
fem ed) febermera, fprhtger jäuneät tienne IIanf=Iaven up uti tf)e ftera 
fleber edj ftrömar, fem ligga in mib Iiafmet; träitganbeö fig nteb målb 
genem ftribafte fe rf en, icfe utan ftörfta förunbran; odj fallaS förtfjen= 
fful nteb rätta araôçofioç; ljmar ent Aufonius ed) fl ere SfaIber qmäba. 
SJiott em minteru icfe få.

§: 4.
Svenne IIartt fåttgaé nteb nåt, not, ed) uti lap.-t'av; ,Ineab näten 

angå, ntåfte tl)e mara få ftarfa at ntafïertta tjälla farlett när Ijatt ftiger, 
fem på en ftega, uti tftein, 5 el. 6 alnar biupa, 40, 50, 60 alnar långa, 
alt fem ftället ed) biupet mib ftranbenta ferbrar; ti) äittel. måfte tljeit 
få fallabe IIvofen af nätet, ftå utom tmärv=ftiäbiau i matnet; Iimilfen 
fvof, eller pterfte ättbe af nätet, är utfträfter nteb tl)e 3 ft: ftafar, 'IIvm= 
ftafen, Stiåvt,= ed) ^ufamöftafau, få fainaitfäfte, at tl)e gtöra ett 
triangel, eller final minfel; uti Iimilfen Sapn fafttar, när Ijatt folgt tfjet 
ntfträfte nätet åt ifrå laubet, pä tl)är ftåeube 4, 5, G, ft: gåvösffafav, 
IimiIfe allefamatt äre flutanbe baf em nätet, fäfte nteb bigre ftenar i 
ättbatt, mib befit, ed) få lämpabe efter biupet, at öfre änbett, IiaIfeu ed) 
fmfmubef, IjciKer up nätets öfre tälit, nteb ttjer uti fatta ftreffer eller 
Ipcfier; maranbeö ofelbart märte, at när treffe ftafar, ffafaS, riftaS, ed) 
rprfaö neber t matnet, ett, 2 eller flere Sapar tå fafuabe äre, Ijmilfe 
giöta tljet förffa fprånget Ijäftigaft; tljet jätumäl Ol: Magnus berättar, a). 
-1^eu febermera ftår Ijan fpafer ed) ftilla; utan at båttgaä fem anbre 
fiffar på näten; böettbeS Ijaftigt få mäl uti= fem efmatt matnet; faft ätt 
Gefnerus, b), ed) flere, fäja Ijenent mara fegtifmaber. ^ertlienfful fatt 
jag intet fitttta, nteb Ijmab fatting tljet beftår, fem Alb: Magnus, c), 
ed) Hier: Cardanus, d), anföra, at lapbiärtat är längft lefmanbe af all 
biurenS, få at et färfft fan fättas uti tpe gamla ed) blötas ftälle, ttjer 
nteb at bebraga föparett, fem mere en gammal ttijfåttgett fiff.

§: 5.
Secfn tit gebt ed) brägtigt Iap=fiffe äre ttjefje:
1. SIt Sapar mtfa fig tiba em måren.

a) H. Sept: lib: 20. Cap: 3.
b) H. A. lib: 4. p: 127.
c) lib: I. de An: Ir: 3. Cap: 4. fol: 26.
d) lib: 7. de Var: Rer: Cap: 38. p: 485.
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2. SåttgaS bigre oet) (tore loib Bör jon, tp ju närmare flutet af 
gången, (u miitbre.

3. Safna flögt uppe på nätet, od) intet loib botu.
4. Scifua ide allenaft tit uti Irofett, utan od) på gårbeit.
5. Slro fete, Iiufe ; I)afioa ntpcfen råm, ftoran lef[tue]r.

§: 6.

Sörutau tlfefja nät od) ftafagårbar, font få månge äro utfatta om 
fomareit loib fafioetë ftranber, at tt>e icfe ftå at räd'naS; bocf flera i 
forna tiber ätt itu; bntfaS jänttoäl nät, uti ftrömar od) älftoer, at fåttga 
«apar meb, utfatta efter lägligBeteita, toib ftcntiftor od) pålmärfe, font 
ftrömen, Botn od) orten mebgifma; I)toilfa ftällen äro od) gattffa ittång; 
Slftuen font Jlap=Hav, JLap=Hiftov, JLap=Jptte; få tuäl Upgange=Hav, font 
wvaHtpue, uprättab fontlige ftörre, fomlige miitbre; tl)e brägtigafta fifferier 
taxerade til grottan, för niera eller miitbre, alt efter gobfetena ; od) 
tl)et, alt febatt 1281, på Siifobagen i @tocff)oIut, tå Sflintg Magnus 
CLat1Hlåe firf tl)em til Upsala öbetä påöfitittg; faft ätt tt)e febertuera 
äro Bleftte ftuåra förmiitffabe. £)od förutan tl)e många öbelagbe od) 
förmeblabe, faint äittttt Brttfel. offattlagbe, fiitttaö efterföljattbe til Sronatt 
taxerade, nanti.

ttti ©bbcrala ©ocFn od) Htufna 2Uf[tv]en

1. Ö)fve=fov^buftt,u^ct/ Jutb föbra lanbet, up= od) ut=
gäitgé=fiffct........................................................i

2. VDanfattcre fijTet, gent emot, tuib norra lanbet, . .
3. Ktva^ovffbuftvub, tuib föbra od) norra fibott, . .
4. -Htuenc HvonftfTe, ttteb Äar od) Siotiuarp, tuib Siorra

od) ©öbra lanbet...................................................
5. Htufna-byfifTe, af far od) uottuarp.........................
6. 3lcneFaUa tuarpen tuib Bägge Ianbcit ,.................
7. ©lafeiuarpct tuib föbra lanbet.................................
8. »Sareivarpet, tuib norra lanbet.................................
9. Vlamvarpet et Hagmanetvarpet, föber ut . . .

10. HångfifFe, far tuib föbra lanbet..............................
11. ©renen, far tuib norra lanbet..................................
12. 3lcneFalla, fiffe=far tuib föbra lanbet.....................
13. ÖVfivcrbo, SIpftffe, tuib föbra lanbet,.....................
14. 7Rtörebre=fiffetuarp, norr ut,......................................
15. >5åfban, far, norr ut...................................................

Sttnna lap.
*S“

US-

71 S“
1: Suttna.
i ZZ 
I Sa
J Suttna. 
I S. 

i Za
1. Stinna. 

\ tun:
I tun.

1. 2«.
J tunna
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16. Sint pan, far, [ober ut.......................................... f Di
17. Satan . . . öbelagt..................................................................
18. Kingnae fiffemarp Unb 91 orra ftranben............... 2. 2®.
19. Sittbflan, c(. Fnôflanb, !or wib fübra fibott, ... ] tun:
20. SirafFan, far Irib norra Ianbet ........................... \ t.
21. ©eneraln, gcnt emot ftorfiffet............................... f Di
22. UtåFere ftfFe, öbelagt...............................................................
23. HtuenebruFe far, förbärfmat af 9ît)feen, 1721.............................
24. Hîyfjtô=bt)=ftafagatb.............................................. \ Hunna.

ntt Saburftab SocEtt:
1. Hattna Sapfiffet, förr för 15 3)1 nu 2 Hc @tlf[mc]rml.

ntt Sialbttae SocEtt:
1. Ulapnan — SIIaucMap | Hunna; ©rå=lap, I Ha.

utt SIlpta SocFtt:
1. Hlapna ftrômë Sap= od) SILfar.................................1| Hunna.
2. ÎDyna 6ncf................................................................. j S® lap.
3. UTora ftrôttt taxerad.................................15 H1' SiIfIiueIcInt.

utt Darleb SocFtt:
1. SFrtFetvtFe älf, för Sap od) SII.....................H) 2:16 V. Sint.
2. »Salftb............................................................. H 1:16.
3. UTtblt............................................................. Hl:-.
4. Cafwa............................................................. H 1 : —.
5. Straftb..............................................................H 3:10 2/s.@m

utt Strberab SocEtt:
1. Dftb alf............................................................ H 4: —•. Snt
2. Hapwarpen emellan SIrfwtF od) Folbtno, obelagba.

utt Hiuebal, ,Çerla od) ^oftvebal Socfner, genom Ijlrilfa SiitSnc 
SIIf framflyter, öro nu inge ffattlagba fifferier; Umranbeb tljct branta 
mattufallet, Hafore, IjinberIt för Sapenb längre upftiganbet.

utt ifinåttgcr SocEtt:
1. HapftfFet mib Cyttrett................................................. | tunna.
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mt VIiutdngev 0ocfn:
1. !Jggefunbe Soj= od) SlldjuS.............................© 15:—: ©"’.

uci !Jbcnor 0ocfn:
1. L1Clangere Saj ücf) StLfiffe.................................© 17:—. ©".'

utt Xogftab 0odrit:
1. Jlrno by ftaf agarbar Wng fQornölanbet .... | ©. Iaj

titt «Sartnanger 0o<ftt:
1. 0trbme Saj= ad) SfLfifferier.............................© 18: 24 '/. 0".

utt !Jattenbal 0ocfn:
1. !Jdtteebolmarnc inlöfte af ISronan fit ©faite, meft ntaf Ijda ©ocL 

nett ; für 400: ©. fml

Hudicksvàll 0tab ninter ntaf Cironmt 
1. 'Krdf fTatan . af 2 S®: Iaj. 2: ^dttbdrget, . . af 2 S®. D°
3. Cdrnbn . . . af 2 S®. — 4. Ctbdllcrne . . 1: S®.
5. !Jnerftbn . . 1. S®. 6. TColbebn ... 1 1. S®.

B. (Bvå= eller UKaLtLavn.
§'•

©dfoni Tolanflavn l)ar namnet af liitfa färgan, få bär od) CBva= 
Iavn af mörf=grå=ffinet, Ijnnlfeu är tf>en förre albeteê lifer i anfeenbe 
til proportion, I)itfioubet, fenorna ocl) ftiärten emellan; få at tf)eu, efter 
fchalan eller mäteftoden, intet lttmärfeS; sJJtett tl)er ntinan är åtffilna= 
ben, at tienne ©rålajen finnes intet uti l)afioet, ntait ny uti tt)e älfioer, 
flober, ©iöar od) ftrömar foni belägen äro ny i Icnibet; bod åga fit 
ftarda utfall i faltfiöu; uti IfioiIfa loatit, emot ftrömen, fan Ijar få 
länge gått, at fan utmattab, mager, följer ftrömen efter, loräfer utföre; 
Ijioar af t)an jäimoäl VDvaLlav fallaS, en xaraôçôfioç, fom ide aUenaft 
miftat fetman, ntait od) gobt)eten; bäranbeé tl)eu nebra fäfteit t)elt 
frofotan öfioer tl)en öfra ; l)iuarföre fåbaite Sayar odj Kvobav nämitaé; 
Sljet jännoäl Gefnerus aitförer, a); men loil giöra fåbait Kvof-- el' CBva= 
lav, af Caffiodoro Tallaber Anchorago, til et annat flag, fom fallaé

Scheff: Lap: Illuft: Cap: 30. p: 353. 
a) H. An: lib: 4. p: 826.
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Anlauf; Wtb Slljenftrömen KfgeinanF; äfweu af FroFen, ell Anchora 
nämbt. Sftett at Bellonius ici g er fåbnite frofar wara tyoitar enbaft, flier 
meb ffitba från fattar; tf)et beftår f)är meb faniitg intet; fåfom od) tlfet 
at garen f)aller fig faft meb tienne froïota näbben när I)an BrniIar uti 
ftrömen; etc. SWen tlgär [o: tlget] är fäfert, at ju längre tienne Saren 
gar uti friffmatnet, od) längre up i floberua, ju ftörre warber åirofen, 
od) fämre fottet; få wäl Ijär, font anorftäbeé; Iiwilfet nogfantt är at 
finua, uti tt)e ftörfta Sllfwer, font l)är i ^elëittgelanb frautiöpa, fiwitfa 
4 räfttaS:

1. Wapna font löper fram genom Ofwattåfer, od) Stlpta Socfner, 
od) giör et meb

2. Hiitena uti 33olbttäé, febatt ffjett fomniit at ftrpfa genom ,pofme= 
bal, (Verla, SinSbal, Särlöö, Ilttarswif od) Slrb erå b Socfttar; giöranbe 
tågge grenarue et ftort watu, font löper fram genom Saburftab Socftt, 
in uti ft o ra bärgwifau, od) febatt ut geitout SWarman i Söberala Socftt, 
ättba i Igafwet, utaf älfwett Hiufna--Sotn fallat.

3. 5)t[I= el! iEbplte=äIfr font f)ärflpter .mäft genom Swågatt, uti 
® i urå f er Socftt, in uti Storra ©iltt od) febatt in uti Söbra 3)iltt, wib 
Dilsbo od) Storbo Socfttar; tbär ifrån ut genom gorjja Socftt, Brptan= 
bes, uaib Såttgébo, ut i 2 grenar, af fywilfa tl)eit etta löper fram genom 
Stiutåuger Socftt, in uti Igafwet i Sggefnmb ; tlgen norra uti Sbeuor 
Socftt, i ©illåttger.

4. HorPan=Stige eller ITovPan=Sfoge 21 If, font flpter fram ge= 
nom .jpafela, 33ärgfiö od) järntänger Socfttar uti Igafiret i Ström. 
Svifout alt ftarl. fan feeS af mittå uprättaba dpelêiugalattbë taffor, 
öfwerfättba jämwät tit Upsala Bibliothek od) tfjär ftpraube jerr Doct: 
E. Benzelius.

§: 8.

î^efje KroFar, ©rå eller WraF=Hapar, fåttgaS fåfom tlge 23Iattfe, 
meb not, nåt, od) uti Kar eller WraFlgue; men intet om wären eller 
förr ntibfomartt, utan om Ig often; intet mot, utan meb= ftrömen; font 
tilförettbe berättat är; Blifwanbe tljefie nåt intet få ntftafab, font wib 
t)af=ftrauberna ; utan wib änbatt af fafwelwärfet font är ftätt twärt uti 
ftrömen, botf intet Brebare, ätt lagen förmår om Kunge åPrane fria 
öpniug; waraube näten jäntwäl få Bobbe1 meb fina ringar, at när Sagen, 
font föft liwilo för ftrömen unber fafwelwärfet, Begifwer fig ut igen, 
följaubeS piuuewärfet framåt, fafttar uti nätet, od) brager tfiet omfriug 
fig, foin en famaitrpufter pung; Igwilfet Oh Magnus, a), tärer mena,

a) H. S. Iib: 20. Cap: 9.
Glysisvallur III. 89
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[aft eilt t)cm I)år iuib ingen fïilnab giör emellan 331an£= od) @rå=Iap. 
33ägge flaken fångaé od) meb fiobjanbe, ide allenaft uti flober; [åfom 
Tifelius, a); ffrifioer ont datent; utan od) i [pafiuatnet, Ifålft tjinareft 
[mått fiögråé loader; Ipuilfet år alle Saparé mat; elptru toäl tlfe orf> 
giårita åta ftrônüng, nor§, löjer, ut örter od) anttar fiff [om Ieu år; faft 
ån Hect: Boethius od) flere [åbant nefa; Ipuar ont fan lä[a§ Gefneri 
ffrifter. b).

§: 9.

Gttår man eftertåufer bioab ömnig^et af la,rar fåttgaé; bod nii)fet 
mera i forna tiber, ån [ont tut, om man allenaft 30 el. 40 åren tilbafa 
råfttar; [å mål meb od) uti tt>e taxerade fiffeit, font på 100 ftållen 
anorftåbeé; ©å finner man [ant inara I)inab Heresbachius; Dubravius; 
Willigby; od) flere, [amt inåre egite, [å[ont Sparman eller fPalmfrotta, 
D. H. Spegel, etc. anföra, ont tt>etta @ub§ rifa fatetnir. £t) ffulle 
t)år ide få ll)dtig iuarp bragaé, [om i flobett Sabina, Inuareft Vil- 
Iigby, c); [åger fig I) afton [ebt, på en gång, mera ån 120 lapar fiffaé; 
Gller [om Th: Bartholinus, d); Beråttar ont tl)ct flora SayftfLet, år 1550, 
uti Mandol ; Gller lpoab Adam Bodenftein ffrifioer om Sapfånget uti 
JiIieuftromen iuib Bafel, od) ftrömfallet Lauffenberg; od) limtbrabe 
flere. ©å lårer bod, ide allenaft tienne mår Dfterfiö, od) ^alentiga= 
botn, utan od) fiduena Sllf funna åutra meb många flober i -fpollanb, 
Ilioareft Boxhornius, e), råfitar, in om 10 månaber, på året 1620, 
loara upftffabe 800 Sapar, od) införbe til Dordrech at fåljaé; GIiuru= 
mål £elêiiigeorteu; [ont tIiett nu ontffråttfeS; intet tiinuer emot Sluger= 
maitlanb», Söåfter= Jiorr= ocf) éfter=botu§ Sap=rifa loatn, [å[om uti Kinn, 
Ipoareft öf[toe]r 1000 tunnor, à 16 ft. på tunnan, 16000 Sapar årlp 
funna fiff a 8 od) fåugaé.

§: io.

Sapar at fönoara; förutan ttiet at tÇe fårffe åtue åro loålfmafelige; 
I)ioar af Tuffarnaö orbqioåbe fomiuit: iBtn Saint, ift ein ^evr ; bod 
ide få begiårlige, når matt 2 el. 3 gånger tfiem åtit; tl)et åfioeit 01. 
Magnus, fy beråttar ffe l)år, [ont anorftåbeé; ©fer på följanbe [ått:

a) p: 117.
b) H. A. lib: 4. p: 428.
c) Hift: Pifc: p: 228.
d) Diff: de med[icina] D[anorum] Domeft. p. 286.
e) Theat Holh pag: 417.
‘) H. S. lib: 20. Gap: l).
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A. SCRebelft CJnfyltanöe, mir ftpcfeu are förft Mab, od) febart uti 
Stcii= etter ©Märille inlagb, meb ättifo, ©ill, Sngcfära, etc:

B. SEReb iXöFan&e, tå ifje flitting ; rpggbenet od) ftiärten från= 
ffäraö ; fottet meb tunna fpiålor utftråcfeS, efter brebben, od) få långe 
fåitgeS öfioer roten at t£>et fiel brunt od) geuomffiuanbe ioarber; fymilfet 
utan falt långe fan formatas. Såforu tt)et od) berebeS anorftåbeS, tfet 
Willigby, a); Ch: Fyrer, b); Garmannus, c); Gefnerus1 d); od) ftere 
Berätta.

C. 3nfaltant>e, icfe font ttjet ffer meb sKborar, etc: t)ioar om för= 
mått år Cap: 1: §: 6; at förft författas, etter Iciggag i fattlafa; forti 
lixivio, font 01: Magnus, e), fåger, od) Balth: Stentelius1 f), uti fin 
Opfop: German: mibtöftigt anförer; utan IGfar faltag på en gång, 
fa mi)fet tt)e bctjöfma, feban tlfe åro ftittiabe, od) rpggen uttagen; 
n UQU <r/i tu vi eg y.ma QctyiIv, fåja ©referma.

§: H-

Såfebomar af Sar tagaS utaf ©altan, fom ftor år uti SStaufa, od> 
brufaS f)år fåfom Söiörngalte, tit åtffilligt, i fi)nerf)et emot fufaube uti 
öronen ; bufref, etc. Heften, fom båff frnafar, når l)on fårffer gifioeS 
t)öitfen, föba ttje nog ågg; Od) torfab tit pulver, öprtar l)on förftopelfer 
od) beforbrar ftotgången. Om föttetS gobl)et fan tåfas få mål Kent- 
manni font sPalmfronaS ffrifter.

Cap: 13.
Itoj er.
§: 1.

Ilti Ijafmet ocb alla anbra fiöar ftituaS tl)e fmå od) måtbefante 
ftåIIfiftar löjer, ftmaitbe l)ögft up i matuet fram för alla anbra fiftar, 
af t)mitfa mång flag åro, åfmen fom ttjet beråttaS af Ichthyologis om 
Albulis eller Leucifcis od) Cyprinis1 fommanba tl)efa måra löjer 
mpctet öfmereitfa meb ttjet flaget fom faltag, lauen, Iaiufr låugele; 
Bmar om orbqmåbet Ipber: ein Iamf ifl ein Wafcper; lauen lotrix

a) H. Pifc: append: p; 20.
b) Itiner: p: 149.
c) Mir: Morl: lib: 3. Tit: 2. §: 65.
d) H. A. lib: 4. p: 812.
e) H. Sept. 20: 2 8.
O lib: 4.
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est. görtbeuffut fan man fomnta på tl)eit meningen, at [a mal Spffar= 
na§ orb JLaiid:, font JLöja be§ off, fomnter af lôga, lauga, lat: Iavo ; 
turn, tivåtta; jn fa fnart font af lat: lixivio; fafom Gefnerus, a), mil 
Ijafroat; eller, font fjait berättar af Gelenio, utaf ©ref: ÅevxdÅov. Ocb 
entebnn l)är finttaê mang flag, fafom (Hn--Iojor, Sro=Iojor, Stvom=Iojor, 
Stvanblojor, Sif=Iojov eller 23ofjor; ©å är fortaft om bmartbera tljetta, 
förutan tt)et tilförenbe i Cap: 3: om SBeffor berättat är, ed) bmaö font 
förft i gemen om tbjeraö ffapitab, efter mäteftocfen, anföreö, emeban all 
fingen äro af fautma Ipn be,

til lang&en
ifrån näbben tit ögat . . 3. gr.
ifrån ögat til rpggfen: 15: -
fiälfma rpggfenan . . . 4.
ifrå rpggfenan til ftiärt: . 10.
ftiärten tmeflufmen . . . 6.
ifrån näbben til gelfenorna, 7. gr.
ifrå gelfen: tit buffenor: . 7. —
ifrå buffen: tit Siafroelfenan 5. -

fielfma Siafmel= el.
©tiärtfenan, . . . 8. -

ifrån fenan til ftiärten . . 4. —

bre&bcn
öfmer ögat................... 4: gr.
öfmer getfenorna .... 6. -
öfmer buffenorna .... 7: -
öfmer nafmelboran ... 6. —
mib ftiärten........................ 3. -

©tiärten................... 6- —

Radii eller Stynölarne.
uti Sipggfenan.................. 10: ft.
uti 'gelfenorne.................. 10. -
uti buffenorttc.................... 9. -
uti ftiärtfenan.................. 20. -
uti ftiärten...................... 30. -

§: 2.

A. (Hn=Iojor
Sbeffa finiras uti faltfiön, ocl) äro mörfare til färgan ätt tbc anbra, 

äfmeit o<b ftörre ocb fmärtare; mpcfet Iifa tljet flag font af Spff: uäm= 
neê, Tlgonen, lagenen; bnlla fin Ieef inäft uti Junii mäitab; ftälla fig 
ciltib efter ftrömiugen, i fä mätto, at när ban fëfer gruuben od) lanbet, 
äro od) tbe mib ftranber od) fiöbobar; när bau affliger, gä tl)e od) bort; 
broar af fiffare ofelbart tecfit äga, fäfom od) til mäberlefen; bmar om 
mera i §: 3.

B. Sro=JLojor
Slro od) font tl)e förra uti bafmei, bocf mpfet Iiu§ad)tiga, ntiitbre 

od) ä rpggen, font mörfare är äit bmite bitten, Ufa font nteb fmä ffi= 
naitbc nälöfitoppar befpräugba ; nog Iifa tbct flaget, font utom IaubS

) H. A. lib: 4. p: 27.
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fallag, (Brefv (Svejjling, etc. Jpnlla ftg fî'ocîetaïâ till a matt, den fis ag- 
minibus, feiger Gefnerus, a); âfmeit font Willigby1 b), ffrifwer eut 
blicca marina; fafwa od) fin lefgtib på 3. el. 4. maitaber ont forna= 
rett; ftälla fig jäntmäl, font Gnlôjortta, efter ftrömingen; ftiga od) oftaft 
up emot ftrômarna font falla uti fafrnet, få tiocft foin motu, i füttertet 
mit i bagett, ttär wärmt folfïtnê wäber påftår; tfet od) attbre fifïar i 
attttor taub giöra; Ijwar cm Oppianus qwâber, c), od) tt) Anadromi 
Itdmbe ; dfwett od) Strabo, d), od) ftere. ODceit ont nätterne, när rägn= 
od) mit 1 it wäber är, tittet få.

C: ©tr6m.-2.ojof.
Sfejja äro 3nftö=fiffar, od) miftaë uti friffwaht, mäft uti ftrömar; 

äro tfjet mittfta flaget af löjor; nog titt Spffantas, ©Ipfien; fållattbeg 
fin tet uti Maji ntåttab, eller font wären nteb wärmatt ftg ftäller, 
entebau tfe älffa wärntatt od) folftenet, warauba enbaft frama ont forna= 
ren, men om wintern intet, äfwett font Sojorna i fafwet.

D. ©tranö-lojor.
Sfetta flaget är, wät IjeIa fomarett öfwer, gåettbe fär od) tljär wib 

ftranber oef mit uti ittfiöar, tunt utan at ffocfa fig; SJieu etta ref o ont 
aret, fantlag gattffa tioeft wib mifsa fteit=nbbar ocl) ften=ftranber, när ffe 
teta; ocl) ffet ttär Gttbuffan barnbar od) <£)äggett blomftrag, 4 el. 5 
bagar för ätt SJrapn leter, aitten uti Maji elr wib Bfirjon af Junii må= 
ttab ; giörattbe mpefet piaffattbe, belg af egen art, at twinga råntett uttytt 
fig, font är röbad)tig od) nog ftor, i attfeettbe til IitjIa troppen; fåfont 
alla attbrag löjors; få at tfe in på bara Ianbet od) ftenöreit ftg fafta; 
2)el§ af aitbre fiffar», Slborarö, ©iäbborö, Sllarg, etc. efterjafgajitbe, 
t)wilte tå ftg mptet ittfittita uti lefett, od) meb tfefja fntå fiffar fina 
toma magar itpfplla.

§: 3.
Sfefa all flagg löjor, beftmerl. Jpafglöjorna; Inoareft wäberlefettg 

omffiftttiitgar fnaraft limita märta§; fafwa btanb aituat t fett arten, at 
tfe blåttfa i watttet, elr fafta fig få Ijaftigt å fibott, at tljär af flitter 
od) blänfer, fom ffulle finite pettiitgar fwälfwa i Watnet. -fjwilfet jänt=

a) H. A. lib: 4. p: 27.
b) Hilf: Pifc in App: pag: 2.
c) lib: 1.
d) lib: 15. Geoge:
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wäl Plinius, a); Rondeletius, b); od) flere, berätta om fiffeit Lucerna. 
Zacchias, c); od) Ælianus, d); etc. om et fïagê (Dflrott, t Adriatiffa 
bafwet; Th: Bartholinus, e), om .pafs Scorpion ; Georg Margravius1 *); 
om Gapaba etter Itajara t Brafilien; Monconnys, 8), om fiffert Iuna 
faltab ; £>d) ftere ti)titt; SIten om treffe fiffar, å tbera» orter, meb fåbant 
btäitfanbe beboba rägn= od) ftormmäber, fom måra löjor t)är ofelbart 
wtfa; tt)är om berätta tbe litet; Stfwen ocb famma art l)afwer ©trö= 
mingen; Iiwar om wtbare Cap: 25. §: 6.

§: 4.
8öjor fängaé på mang fätt, meb not, nåt, mete, etc. mäft meb 

trånga ^yjjtor, uti ftrömar, tjwareft tbe fnarare utföre ftromen in uti 
3tp§tona funna föfaé od) brifwas, än otwungna emot ftromen iitfrppct; 
oftaft bêla Sipfnau fulproppab; Iifa fom Ujet fiffas i @refet[anb] af et 
flag fom fallaå parpaces; ©åforn Herodotus förmäler; h). warattbes 
bär wib märfwärbigt, tbet tbe fom oftaft rnarba brefna utföre ftrömen, 
men funna på något fätt unbfontma fångeuffapeit, ide atienaft ftrar 
efter faran upftiga igen, utan bltfrna omfiber få motfträfwoga, at tbe 
fprittga gent emot ocb mit nnber påföranteé ftaf; förutan U)et at tbe 
giärna fig infinna bwareft watnet bälleé, ptaffar, ocb fqtoalar; tp fallaé 
ocb fbeffe ftffar bo» Spffarna, £åugetn ^«f3ten nitb Scfmmlen. Sbet 
fanttaê jämwäl om fbem; ^inab Plinius, *), ffrifwer om Anthia; at 
tbe äro få itärgågna, at tbe taga maten ubr fiffarené battb; ©fulle 
ocb tbetta Plinii flaget Wara famma, fom af Tertræo uti ban® HdP 
Nat: fallaé Antilla, få får then onbt i ^ufruubet fom tbär af äter; 
bwilfet od til en belö faitnaé om wåra löjor.

§: 5.

$bc’ fåitgaé mäft tit at agna Sll=Irofar meb; fåfont ocb, äta©, i 
nöbfall, itär attuar fiff intet fiffaé, anteu färffa, eller faltaba eller tor=

a) H. N. 9. 27.
b) de Pifc: 10. 8.
c) Phil: Opt: pag: 48.
d) H. A. 10. 13
e) Gent: 1. Ep: 83. p: 253. 
O Hill: N. Brafil:
8) T: 1. Itin. pag: 12. 
h) lib: 5.
iI H. N. lib: 9. Cap: 59.
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!aba, når [)ufmubet är borttagit; ,fnoilfet oc! ffer meb tplifa ftfïar uti 
ti)f!a orterne; od) fp itämitag ont>opt, aeephali; Jjiuar ont Gefnerus, a), 
formater; toaraubeê jämtoäl ttjcir font l)är Brufelil hjet tbe löjor, font 
iuiftas circa latrinas, intet giänta ätag, od) at uti tberag iuälfwor om 
foniaren fittnag matffar, ligulæ, iûeflet. lSafout famine Gefnerus, ocf) 
flere Berätta.

Cap: 14:

Pilörter.

§'• 1.

Sibrf font uti näftföregåenbe Cap: anfört är om (löjor; näml. at 
tbe fimtag Babe uti ©altfiöit, fäfom od) i all amtor fiff=åganbe matit; 
jännoäl af mång flag; fatt matt äfioett mät Berätta ont Pilörter, bwilïe 
oc! lära funna attföraé til fiffartta å attbra laubéortar, font i gemen 
fallag Albi, Alburni, Albulæ, Cyprini; f. Leucifci; emebatt tbe i 
mång ftt)cfe äro them life, ^afwanbe litet buftottb, meb röb ögon; munb 
utan tänber; liuéac^tig ftäll, font lättel. affalla; etta rpggefetto; etc. 
fintBa b t »1' i iuatnet, förmebelft tl)erag ftora tuäberBlåfo; toige at 
nappa flugor, ferillar od) bplift, font fit)ta på iuatnet. ,Oioilfet äfioett 
toäI Berättag ffe, om fiffartta, agono, Chalcide1 Zerta1 etc. af tbe 
uaniuftora Ichthyologis. Od) ebutu loät Gefnerus nttber orbct Ha- 
rengo, gering; b); nämner ett liten fiff Pllurte, font til namnet ftäm= 
mer in meb PTTort ; ©å äro bocf toåre SKörter intet life, bwarfett toåra 
Sillar ell ©tröntiitgar, eller l)on§ ^eringar. 5Rett liftoäl fOiörterua 
emellan ett ftor åtffiluab, icfe allenaft til ftorlefen od) fårgatt, utau od) 
til lefgtibeit, odj annat, font fptteg forbra ffilttab uti Berättelfen, febatt 
tpnbet efter ntäteftocfen anfört är.

Hdngbett: breböen :
ifrån näBBen til ögat . . 4. gr. öfltter ögat............... • 7. gr.

fielftoa ögat............... 2# _ öftuer getfenor: . . . . 18. —
ifrån näbben til Sipggfcnatt 44. - öftoer buffen: .... . 25. -

fielftoa fenan .... 12. - tuib naftuelBor: . . . . 16. —
ifrån Sipggf: til ftiörten . 26. — luib ftiörten............... 7. —

©harten ttoefl. el. Sajlif 18. — ftiörten ...... . 26. -

a) Hift. An: lib: 4. p: 27.
b) H. A. lib: 4. p: 409.
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ifrån näbben til gelfenorna 16. gr. 
ifrå getfen: til buffenorna 26. — 
ifrån buffen: til ftiärtfennn 18. —

fenan..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. —
ifrån fenan til ftiärten . 8. —

radii c(l ftynMavne
i Dtpggefenan . . . . 12: ft.
i ©elfenorna . . . . 14. -
i buffenorna . . . . 10. -
i Dlaftoelfenan . . . . 12. -
i ©tiärten .... . 24. -

§: 2.

A. 'SsdHovteu fallaê tfet (läget, font luijar fig tibigt frame om 
wären, ftrav efter ©iäbbelefen, i tfet fainma Sfen fmälteS bort; Ifaftoan= 
beS tå fin IeMibf fpitler mi)feu ram; blifmer fnottrig, eller font meb 
fmapa fattbforit öf[we]r alt befprängber; tränger fig up om nätterna, 
oct> fälft när fttiöglop är, uti ftrömar ocf bäcfar, gattffa tiocft at Dlpftior 
oct; DJitärbar fulftoppaé; fåfom uti IHtufeit i iJlorala ©odu; Qteg= 
fuubet, t Diogftab ; QFallgåvbofunbet i ©öberala; etc. etc. etc. Slftoen 
toäl på (amma tib til toiffa ftranber få toäl uti .pafstoifar, font Sttftöar; 
fåfom uti IHovtnov, t Dlogftab ©odu; IHövtftcm, i Jiiutåitger. iHovt= 
fton i Slrberåb; IfifEvoifc' t SMrgfiö ©ocftt; etc. etc. etc. Slfetta flaget 
är mpfet ftörre, fioartare ocf) fetare, ätt tfet font itäft efterföljer; i 
fpnnerfet uti t£>e ftora od; btttpa toaht; ide geller af få ftnåbenigt lött, 
ttälft b)ctffiömörteit.

B. 0åbe6=H7ca-tett infinner fig på fåitingétiben; fwilfet od) nam= 
net utioifar; ttär Sllberlofioet är utfprudit; od) ti) famnia flag font i 
Vätern ont l)ioilfet Tifeliiis, a), ffriftoer. ©tiger intet att meb fin Ief 
åt ftrömar, font ti)ett förre; ide feller finîtes tt>etta flaget i fafwet; 
utait tränger fig in uti risbuffät od) toafar, gattffa tiodt, at tfe garn, 
nät, rpfjior od) miärbar, font albranärmaft lomma at ftällaS in uti, ocf) 
omfrtitg ristoafante, fullgåbbe få upbragaö; förtfeitfful toarba fåbaite 
buffar alleftäbeS utfatte uti tfe ioifar l)toareft fait Iefa plägar, arbetare= 
nom til fromma; faft än ffetta flaget är tfet minfta, fämfta ocf betti= 
gafta; od) tferföre od Qpottmovtev itäntbe; tp ätarena, af fifïettê fmå 
ocf ftoafi been, inåfte oftaft fpotta. Dlär IefStiben är öfioerftånben, 
flptta tfe fom måttg annor flag, ut igenom fmtb ocf ftrömar, tonte ocf 
magre, ©åfont Ol. Magnus, b); Plinius, °); D. O. Rudbeck, d); ocf 
månge flere föreffrtfloa.

a) p: 108.
b) H. S. lib: 21. Gap: 40.
c) H. N. lib: 9. Cap: 18.
d) Lap: Illuft: Part: 1. pag: 4.
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C. Slh- iitait liefen förenåniba Wörter, år cd) et flag, font far 
fabait art, at fan eubaft cm £)often, uti flutet af Augufti månab, på 
2 el. 3 lueforé tib, upftiger ufr fafiuet ntt ftrômar odg fmtb, til få iff= 
wattt, nu nätterna, när Mart luåber år; oftaft få tioft, at Slpjftau figlleê; 
få]om utt 'Kimfunfcet t Sirgftab ©refit; etc. etc. 3d'e utatt ftörfta 
föntnbrait, at en få liten fi]f förmår trånga fig up genom ftarfafte 
ftrrmen, odg få Igarbt uti fiffegarnet, font more Igan infilaber; epiuilfet 
gemeitl. ffer meb alla npgångS fiffar; förtfettfful årr ttge fiffetofl bråg= 
tigaft font ftållag Igiuar ftrömen ftarfaft faller.

§: 3.

Slf Wörter Igafiuer man luift tecfit, at når ttge börja anteit ftå meb 
Igufiuubet åitba lieber rdg ftiårteu rått upp; OMer blåufa t luatnet; få= 
font om löjor förmått år; fe Cap: 13: §: 3; fontmev rågit rdg ftorm= 
luåber.

§: 4.
.purit Wörter fåugaé, ttget år inåft anfört titförenbe; Igiuar til odg 

tomma flera fått, fåfom Slot, Ståt, SJletanbe; Selö at brufa tfem til 
agn på frofar, anteit fiele, eller ftigcfabe; Selö at tigern förtåra, anten 
fårffa, eller faltaba, eller torfaba; ©åfoni om Slborar, ©iåbbor, bra,riter, 
etc. titförenbe ffrifmit år; luaraitbeS ttget fifta anförba Wörteffaget, 
<6afftomorten om hoffen, felt olift ttge förra, i tig Igan år fel feter 
font 3b, linéguler, odg utan fmå benen i fiötet; etc.

Cap: 15.

17 or per.

§: 1.
@Igur 11IUål ilorf; år Igår en luålbefanter liten fiållfiff, få låitgre åit 

et q var ter, i fignerlget tfen font i ©altfiöit ftuneS; men ffeit uti Sn= 
fiöarne, något ftörre odg fiuartare til fårgatt, famt tfgår luib intet albe= 
leö få ludgtanbe, font Mgen uti fafiuet, ftuilfen fel liuöblå, meb gaitffa 
fmå fiåll; fpepigt fufiuub, meb låitgre fåft itebait ån ofiuait; fgiuita odg 
geitomffiitanbe fenor; fmå tåuber på öfra odg nebra fåftarne, jåmiuål 
fråmft på tungan, etc. gifiuer en få ftaref Inctgt ifrå fig, at tlgen ocfg 
fånited långt från rinnet tfgår Igan går i luatnet, odg åit låitgre når fait 
tömmer at bragas på lanbet; oef i tig mål albeleå olifer ttget flaget fom 
af Willighby fallag Eperlani ; men lifer tfet fiffflaget, font uti Sigffe 
orterne nåmueS, StiuFfifdgy StinFeling, Stint; på fomlig ftå lie, Spir=
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ling, Spierincf), etc. ©a är bref mljcfet fmärt, at igenleta rätta nam= 
net fy o S tfye 5Jtaturfuniga join fïrifma mu Siffar utmn laitbö. D: H: 
Spegel, a), [äger ITorf fallas Gall: eperlan; Ang: Smelt; af itägre, 
lat: Sarda minor; SJten när nian letar, fyoS ftörfte beleu, af namn= 
futtoga Ichthyologis, fmn mib Sörmälet uptecfnabe ärr, finîtes fä inäuge 
meningar rm Sarda, at man icfe met fjmab fauaft är; tp frmlige giöra 
tfiet flaget, Iif Hieb Sardina; Pelamyde longa; Trichia; lhriffa; Eri- 
timo; Alaufa; etc. ©ontlige meb amtrr flag, fäfrnt halecula; ligula; 
Apua; Ofmerus; Spirincho; Encraficholo; Lycoftomo; etc. Sbt= 
tfyenffut BIifiirer jag mib tfyet frm i SörmäletS, 3: §: är anfört, fä mijefet 
liiinbre uubranbeS pä âtfïilta meningar rm fiffar, frm ref närmafte 
grannar oefy Sanbsmäu rftaft framföra rfaut; fäfrni Mag: E. Alrot, 
när fyatt uti fin Geftricia, b), ffrifmer tfyet iTorf; enbaft finîtes uti 
fyafmet, fäfrm Simpait ; tä Ijan lifmät äfmen mäl uti ftrr ijmnrgïjet 
finîtes oefy fiffaS uti färff rnatn, fäfrm uti tTorva refy Sobra SDtUarna ; 
<§enna; SargrriFen; ^otffa=Watnen, L'cfy flereftäbeS; @ä at ttorj; af 
tToor, frm Bemärfer Sunn, fretum, icfe albeleS faut är.

§: 2.

Sfyett ätff'ilnab frm är emellan Jpaffio= rd) Snftr=Utrrfen, t anfeenbe 
til ftrrlefeu, färgan rd) lucfyten, girr bref intet til proportion fenrrna
emellan, ti) efter mäteftrefen är

Jiattg Öen
ifrån näbben til ögat . . 3. gr.
fielfma ögat.....................Ii
ifrän näbben til gelfenor: 11. gr. 
ifrä gelfett: til buffen: . . 16. 
ifra buffenorna til ftiärt=

et Utafmelfenau ... 13. — 
fielfma fenan ..... 6.
ifrän fenan til ftiärten . 2: -

ftiärten ©aptiter ... 6. —
ifrätt näbben til Uihggfcttatt 27. 
ifrä Uthggfenan til lilla 

Simpen mib ftierten . 5.

brebben
öfmer ögat............... 4. gr.
öfmer gelfenorn: .... 7: —
öfmer buffenorna, ... 9. gr.
mib nafmelbåren .... 8. -
mib ftiärten............... 3. —

©tiärten............... 9. —

Radii eller Stynbt
uti Uthggfeuan...........9. ft.
IEimpen fyel tniufer.
uti gelfenorna..........12. ft.
i buffenorna...........8. —
i ©tiärtfenan..........14. ft.
uti ©tiärten.............. 20. ft.

a) Gloff: Sv: Got: p: 321.
b) Part: 2. Cap: 4.
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§: 3.
.pan« IefStib är ftrar ont wären, när ifen affmälter är, tä tian 

lïoifetale; denfis agminibus, få]ont äftoett berättaS ont Sardis; Eriti- 
mis; Apuis; Spirinchis, etc. af näftan alla Ichthyologis; fêler til 
Utnb, ftröinar od) ftrauber, på wife ftällen, i 14 el. flera bagar, all font 
wårwäbret )ig ftäller; tp fatt är mäft frame när falt od) Iulit är; roa= 
raitbeö fålebeS fand öntttige gång, ingen färbeleS fägttab, fwarfett för 
åfermanett, font fälbre tå toil fafwa folffeu od) waefert roårroäber; Scfe 
fc’ller för ©trömingSfiffare, Ifwilfe merettbelS efter rift Sliorpfiffe befinna 
fattigt ftrömiitgSfiffe; i fpnerfet ttteb not oef) förr mibfomaren. SUien 
efter IefStiben giör fatt, font ittåitge anbre ftffar, flptter ntföre ftrömen 
igen, oef ut från ftranberne, til urbiupet, od) fångas intet; boef, font et 
ttttber, nteb SStt o ten.

§; 4.

3 IefStiben fiffaS Itan örnnigt up nteb not; font trång bör roara; 
fåfont od) nteb ^åfntanbe, uti ftröinar, od) laner ; oftaft få tupfet, font 
ff et förntäleS ffe, nteb et flagS fiff uti ©refelanb, od) fiött Praliade, 
font nantîtes Parpaces; Italffttlla fiffetofl; WaraubeS tå tnäd)ta famfer, 
at feie ffocfen följeS åt, oad)tabt båtar, årar eller annat föreS i watnet; 
©åfom Oppianus, a), Æliattus od) flere, berätta, äfwett ffe nteb En- 
craficholis.

§: 5.
iTovfeen förtäreS färffer, icfe af allom, för ftarfa ludjten ffull; tb>et 

jämwäl Gefnerus1 b), wititar om Stint eller StinFftfcf); måfte bocf 
förft rättfaS ifrån gallan od) tt;en fwarta tarmen, IjwiIfet t>är fler, font 
auorftäbeS nteb encraftcholis, efter Bellonii berättelfe, at febatt ittelf= 
wortta äro lofa giorba, ttteb twärrffäraitbe wib nafwelboran, bragaS tfe 
fram genom fiffett .nteb fufwubetS afföitbrtitg från froppen, utan at 
wprifta buten. SJien mäft fönuaraS STiorfeu nteb torcFanbe, aitteit på 
långa fntala teitar; fpett fallabe; i fpnerfet tfeit font ftor är; upfatte 
på fiällar uti wårwittbett; ©Her utbrebeS fan på flora breba fållar, 
botnar, bräber, lafwar, jfullar, när fatt fmå är, eller för mpefenfetena 
ffull, icfe finner fpettaS; ©åfoni äfwett fpfelaS nteb ©trömingen fär i 
laubet; fe Cap: 25: §: 10. Dd) nteb attbra fiffar i annor lattb, fåfont

a) Halieut lib: 4.
b) H. A. lib: 4. Paral: p: 30.



620 [II: I: 16. Pankor.]

Ol: Magnus, a), Joh: Boem: Aubanus, b); od) flere fcrtâlja faut UKira. 
JpnaiIfe torcfabe Sfiorfer, icfe allenaft brufaS til föbo för feilet, utau oct), 
når [tt>e] ^epetalë ligga, tpinbar od) ©win 11)år af måttas oct) giöbaS; 
fåfom tt)et ffer uti SiuSbal Socfn oct) bpit Siamfiö, belågeit mib flora 
fiöit penna, långt up i fïogêmarcfeit, Ijmareft för ioilbiuren ffull mange 
jjuttbar föbaS ntåftc; SIIen intet Ijåftar od) åDpar, fåfom tt)et lifieåt be= 
råttaS ffe tneb torrfiff uti (BreFelanö, af Herodoto; c); uti (Dftevlan- 
t>en, af Marc: Paul: Venet: d); i iTorige, af Jöns Wolff; e). od) 
aitorftåbeö.

Cap: 16.
PcmFoiv eller SpinF. el. Sliboiv

§: 1.

Itti tlje main, font SBrapn, g Ub or, SJiorter od) Sojor loiftaS, fiititaS 
od) Pan Fot, en liten od) tuitner fiållfiff, af fantma tpnbe font fltbor 
o cl) bra,riter; od) ttjerf öre 23v«pn-panFot mångftåbeS ttåntba; bocf mpcfet 
minbre, Iiufare til fårgait oct) få tunna, at tf)e nåftait åro geitomficbtiga, 
i fpiterl)et tl)e fmårfta, font fnapaft l)iuita 12 graders låugb, od) 8, gr: 
brebb ; Ijafmanbe fort fpifmub, liten numb, utan tånber; ena rpggfeno 
mit på rpggeit; oct) tlje aitbra feitorne fåfom glibov; åfioen ftiårten; 
fmå ftåll; etc. föttet fult meb fmå been; fåfom tplife pifces ariftici 
mara ntånbe; Dcl) låra funna föraå uitöer tf)et flaget af Cyprinis, font 
itåmiteö Prafini, Germ: SBlicf ; etc. men PanF, oct) PanFoiv af tljet 
algemena pelêinge=orbet, Pan F, font bentårfer final, tunn, tom ; lat: 
gracilis, tenuis, parvus; lpoitfet tl)era§ ffapnab nogfamt tilfanna gif= 
mer, tp efter Schalan, år

långben :

ifrån näbben til ögat . . 3: grad- 
ifrån ögat til SIpggfenan 6. — 
ifrån SIpggfenantilftierten 6.— 
ifrån näbben til gelfenorna 4. — 
ifrån gelfenorna til bttf= 

fenor:.........................3. —

a) H. 8. lib: 2. Cap: G.
b) de Mor: O. G. pag: 18.
c) lib: 5.
d) lib: XI. p: 163.
e) p: 73.

bre&ben:
öfwer ögat......................... 4. gr.
öfwer getfen:..................... 6. —
ifrån SIpggfen[ nit] . . . 12. -
Wib ftiärten......................... 3. —

©tiörten....................  5. —
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t£>er ifrâ til naftoelfenan 4. grad:
naftoelfenan . . . .5. — 

tf)ür ifra til ftiärten . . 2. — 
©tiärten îarliïet . . .4. —

Radii elï Qtynblarne
uti Drpggfenan.................. 10. ft.
i ©elfenorna.................. 10. —
uti buffenor:.................... 5. —
i ©tiertfenan.................. 12. —
uti ©tiärten .................. 18. —

Slierag IeMib är iu på fontareit, när matitet utaf foleiteg ftrålar 
är upioarmt; Ifafioanbe fit tillhåll få wäl tå, i IeMibenom, font Ifela 
året öftoer; få framt fölben icfe för ftarcf lua[r]ber; enbaft uti tiorfa 
fäfioeu, o cl) in mtber flpljolmar; fåfoiu od) tl)er näcfe=blab od) tplif ftö= 
flrâê toäpa; faft äit tl)e på fomlig ftällen, od) år, pläga efter lefen, flptta 
utgenom junb ocl) ftrömar, när foleit ffiiter; ©åfoni om glibor är för= 
mält, Cap: 4: §: 3.

§: 3.
rtör tl)era8 beniga fött, od) fpinfuga fropp ffull, fiffas efter ttietta 

ftaget intet; tp orf tlfe äljeft glupanbe fiffar, fåfoiu ©iäbbor, ©iöfar, 
iXorffer, etc. äta tbeni irfe geller giärna; 55ocf fomma tt)e at fångaS 
när tTot brageg, få mäl ont fomareit, i fpnerl)et meb Pitfo= eller Stot= 
not; utbrefua utur tl)eraä Ifeunoifter @äf=f)olmarne; fåfoiu od) om loin= 
tern, meb tljeit få fallabe 3snoten; float om fait fees Cap: 2: §: 4. 
Dlceit enbaft när ftarcf fölb är, tå tfefe fmå od) fmala sPanfor itöbgaö 
gå . utur fäfioeu på biupet, fåfoiu oftaft ffer i Syfta ftén, uti Diogftab 
©orfit; od) fuart fagt uti alla aubra @äf=rifa ftöar.

Cap: 17:
Kubov.

§: I-
Sblaub tf)e loafra fiällfiffar äro od) "Kttboiv näftait runba fom tal= 

rirfar, meb fort Itufnutb ; utan tåuber; ena ftora ocl) långa Dcpggefeno ; 
ftacfot od) tioärr ftiärt; fibait Iutf; ttorf ocl) ftor fiäll; få luäl til tfjein, 
fom alla fenorna, ögon od) ftiärten, öfioer alt, af röbbrmiait färgo, borf 
Iiufare mtber rauben, på fiborna, ioib tufen; ioaranbe mprf'et Itfa tfet 
(Taget af Cyprinis, font fallag brevis; uti Spffa orterne (Solöante, eller 
od) Ilarafi, 'Kavattfte, Äant^e; i TDanmarcT näftait Iffa; Grœc: /aça^,
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od) font Hagre mena, uti Ängl. Doree, Dare, Dorry; uti Sranfn 
Duroy; uti ^elften, TIufcen ; faft äu migre föra tlfefta til Coracinos. 
COIen tt)dr utiitan fftljaé bocf mara Olubor, ifrån utläubtngarnaé fiffar; 
life ntå mara af Cyprinorum et Coracinorum flag; at tlfe icfe fiititaê 
tpoarfen uti tjafmet, eller åifmer, flober, flora, btitpa ftöar, Ifmareft fanb, 
ften od) flapurbotn är, etc. utan eubaft uti fmå infiöar, fäntor, puffar, 
marar, Ifmareft fit), rör, näcfeblomfter, giörfa, äfja od) Iof Botu år, un= 
ber o cl) uti Ipotlfa tf)e eubaft f)afma fit giöme, odf fomnta intet fram 
för äit ont marmafte fomarett, icfe geller tå altib, utan allenaft 4 el. 6 
bagar på fymarje nptåning af månanS omffiftiting, albramäft på mib= 
fomaré ttt), tå fl) era ê ftörfta Ief angår. î^et jämmät berättaé om et 
flagê fiff utomlanbê, font af Ariftotfele] falla© Rhyades, a); til ffap= 
naben nog Iifa måra TIufcor ; COIen om tf)e böra nåmnaé Spari. et 
Sargi; tf)är om tmiftaö mpefet; Gefnerus, b), fallar tlfem Sparv= 
bvacftfmen, eilt Heine tTïeerbvad>fmen art; lfmilfet mpefet mål ftärner 
in nteb Tlufcor.

§: 2.

Cgfter COIåteftocfen åro SRubor fålebe© til

långben : brebben:
ifrån näbben tit ögat . . 5: gr. öfmer ögat.....................

ögat.............................. 3. - öfmer gelfenornfa] . . . 30.
ifrån näbben til rpggfenan, 40: - öfmer buffenorfna] . . . 40.

OIpggfenan................. 28. - brebaft ifrån rpggf: . . . 42.
ifrån rpggf: til ftiärten . 10. - mib nafmelbåren .... 27.
ifrå näbben til ®e!fenorn[a] 15. - mib ftiärten..................... 11.
tpär ifrån til bnffenorna . 20. - ©tiärten.......................... 29.
ifrån buffen: til nafroelf: . 23: -

OIafmcl= et ftiärtfenan 10. Radii eller ftynblantc:
t£)är ifrån til ftiärten . . 9. uti OIpggfenan................. 20:

ftierten, tmärr, .... 16. i g elfenorna..................... 16.
uti buffenornfa] .... 9.
i OIafmelfenan................. 8.
uti ftiärten..................... 26.

a) H. A. lib: 5. Gap: 11.
b) H. A. lib: 4. p. 882.



III: I: 17. Rudor.] G23

§: 3.
Sfyeraë bejpnerltga ocfy ftôrfte lefêtib, är på DKibjomarë npet, ntt 

några bagar; tå ntpcfeu röbacfytig råm rinner nt. ©oft fâjaê tfye leta 
på fywart ny, enbaft när marmafte joutant fyär är, uti Maji, Junii ocfy 
Julii iitåitaber; ta tfye mät intet torna eller jpilla få mpcfett råm jom 
uti niibjomarë nptänb[n]ingen; men lifmäl äro tfye tå altib frama; tfyeé 
emellan intet; jä at ©falbettë Manilii qmäbe, a), faut är:

Ad lunce niotum variant animaiia corpus.

£)cfy entebait tfyefja måra ,'Knbor äro mpcfet Ijfa nteb tfye fiffar jom 
ntomlaitbë faüaê, Raraß, Raraußen; jåjom förmält; jå jpttaë tfye jäm- 
mäl ftämma in nteb fymab attbra, i tfyetta, fymab Kentmannus ocfy 
Turnerus af Bellonio aitbraga för Gefnerus; faft än Turnerus 
Bellonii mening ide gillar, ocfy Gefnerus intet mift tfyär om fluter; 
ttäntl. at tfyeße ftfFar 5, eller 6, gånger, om året, IeFa. Slr od tfyet 
faut fymab Gefnerus, b), ffrifmer om try (lags Rar aß, tfyet ena ftörre 
ätt tfyet attbra, om måra Ruöor; tp nti jomliga matn fittnaë ocfy fdttgaë 
inga attbre än rätt fmå; intet mibare än måra 3-/. flantar; nti font= 
liga, något (torre; jåjom tfyeraé RarpFaraf?, til 1. 2. 3. ntfarfcr]. åter 
attorftäbeS, tfye ftörfta, af 5. 6. 7. m. Dbfy tfyetta ingalmtba i attjeenbe 
til fiöarnaS mibb ell biupfyet, utan merettbelê fiitnaê tfye ftörfte nti 
miitfta matn ; od) tmärt ont; ide fyeller tit ålbent ettfatterl; tp fymareft 
jmå äro, fåttgaé albrig etta ftora; ocfy fymareft ftora fiffaS inga fmå.

§: 4.
Diubefiffet ffer nteb iTåt, font ntåfte läggaS närmaft flpfyolmett; tå 

fiffaren på bemätte flp går, gungar ocfy nteb flubbor bultar, jå at fifïett 
rttjar fram uti nätet. HReb Rattifjor äfmett utjatta mib flpbräbbena, 
fymilfa brägtiga äro tnebatt jpiälante eller fpiålfonta äro ttpa ocfy fymita; 
men jebau intet; tp Diubatt ftiger au tjt fymitt är, när fyott framfomer. 
DKeb Ryjjior enbaft jämmät utfträfta mib flp, od) tå Ipdliga, när ttitber 
tfyem, på botu, läggeé fymita barcfar eller grattlopar, äntel. jå långt 
fram font ingången fig fträcfer; attitaré mättba Diuborna tilbafa när 
fymite barcfett ättbaé; äpmilfet är et arcanum.

a) lib: 2. Aftron: verf: 94.
b) H. A. lib: 4. Paral: p: 16. 17.
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§: 5.
£>d) emebcin mange Siaturflofe, fåfom Ariftoteles; Athæneus; 

Theophraftus ; Plinius; Strabo; Agricola; Mela; Kirckerus. Zahn. 
Seneca, ret) flere, berätta tfiet, mib àtfïiUiga orter, få mät ftärmare 
iom närmare 9’iorbett; fåfom uti Babel; Paphlagonien; Heraclea; 
Cromna; Maffilia; Caria, etc. etc. Iefumnbe ftffatr; lat: pitces fot- 
tiles; Germ: 23etfefev, fîîeevputten, P fit I ft fd); «vu fmtbne uti jovbene; 
©å far jag od) fåbant beftprfa meb tl)et font fïebbe I)är om året, på 
mina Sobers ägor, Slötmifen uti Siogftab ©orfit; f) W a re ft nti et fför= 
bifetS upfaftaube, od) når öfiuer Iiela flotttanbet flpet åtffilbeS; fmtitoS 
Iefmanbe Siubor nti giörfon ftå, font meb bara Imnberna lättel. uptagaS 
månbe. pmilfet mifferl. på tl)e inåttg ftälle äfmeit mät ffe finite, l)mareft 
ftp od) ftott)olmar, t>eta ftora traeterne, af mifar od) rnattt fimtaS mara 
betäcfta od) öfmermurtta; ©om fees fan af Urb: Hiernes, a), mång 
bemiS; få frafmt] på fantma ftälleit Siubor Iiafma miftaS, för ätt ftp 
öfmertäfte matnet; Sp på fåbait rum berättaS od) fåbatte fiffar fimtaS 
utomlaubS.

§: G.
Sittbor förmaraS I)är intet Iimarfen meb faltanbe, roFanbe eller 

tordranbe, font auitar fiff; utan tt)e l)ållaS Iefmanbe uti ÎDamav; om 
IjmiIfa fiffe=bantar ide allenaft Colerus rnpefet liar at påntitta, utan i 
Ipnerl)et SMffop Janus Dubravius font 5 böefer 11) er om ffrifmit; ma= 
raube» t)är å orten ingen få fantmetSlöfer; font meb Morianerne; få= 
font Sextus Empyr: berättar, b); eller meb Ilfett Siomerffe Siegeuteu 
Vedius Pollion ; fåfom Joh: Bruyerin,c); iittpgar; eller font Renatus 
Campanus; fåfom Jac: Aug: Thuanus, d), ffrifmer; faftar SIieuiffo 
fiött uti bantar fiffonteit til Ipftmäte, faft än tt)e fåbant fött inäftälffa; 
tt)et I)oS ©ref: uti Athenæi fiber, od) nog gätt[g]fe mar:

— — — äjvag xe
i%&vg aÜQxa (piÅel ßqoieav, âv ns neçixvQOr]. e).

Sbe funna jämrnäl ligga länge infvujna uti ifett, ont mintent, od) 
föraS långa mägar, befomattbe fit Iif od) rörelfe igett, när ifett fmälteS;

a) [Sett forta attlebitiitgeit, til ått>ffil(ige maint od) bergarters... 
efterfpörjattbe...] I: SI: om matit Sifågattj 10. II: fl. ont jorb: St: 12.

b) lib: 3. Pyrrhonfiarum] Hypfotyposeon] C. 21.
c) lib: li). de R[e] Cib[atia] Cap: 17. p 793.
d) lib: 30. Hiftor: p: 576.
e) lib: 7. Dipnoffophistarum] Cap: 17.
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tfyet D. O. Rudbeck, a), Berättar ffe funita äfjueu meb StIar od) tatar; 
font t)är tutet nu gär au; utait eubaft meb Siubor ; ont pmilfa fattnaë 
Stpffenë ut]agit: Stnb eines fepv f>arten tebens.

Cap: 18.

Höbet, Txoev, Txotr, Txoftfï.

§: 1-

Stt mange fifïar, font annor btur äga namnet af färgan, tt>et tan 
ittgont otuuigt mara font febt tlje naturflofaé ffrifter; g-ortttenfful ftar 
od) ttjetta fiffeflaget nantit af röba färgan; bod intet HEe tt)e fiffar utom= 
lattbë, fnotlEe af röba färgan äftoett nämnas?, fäfont Cuculi; Erythrini; 
Gornelli; Grundini; Lyræ; Mulli; Pagri; Rubiculæ; Ruburni; 
Germ: Siotfifd), SiotBart, Siotfeber1 etc. Sd'e EteIler mära Ixttbor ; utan 
Siöernag Hptbe är näftan font Drtttgarê, gaporittgarê M), meb tmärrad)tigt 
Ejufmitb, fntä tänber Bäbe pä Eäftarne od) tungona; ena rpggfetta, meb 
Hten Hmp ttt emot ftiärten; 2 getfenor, 2 BuEfen[or] en längfena BaE 
efter nafmelBoratt; Eorter od) tmärr ftiärt; fntä gräad)tig fiäfl, pä rpggett, 
men tteber mib fibortte, Husad)tigare, faint röbBruite fläder eller pridar; 
etc. bod tl)ät ntinatt fftlba ifrån £>rittgar, at tEte ttitbcr pela BttEett äro 
röba, od) fenorna farnt ftiärten röbbrmta ; od) fälebes? HEa Efte Tiobingar 
fom fittttaé uti SSätern; ttämba af Tilelio, c); äfmett utom lattbs?, i 
©amojen: liotele, Routte; Rutilus, Rubeculus; i Sepern: fgucp; od) 
annorftäbeö: Tic?t; TiottEe; Tiot ^ueepen; etc. förba af Gefnero, d). til 
Truttarum f. Salmonum, Sajrarä flag; od) tt)et fä mpdet närmare, font 
tt)era@ meb mära Sioer öfmerettfe ftärna, jämmäl tt)är utiitan, at pan 
är tö bare ttnber BuEenom od) i fenorna än bon; Tifelius Berättar, ^on 
ek Tiomnan wava intet rob; men pär intet fä; Slt tpe bö fnart när 
tl)e feragaé utur matnet; Bafma löft Eött; etc. £)d) fom tt>et Berättat? 
af mänga Ichthyologis, at Rubelli, Rubeculi, Rutili, Umblœ, äro 
ftörre od) minbre, alt efter fiöaritas? BefEafffJenBet ; ©äfotn uti fiöartta 
Tigurino, Ammerfe, etc. är EBet mittfta flaget, Tiotele, pigling EalIat; 
uti Lucernenft, nägot ftörre; ein anbere Tiotenart; uti Lemano EBet 
ftörfta; (5 roß Txoten ; Slltfä är od) meb Siöenta Bär t Siorbett ; i Epelé= 
ittgelanb äro ide alleitaft tpe fmärfta, utait od) atbeles? tutet Befiuteliga

a) Atlant: Tom: 3. p: 417.
IbI) Scheff. Lap: Illuft: Cap: 30, p: 355.
c) p: 106.
d) H. A. lib: 4. p: 1015.

EOGlysisvallur III.
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IBtb tjafdfibcua cd) ut i Ianbena ; ef)uru måitg cd) ftor matn f)är ftpta; 
utan enbaft uti några fiöar, iu emct dpärjeåbalarna cd) ODlebelpab ; Ufa 
[cm tljet läfed cm Silurift t Smitjerïaub; af Gefnero, a), cd) fiera; 
-Dieu uti .pärjcåbalfarne] fiititad tfje ftörre, cd) fångad ömuigare; tjdlft 
xtti fi carne up uitber fidlleu emct Gierige ; !Dccf olbrumäft uti jamtlaub, 
fpoareft tl)e af mpcfenlfetena, fem ftcrlefen, af 6, 8, 10, 12 m[arfer]i wigt, 
I)afma fig at fågna, cd) mpfet efterfiffad ; Ijfa fem up i fidllen af Sap= 
marefeu.

(gfter tt)eii i Scrmdtetd §: 6: anförba SDldteftccfen, finned Olcbernad 
proportion fåtebed:

Hangben :
ifrån näbben tit ögat . . 12:

ögat... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-
ifrån näbben tit rpggefenan 94

Olpggfenan.................. 20.
tper ifrån tit titta timpen . 47. 
ifrån timpen tit ftiärten . 42.

ftiärten ....... . . . . . . . . . . . . . . . 26.
ifrån näbben tit getfenornf a] 46. 
ifrån getfen: tit buffen: . 54. 
tper ifrån tit Oiafmetfenan 39.

fietfma fenan . . • .16. 
ifrå fenan tit ftiärten . . 26.

brebben :
öftrer ögat . . . 
öffmefr getfenorna 
ifrå rpggf: tit buff: 
mib nafmetbor: 
mib ftiärten . . . 

ftiärten ....

Radii et. ©tynblarne.
Oipggfenan.... . . . . . . . . . . . . . . . .12 ft.
getfenorna...................... 18.
Puffenorna...................... 10. —
Oiafmctfenan... . . . . . . . . . . . . . . . .10.
(Stierten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.

§: 3.

Sebau fpefje Olcber pafma futldubat tefeu, fem fterft dr nä ft for 
mibfcmaren, fångad tt)e meb nåt; dfmeit fem tt)ct ffrifmed cm Umblis, 
meb "Kotefegarn; nåftan peta fcmarit cfmer, in tit fibp often; Såfcm 
cd) meb t'rotV.r, Ufa fem förmält dr cm ©idbbcr; Gap: 6: §: 4. Dd) 
emebait pär i orten tperad ntdfta pemmtft dr på ftapperften, fa fångad 
tt)e intet meb Uufter etter’ (lobjanbe; jdmmdt cd) tperföre, at tpe pålla 
fig ut på biupet; faft du Tifelius berättar tt)et brnfaö i -SSdteru.

l) H. A. lib: 4. p: 875.
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§: 4.
hattet nt Dlöer bemgra, år ineb faltanbe; id'e allenaft på fåbaut 

fått, font Ülborer, ©iåbbor, Snparr etc. iitfaltaê; utcm på et fàtbeleê oet) 
befpnerll, til ena [pro; nåftait foin tt>et ftafwer Jtg nieb tljeit få fatlabe 
Guvftromtng, f>år ute mib tjafsfibem; fjmat om flfal förmålaS Cap: 2: 
[o: 25] §10. JpwiIfeu fifï fallaê öfmer ntt (Sraf=Sift; om fjmilfeu 
tfjetta följanbe fortet" år at berätta: t) a (ft man finner nf många tlje 

sJiaturflofag ffrifter, fjwarjeljattba falfamenta, fåfont Pontica, Phrygia, 
Ægyptia, Sardua, Gaditana, etc. Jtenil.

©raf=ft)ï far namnet af graf, gvafwa; nebergiöma i Sorben; a); 
lat: fodere; fovea; ide tfjerföre, at tIfett ttebergtafweé i Sorbena, til 
t()en attba, at junta eller Ijalfriitua; fåfont fomtige mena; faft ån ett 
'tor ffilttab mara månbe, emellan junta; lat: acefcere. Gall: devenir 
aigre, od) vittna, lat: putrefeere; utan tfjerföre fallaê <Braf=ftften af 
gvafwa, at tlje fåritle; fåfont bpttor, åntbnr, buntar, tptor, gipor, etc: 
ttmarnti fiffarne låggaé od) infaltaä, nebergrafmas uti forbene, uti mpror 
od) attbra ftålleit, fpuareft låttaft ffe fatt, wib fiöftranberua, eubaft för 
tl)e orfafer, at fiffematnen åro belé fiåratt från b panta uti fïogêmarfeue, 
belë få långt belägen ifrå pmar attbra, at fiffarett Ijmarfen finner gå 
l)etn på Ipoart bpgtt, ån mittbre upråtta fiöbobar eller fjpbbor mib alla 
fi öar ; maraubeê t^eS utan, alt för befmårligit, at båra fiffarne, font 
fångas, ifrån tIjett ena fiött til tfjett attbra, ätt fiber få mpfet falt ttteb 
fig ftemauefter, nåt ömnigt fiffe år, at alle fjårbt faltaé funna; gör= 
tfjeufful ftröeé faltet tunt; fårillett t)ålla§ berebb mib ett Ijmar ftö; 
fiffarne råttfaS od) ittlåggaé; od) altfamané grafmcé tteber, beIS at för= 
mara fåbaut råttfåugit gobé, få mål ifrån wilbiurett i ffogenom, font 
ifrå tiufmaré fjånber; belé od) at ftålla fiffett uti ffuggatt, fåfont uti ett 
fåilare, at l)an ide bortrutnar, utan får ett befpnerlig fpro; målfmafelig 
for tljein font tf)år mib af baritbomeit matte åro; men ide få för allom; 
åfmett font @urftröiuingeu ; Sp mårdaé ide allenaft af 'Köer, utan järn= 
mål af attttar fiff, tienne <Sraf=ft)ten.

§: 5.

9lt tienne @raf=fiff år befpiierl. gob emot Oîofatt i benen, når tfeu 
pålåggeé, tfjet met tî>en gemena ^open brufa, faft ått tljeit fråntpa, af 
falfmatuet, fållan får utbrpta, tf)år uppe mib fiållett.

a) Stiernh: Gloff. Ulphil: p: 75. Spegel: Gl. S.G. p: 156.
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Cap: 19.
©it'ar.

§: 1.

©iE är en fjmitacftig, [märter od) mäd)ta miger ftällfiff; mi)cfet 
liuêacf)tigare nti Ijafmet, au uti tt>e anbra flora [iöar, Ijmareft f)au od) 
öinnigt [finite»], [åjoiu uti SBargiuiEau ; SBiarmau; Dr; Jpafnaeru ; SMl= 
Iarne ; ,penna, etc. meb [petigt tmfioub, numb, utan täuber; en rpgge= 
feno, odj liten miuf timp mib ftiärten; ©el= Buf= od) anbra fenor [om 
'Diörter etc. [må, lena od) lättel. afffrapab fiäll, meb ena raub från 
f)ufiuubet mit efter fiborna til ftiärten; od) [ålebeé lifer tf)et [laget [om 
fallaß Albulæ, Coregoni, Cyprini, etc. Germ: (Siege; jäunuäl tt)er 
utinait, at l)af[iö=@ifett är fetare, ätt Sttfiöfifen; od) tt)e [tore, af 3. 
marffer]; bättre ätt [må; bägge [lagen af faftare fött, od) intet [a benige, 
[om ariftici pifces, mörter, [libor, pattfor od) ti)Iife; tuarattbeß ©ifettS
Ipube efter mäteftoifeu tfietta, nentl.

långben I brebben
ifrån nii6ben til ögat . . 6- gr- mit öf[roe]r ögat . . . . 12. -

ögat.............................. 4. — öffmcjr gelfenor: . . . . 20.
ifrån näbben til getfenorne, 10. - öf[me]r buffen: .... . 30.
ifrån gelf: til buffenorna . 32. - mib nafmeln .... . 17. -

buffenorne................. 4. - mib ftiärten................. . 8. -
ifrån buffenor til nafmetfen: 24. - ©tiärten ©ajlif: . . . . 28. -

sJiaftuelf: ek ©tiärtfenan 10. -
ifrån nafmelfen: til ftiärten 10: gr. Radii el1 Wtynblarnc

ftiärten.......................... 20. - uti SRpggfenan .... . 14: ft.
ifrån näbben til rpggfen: . 47. - i ©elfenorna .... . 18. -

fielftua fenan .... 11. - i buffenorna .... . 12. -
ifrån fenan .til timpen . . 32. - i ©tiärtfenan .... . 14. -

fielftua fimpen .... 5. - uti ©tiärten................. . 28. -

§: 2.

©ifetté lefßtib [t)iteé mara 2 refor om året, uti fafmet, måt)r od) 
t) ö[t ; men rättare, allenaft ena ref o ; ti) [aft ätt l)ait [trap om luårett, 
när ifeit är förfmältab, od) för än [trömittgeit anftiger, mifar fig, cater- 
vatim, (ïoifetals, uti fiärbar, [mib od) mifar ittfomma, fjafmanbeß tl)er 
[it till)aK in emot mibfotnarn; äfmen od) [ebermera uti Jacobi bagar,
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ut wib ubbar od) ftenftranber; Sntet pär t orten på gräébotit, fåforn 
Tifelius, a), ffrifmer om gräéfifeit i SBätern; ©å fpiller pan tå albeleé 
iitgeit rånt; utan tpet ffcv allenaft om pöfteit, uti pafwet d. 10. 12. 14. 
October, uti tpe [torn oct) bittpa fiöar förre eller fennre, nit efter mat= 
nous biuppet; äfioett od) uti flober, ftrömnr od) åar, pmareft Ijan pela 
3 el. 4 loefortte framåt, upftiger om nätterna emot ftrômeu; maranbeê 
ta Inonder od) Cnottriger öfioet pela troppen, tömanbe» utur fig rob od) 
mytfen rånt; infinitn ova, font Willigby tt)en tallar, ömnigt ämtte til 
flera fiftar af fatnma flag.

§: 3.
Slf ©tfetts aufomft om toåren, par matt at förmoba ©trömingö= 

fiffet, Iiitru tl)et mil Iptf'aê; ty ju förre od) brågtigare ©iffiffet fter, ju 
bättre od) Strömiitggmarpeit; emebait pan år ftrömingené förebobare. 
Slfmeit mät uti Jacobi bagar. DJteu fåitgaé tupfen Sefê@jf ont tjöften, 
fruktar man för fmalt SarfifEe på måren tper efter, Saft än nu öf[me]r 
alt f ôtfareê, 11) et t)marcfeu Sa,r,= @jf= eller ©trömingä fiffen öittitig 
marba, när ingen pafsjë, mib ftranberna, om wintern läggeö; id'e Ifeller 
någott mratiö anflpter från pafwet.

§: 4.

©ifeit fångaS på ntång fätt, nteb not, nåt, »Ena elr Hpfnot ; 
Ä.tu|lef eller (lobjanöe; om l)milfa fiffetopl tilförettbe, Cap: 6: §: 4. 
8: §; 4. etc. ffrifmit är; pmarwib tl)et är at märtfa, at fångarett bör 
mara mpfet förfid)tig oct) marfant, emebatt tienne fiffen är mera miger 
od) fnält löpaitbe, få mäl öfmer noten, font fram om genarna, in uitber 
bättberita, etc. än aitbre månge fiftar; ffiutanbeé fig fram en pit; IjmiI= 
fet jätnmäl berätteö om et flag af Leucifcis, font od) tfjerföre fallas» på 
annor fpråt: VanboiTe; Dard; Suiffe. Sörtpenfful fäjeé pär om ill= 
fingt foil: ^an år en ©tier; lita font Stanpoferue ont tpet pjåtfofama 
folfet af fiffen leucifco, tpeu tpe nämna, Gardon. DJIen om mildern 
är pan ute på biupet ocp fåttgaé intet.

§: 5:
©ifett bewaraö pär meb faltanbe, röfanbe, torfanbe; fåfom om Sap 

od) giäbbor berättat är; Cap: 12: §: 10. 6: §: 8; marattbeê jätnmäl 
tpeit infaltabe rånteit mäl bepagelig för mångom; mera at ftilla en 
Ipften maga, än tiäita til läfebomar emot attbra främpor.

1J pag: 110.
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Cap: 20.
SjiMôjov, eller Småfit"; ©tint.

§: 1.
CSmebait Sjf=Iojov cire t£)e fantma, font Bär meb et annat Ufa »ät 

Befant namn, MlaS 23ofjov; odj af ttàgront, Sma--Sjf; Ijmar ont til= 
förenbe uti Cap: 3; förmält år; ©å är ouöbigt et flag flera gånger 
Beffrifma, faft ätt flera nantit tl)är å gifmaS tnånbe, få mät uti tf>et ena 
fprâfet font ntåttg annor; fjmtlfet af görmäletS §: 3. od) 4. är at af= 
taga, od) alla Ichthyologorum ffrifter.

Cap: 21.
Sillar.

§: 1-

Ulf tt)et fiff=flaget, font Sill !jeter, Dan: ©ilb; Græc: ü/J.tç. lat: 
halec, halex. Gall: hareng. Ital: Arengo. Hifp: aleche, harinca. 
Bel: harinck, heringk. AngL heryng. Germ: dpertttgf, Bar Ppelsinga= 
lattb ftg intet at fägna, fåfom IBe föbre orter, fäntmäl uti öfterfiöit, få= 
font mib ©fåttö, a); äfmen mib Gefle, b); Ipiioareft ©illeit fiffaS immigt 
nog, meb t^e bhtpa näten, ifrån Maji måttab od) itt på Junii; £)od 
l)ar naturfens Pperre få fficfat, at faft ingen ©ill Bår fångabeS förr 
1700, Bafmer Bftt lifmäl febermera mifat ftg alt mera od) mera, od) är 
morben fåttgab mib cjpubidDmal, Båbe meb not od) nät, få mål minter 
font foinar, nu på årett 1720—1724—1725 Ppmab Ipäbanåt ffer, tt)et 
öpttar tibeit ; /: 1742. öntttig meb Ufot i BLvall :l Ulfen om t^et få 
ömitigt marber font uti Uforige od) Irittg Trondheim, Ijmaueft månge 
täfter ©ill uti et marp tan fångas), fåfom Arent Berg, °), od) flere 
månge Berätta; tBet är omäntaitbeS; Öm namnet Clupea må jag intet 
ttämtta.

§: 2.
©illett font Bär fångas) är af famnta ffapttab font ttpe utomlnubS, 

nteb ftort Bufumb ; ftor ögon; fmå fiäll, etc. etc. bod nog mager od)

a) 01: Mag: lib: 20. Cap: 28.
b) Alrols Geftr: pag: 2U.
°) ©attUlf. od) Ufor: Ppärl. p: 300.
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torr, fcift ätt lion ftor nr, af 1 m[arf]i toigt; toarattbeS efter mäteftocfeu 
af fåbatt proportion, nanti.

Äåttg&en breb&en
ifrån näbben til ögat . . 6: gr: öftoer ögat............... . 10. gr-

fielftoa ögat................ 4. — öftoer getfenorfna] . . . 18. —
ifrån näbben tit rtjggfe= öf[toe]r buffenorna . . 22. —

n(en)an,.................... 46. toib ftiärten............... 9. —
fielftoa rpggfenatt . . . 10. — ftiärten ................... . 20. —

tför ifrån tit ftiårten . . 28. -
©tiårten, Saptifer . . 16. - Badii eller StynbL

ifrån näbben til getfenorna 12. - uti Sipggfenan .... . 17: ft-
ifrct getfen: til buff ettorna 30. - i getfenorna............... . 16. ft-
ifrån buff: til naftoetfenan 20. i buffenorn[a] .... . 9. —

naf to elfen etr ftiärtfenan 10. uti itafioelfenfan] . . . . 16. —
tfär ifrån tit ftiärten . . 8. — i ©tiärten............... . 28. —

§: 3.
(Sillen font t)ät nr enbaft uti faffiöu, men albeleê intet uti annor 

toatn, Ijnftoer fin Iefstib ont tonreit uti Maji ntåitab, tå Ijon ntpcfen 
rant flapper, bliftoanbeê in mot ntibfomnrii fel tomer; Dcf efuruioät 
tfet tit eu bel faut är, Ijtoab Gefnerus, a), ffriftoer, at f on fober fig af 
bara ioatuet; (Sn far tuait bocf funnit uti femte fmntt fiögräS, fåfottt 
uti mörter ocf attttor fiff.

§: 4.
.pott förtoaraS meb iitfaltanbe, efter tfet fätt font förmält är, Cap: 

1: §: 6. 6: §: 8. 7: §: 4. [o: 5].

Cap: 22.
©piggar.

§: 1.

Ult ftnå fiffar, fnfom annor fittå biur ä Innbet, utioifn @ub§ ttttber= 
bara ffapelfe, ocf förtfeuffut fuittta äftoett få toät font ftorn biur, föra 
tnettiffnit at ff aba naturfens fpegel; tfet fan ingen meb ffäfl ttefa.

a) H. A. lib; 4. p: 409. adde Zahn: lib: III. Cap: XII. p: 376.
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SbIaitb InttIfa |är äro t|e fifïar, font Sptggar itcintuaê: Iat : Cafterotti, 
pifciculi aculeati; punctores; centrinæ; turnillæ; Germ: ©tacljelfifd); 
©tidjliltg; SMnetfdjIe; Gall: Efpinar; Ital: Stratzarig. Anyl. Scharp- 
lyng; |afmonbe mäft fit til|åll uti I;nfiuet, fåfont ocl) ntt aubra Utatn ; 
|toar utaf icf'c allenaft 2 flag ftmtaê, utait fiera, fåfont Sticbfpigg, 
Sfettfpigg, SEiotfpicb, ^ornfpicb; tâor&anwâ&ern Spigg, 3m, eller 
meb fiera nantit font |âr brufaê tfem at nämna; funna Itfmal föras 
til tri) flag, Ijintlfa färffilb fotnma at beffrifmaë.

A: SticFSpigg, Sfettfpicf, St’iôtfpicb

är et fifffïag, af t|e Iinafja taggar, picCar, timiar, fom fafte utftå få 
inäl uti ri)ggen, fom inib Bufenom; tt) fatlaê t|enna ©picfeit meb rätta 
eu Ryttare, för taggarne fful inib Bufeit ; men en Äung för t|em, på 
rpggeit. »Ben Sticking ift ein iKitter, ober ein Äonig; a). fpioilfe 
taggar intet |alias lieber, åt froppen, när |ait ftntber oc| allena går, oc| 
ref as up när fifïar inele |onont upäta; ©åfont Rondeletius om tt)efja 
Spttfar ffrifmer; utan t|e ftå altib äitba ut, fafte oc| rätt Imafte ; Stfe 
|eller äro t|e allenaft 2"! inib Bufen; fåfont Gefnerus, b), berättar; 
utan 31!; botf få förftåenbeé, at t|en tribie, mit emellan t|e utftåenbe 
intet fträtfer fig få ut font t|e, utan rätt baf uuber bufen in emot 
itafmelbårait. Statt itfe Ijeller |är faut fäjaö ont toåra ©picfar, at t|e 
|afma ingen fiäll; ©åfom famme Gefnerus framförer; entebait t|e fntå 
fiäll äga liuégrå. SDceit t|et är enligit, at 3î! taggar ftå up i rpggeit, 
nteb Rondeletii od) fleraö berättelfer; gifinaitbeë |ufinubet fåbaitt nt= 
feettbe, font more t|et långt, för t|et flata benet fful, fom utmifar fig 
ftrap baf efter genan; faft t|et t fatting |örer tit ftelftna froppen.

§: 2.

CSfter DJiäteftocfeit |afmer jag funnit t|e ftörfta af t|enna propor
tion; nog olifa t|em fom Gefnerus utritar, c); itentl.

låtigbett :
ifrån näbbett til ögat . . 11.

ögat........................... 1. —
ifrån ögat tit geIfenor[na] 3. —

brebben:
öfmcr ögat................
tnib gelfenorne . . . . 
inib nafmelboran . . .

a) Gefu: H. An: lib: 4. p: 761.
b) H. A. lib: 4. p: 9.
c) p: 8.
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ifrån gelf: til buCtagg: . 2. —
ifrån taggarna tit naftuelf: 3.
fielfttta naftuctfenan ... 1: gr.
tfjer ifrå tit ftiärten . . 3. -

fielf[toe]r ftiärten ... 2.
ifrån näbben tit 1: taggan

uti rtjggen................ 6.
ifrån 1: tit 2: taggan . . 2.
från tben 2: tit 3:^ . . 2.
ftrar baf om 3*i? taggan 

är ftiärtfenan .... 2.
tffer ifrån til ftierten . . 2f.

tuib ftiärten.................... —
fietfroer ftiärten .... 2. —

Radii et. ©ttpibt.
uti getfenorna................ 5: ft.
i ftiärtfenan.................... 6 —
i nafmetfenan................ 5. —
uti ftiärten.................... 10. —

Slinnarne uti rpggen tt)e 2 frätn« 
fta ftå up 3 gr. t)tt>art[f)|era, men 
tben 3b? 2: gr. äfloen fom taggarne 
i bufen.

B. VZorbanroåbere Sptd:.

3tt>enne ©Riefen, fom år ntåft frame, når norbamoåbret blåfer; 
t) tu ar af bau ffitjeå frätt tbet förra finget; Ifar albete« inga taggar, 
broarfen i rpggen etter Bufett; bocf fenor på tt)e ftåtte fom mörter oet) 
attttor ftff; Siftuål mpefet liten; ftbBufuter; Iputtare mtber Büfett ån på 
rpggett, meb fmå ftåll; fatlaö af fomligom Stranbgtevs, [magiers; bett 
lifer tIfet [taget, font af Ariftotfele] a), Athenæo, oet) flera ©refer 
fattaö: âcpçôç. af Plinio, b); Rondeletio oet) flera, Apua; af Slpffarna: 
Sengten, ATeerfen gte, etc. iblaitb IpriIfet år et flag fom ttâmneê Co
bites, Gall: loches; £troar om fan tåfas Ariflotelis, Rondeletii, etc. 
pfrifter.

§: 3.

©ftefte ffturbauroåberé ©piggar, etter ©tranbgierfer, åro efter SOiåte= 
ftoefen af fåbaitt Ipttbe, ttetnl.

Jlattgben :
ifrån näbben tit ögat . . 1. gr. 
(jeta bufiunbetë längb . . 3. — 
ifrån näbben tit getfenorna 3 |.
tit buffenorna.................... 4. —
tfjcr ifrån tit naftttelfenan . 2. — 

fietfroa fenan .... 1. —

a) Hifl:: A. lib: (5. Gap: 15
b) H. N. lib: 31. Gap: 8.

brebben:
öftuer ögat..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. gr.
öf[toc]r buffenorna ... 3. —
öf[toe]r ftiärten.................... 1. —

Radii et. @tpnbt[arne] 
uti rpggfenau.................... 5: ft.
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tî)cr ifrå til ftiärten ... 2. i gelfenorna
ficlfiucr ftiärten ... 2. i buffenorna

ifrån näbben til rpggefen: .9: — i ftiärtfenan 
ifrån rtjggf. til ftiärten . . 4. — |j ©tiärten .

C. »£>ovii--@pigg elr Dm.

$ljet [o: tljeit] albraminfte fifï âr tienne f>ovnfpigg; om tljett fiff 
fan fallaô; utan tmifmel få number af tl)e fmå f>ovn, eller lena borfter, 
fom ftå fram för näbben, rätt ofmait för rnmtb, ljmilfe l)ållaö tilfaman 
när f)ait fimber t matnet, font werfe] tt)er allenaft et Ijorn, eller en lång 
näbb; men äro beef t failing trp. Unber bnfen, i ftället för fenor, äro 
fmå fötter, 6 ft, Iifa font på bänfegpltor; att in til nafmelbåran, fom 
ftor är, i aufeenbe til froppeit; febermera alt fmalare til o cl) meb ftiärten; 
tjele froppeit af mörfblå färg, meb tmå nätt= oct> fmart ögon, tit långben 
iit alleë 7: gr. itenil. t()en framftåeitbe näbben, 1: gr. I)ufwnbet meb 
froppeit tit nafwelboran, 2: gr; t£)er ifrån tit od) meb ftiärten 4: gr. 
qpwilfet at utmärfa, jag b)är få mpfet Ijälbre giort, fom icfe allenaft 
Stagiriten, utan ocf) anbre, om fåbaite fmå biur fäja: nulla res na
tures, in qva non mirandum aliqvid inditum habeatur. Minimi 
pisces, Cuce parvitatis caufa, minime negligendi tunt, in parvis 
enim rebus fœpe multa magna admiratione digna fpedantur. 3a! 
äfmen tjebningarna, tp qiräber ide ©falben Aratus:

Meait] ÔÈ Aibc, näaai giv äyvial,
IJaaaL å’ âvHçdmcov âyoçaï, fieamr] ôè HaAaaaa.

§: 4.
Dm nu alle tfjefje fmå fiffar, font l)âr ititber orbet Spiggav nänt= 

ttaê; men uti annor fpråf, Aphj^æ, Aphridites, Atherinæ, Cobitites, 
Coracidia, Triglitides, Typhlenidia, Membradæ, etc. fôbaê utaf ffit= 
met af matnet, eller af annat tplift; fåfont Ariftoteles, a); Athenæus, b); 
Ælianus; Oppianus, etc. berätta; äfweit wäl Rondeletius, Bellonius 
odj ftere; tfyet leittita» nti fit goba wärbe; nti att annat än faut Ipoab 
fom beffrifmeê ont t£)ejja fiffar, fåfont at tlje l)afioa få fmå fiäll, fom 
wore tljer inga; ftor l)iifwnbeit; fwart ntftåenbe ögon; wiftaâ uti lugnet 
wib ftranber; t>àlla fig fïodetalê; bel)öfwa tugen anan mat än ffjeu tl)e

4. ft.
3. -
4.
8.

3) lib: 6. H. A. Cap: 15. 
b) lib: 7.
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gnibci af l)luar aitbrom, äAfojÅag JieçiAix/itfoa&cu, etc. etc. DIIen fa 
Ifar utan funnit tl)et jäntiuäl tfrofje fmå fiffar Ifafroa rant, ad) tfrou ut= 
töina, tbe förfta tu flag om @omaren, od) ttrot tribie om tjöften.

SIfefta fiffar fiffar man intet efter, emebatt ttro intet ätaö, faft du 
tt)et berättas fåbant ffe pä attbra orter; utan fpnaS % roara förorb= 
nabe tit mat od) föbo för Dtborar od) tptife glupffe; ftroitfe tfrom gidrna 
taga; fä at 10. 20. 30. ft. af tfyefta fmå oftaft fiuttaS nptagite tigga 
uti tf)e ftörre ftffarS maga; tbtet jdmioäl Bellonius, Oppianus, Gefne- 
rus, etc. framföra; förffjenfful lägger matt giärtta ität tpuareft treffe 
©pigger roiftaê, fäfom od) ftåller tt)är fiffe fumpar, icfe allenaft at fänga 
futttta utan jämroät mata ilfe fättgaba fiffar.

Cap: 23.
Spint', tnuPP, 3m. p.

§: 1.

Spint' fallaS t fpncrtfet tt)e fmå fiffar, Pant'or; ont fpoitfa för= 
malt ar, Cap: 16; ©åfom od) pä fomliga orter Ifar i fanbet, t fe uti 
nätt föregäettbe Cap: Spigger, egentet. tfset tribie flaget, ^ovnfpiggen 
elt 3m, nämbe; fnuilfet är intet at uttbra pä, enär utan ftg ärinbrar 
alt Ifroab Ichthyologi anföra ont Apuis od) ffjeraS mättg flag; SOCett 
font tftefte äro tilförenbe utmärcfte, fä är onöbigt tt)et Ifär ättpo uprepa.

Cap: 24.
Stenbitar; fioreUer; 23åct=voav.

§'• I-

Stenbit är en liten loader fiällfiff, af famnta Ipttbe font öring, 
bocf mpfet mittbre, meb Iifa mättge fenor; fpräflog t)ub, fmå lett fiäff, 
font roore tlfeit näftait ffinfiff, etc. ^afnaanbeé ntäfta tillfället uti ftrömar 
od) uitber ftenar, Ifroar af tlfeu namnet bär; äfroen font Germ: ©teilt= 
beif); Gall: mort pierre, lat: Cobites fluviatilis f. mordens lapident;

[Till § 5 ovan:] Gefn: H. A. Lib: 4. p: 762.
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Dacolithus; etc. ju ftörre Wfttu, ju ftörre fifï; bod fällan öfioer 70 grad: 
til långben ; Ijelt miger font en pil at fïiuta fig fram, fä at Aufonii 
qtoäbe måtte ju föra» om Ijonom få mät til fPapnabert:

Purpureisqve Salar ftellatus tergora guttis, etc.

font tit fnätla Iopet:
Effugiens oculos celeri levis umbra natatu.

tjälft ttje (Stenbitar font t)är finttaé, på måttg ftälle, åro icfe allenaft 
life tt)e fiffar, font fallaê Gobii fluviattles, ©teinfmerlin; utan jämmäl 
Truttæ fluviat: 23ad>foren; om ^milfa ttje uaturftofe mpfet ffrifma, 
t)ätft måttg flag uttber bägge namnen fomma at räfitaé.

§: 2.

Sf)e Stenbitar font t)är äro, fiitnaê efter SDIäteftocfen af fåban 
proportion:

^Långben: brebbctt :
ifrån näbben til ögat . . 3. gr. öfmer ögat................ 6: g-

ögat........................... 3. - öf[me|r getfenorn[a] . . 11: -
ifrån näbben tit rtjggfenan 23. - öf[mc]r rpggfett: . . . 14.
tfjer ifrån tit ïimpen . . 11: öffmejr nafroclbforan] . 10.
ifrån näbben tit getfen: . 12. mib ftiärtcn............... 9.
tfjer ifrån tit buffenornfaj 17. Stiärten, tmärr . . . 14.
emellan buff, oct) nafmctf: 9.
ifrån nafmctf: tit ftiärt: . 10. Padii etr ©tynbl arttej

fietfroer ftiärtcn . . . 9. uti rpggfcttfan] . . . 13: ft.
i getfenorna............... 12.

SttIa fenor äro tiuiSbruna, bocf uti bnffenforna] . . . 9.
ntörfare rpggfenan, meb fraarta Sfafmetfenan .... 13.
pricfar; tbje anbre pricfar på frop= uti Stiärten............... 24,
pen äro röbe, men på tjufmubet tjmilfe icfe mät räfnas etter flit=
fmarte. jaé funna, emeban bete ftiärtcn

tiocfer är.

§: 3.

Stenbiten t)ar ftär fin Iefbtib näft för mibfomarn, tå Ijau feber= 
mera tomer är mpcfet fttåler at nappa frofett; i fpnerf)et när rägnmäber 
påftått oct) rnulit år; tjmitfen t)an få fnärt tager, font more tljer ett biger
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ftff', när man !roten agnar anten ntcb matffar, eder flugor; tp at prunfa 
meb Zoning, ßamfert, Safran, t>önö£ött, bmetebröb, od) tp lieft; fdfom 
Vecherus, a); Colerus, b); Gefnerus af Tarentino, c); föreffrifwa, 
tl)et fader l)el§ingefiff'arenom for bprt; fjwilfe borf meta mäta agnet 
meb fpott; utmifanbeê Stenbiten, mera än attnar fiff, faut mara fymab 
algement fäjeå:

Qvts femel est leefus fallaci piscis ab hamo,
Omnibus unca cibis cera fubeffe putat.

§: 4.

förutan ofwamtämbe IIIetanbe fåitgaé od) tf>e§e fiffar uti miårbom 
af rjë od) qmiftar; Såfom od) meb bara Irmnberna, i få mätto, at 
matnet, öfmerft mib ftrömfjufwubet, uti tf)e mittbre åar od) bärfer, mäl 
tiltäppeS, få at ^eIa traeten utanföre få torr Warber at tbefje fmå fiffar, 
äfwen wäl anbre, fåfom Slborer, Satar, alar, etc. tagaå funna; Såfom 
oftaft t)är ffer, uti Sin, emedan Suln ocf) SjmSbo fiöarita uti Dfmauåfer 
S o rf n ; Suttåit i IRogftab ; od) flereftäbeé. ,pmilfet jäntmäl öfwa§ utom 
IcmbSr efter Gefneri Berättelfe; Ocl) lärer mara af famma beffaffenfjet 
meb fiffet Tifelius anförer ffe uti 33ätern efter Sapötingar.

§: 5.

Stenbitar ätaå gierna färffe fofabe, euteban tt)e fmafa wäl od) 
IofaS fnart; tfiet orffå Gefnerus witnar om Gob: fluviat: d); SReu få 
pläga tl)e od) bewaraé meb infattning; fåfom om giäbbor förmält är; 
Cap: 6: §: 8;

Cap: 25.

Strôming, Strom unge.

§: I-

Strömiug är tfjen befantafte fiff f)är i lanbet, od) mäft gängfe, 
faft än f)au ingeuftäbeS finneå uti färflwatn, utan adeuaft i fyafmet

a) de feeret: lib: 7. Cap: 100.
b) Cap: 13.
c) H. A. lib: 4. p: 835.
d) H. A. lib: 4. p: 403.
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eller faltfiön; få »it Jpelêuttgen u>tb ftôfibon får qmäba meb Spannan 
elr 1Jlalmfrona: (b:)

9iår ©ab gier Iptf'o til, åpatt i et marp mål mutar,
Slt matt fatt bra til lattbö, mer ån font Ifunbra imtnor.
@tt fåbatt ömnig|et, i Ströming, niäft fig mifar,
Sljeit mer ått aitttatt fpié, fnart tjela lanbet fpifar.

maraitbes til alla betar lifer, tf>eu i alla Ianber mål befanta Billen; bocf 
miitbre; meb ftort Iptfmnb; ftor ögon; tpoitare mtber bufett od) fibonte, ått 
ofman i raggen; etc. tfierföre fallaS fiait od) SiU; od) ttien tortfabe; 
FramftU; Scheffer, a). gifmer flottorn lat: namnet, Strömlingus af mårt 
©måttffo; fom lårer mara af Straum, ftröm, font bemårfer <c,af, mare; 
fe Edda; Ver: 1 ex: etc. od) ing/ inge, unge; proles; I)ålbre ått falla 
Strömingen, font Rondeletius, Bellonius, Gefnerus. p, Harengwn, 
haringum, heringum, Clypeam, Germ: paving, gering, <§eryng, etc. 
nåmna et flag utaf Thriffis; årfånanbe mål treffe feitare, orbet mara 
fremanbe båbe f)o§ ©refer od) latiner. qpatt fallaS od) af gamla fiffare, 
för fårgan ffnll, od) tl)erföre at I)an blånfar matnet, etc. buntfpångav; 
Ijmilfet åfmett mål ftåmer in meb tljet Gefnerus, bJ ; od) ftere, beråtta 
om Harengis. — fe Zahn: lib: III: Cap: XII.

§: 2.

(ffiurumål Ströming år måttgljmtba, ftörre od) miitbre; fåfom 
l)åbanåt fomnier at aitmårfaé; ©å åger fjatt efter måteftocfen lifmål alt 
en proportion, nentl.

långben: bre&ben:
ifrån näbben til ögat . . 4: gr. öfmer ögat..................... 6: gr.

ftelfma ögat................. 3. - öfmer gelfenortt[a] . . . 10. —
bela bufmubet................. 10. ifrån rtjggfcitait tmärt nc-
til g elfenorna................. 12. ber til buffenorna . . 9. —
if rå golfen: til buffettorita 18. gr. mtb nafmelfenan . . . . 5. —
tlfer ifrått til ftiärtfenan . 12. — mib ftiärten...................... 3. —

fielfma fettan .... 7: — ©tiärten fajlifer
ifrån fenan til ftiärten . 3. - elf flufmen................. 10.

a) Memforabilia] Svfeticæ] Gfentis].
b) H. A. lib: 4. p: 409.
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©Härten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. gr. 0tyti&l. eller radii.
ifrån näbben til riefen: . 27: — uti räggfenan................... 20. ft.

djggfenan................... 5. j gelfcnornfa].... . . . . . . . . . . . . . . . 20. •—
tljcr ifrån til ftiärten . . 18. ujt JuJfeit;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .g4

i naftuelfenan............... 14.
uti ©Härten................... 30.

§: 3.

Smeban ©Homing är fremanbe utom IanbS, odj H) Iitet BeffrifiueS 
at anbrom; förtt>enfful brnfar mau l)är iuib ftörre iniblöftigbet, an iuib 
annor fïagë fiff. Mag: E. Alrot, a), en i Gefturs Iaub titföbb oef) ioib 
©trömingg Iiafioct loiftanbe Saitbgmait, berättar allenaft "Cu flagg ftrönting 
£)är ioara, lteml. ^roafbuf odj fi.et'(lroming. DJteu burn tbenna bei= 
ning fan beftå, ttjet fan jag intet finna, hälft tben få fallabe bump= 
but'eit äfioen loäl lefer, eller IeFflråmtng mara månbe, fom tbe anbre; 
Jlltf örtbenfful är tfetta om tbe flagg ftröming färffilt at anföra, fom 
tbe bär gemenl. belaS od) fiititag loara, uemlï

A. ^ß.-ftroining,
fa nämber, Hjerföre at bmt fångag Hba om loåreit, båbe nteb not od) 
©iötar, itär Söbärgen od) jgflingrorna loräfa af od) an i bafioet, od) 
Sanbfallen au ligger; .pioilfeu ftröming år ftor od) benbioafjer, Iifa fom 
tt>en uti Dfterbotn od) g tuffe ffären; går tunt eller ftrålad)tigt, bocf 
feter od) tioefer t rt)ggeit.

B. IIot=Ilfomtng.

Sir tben font ioib början af Maji rnåitab, eller närmare efter gamal 
räfuing, å Srtd)gmäf3o tiben, ftiger in uti loifja fiärbar od) loitär, biuareft 
flater Ieerbotn är, ffocfetalg, od) låter ftg fåttgag meb SIiot; 120. 140. 
160, alnar lång, 16. 17. 18, alnar btup; alt efter loarpeu forbra; för= 
utan 100, 150 famnar rep, å biuartbera genan, fom förft od) fift ut= 
faftaé; åganbeg tbetta sJtotftroniingg (Taget fin befpnerl. art.

1. Jlt tl)eit ftiger au på ruifja jlälleit, fåfom ioib brimait t Su= 
ånger ©oefit; 33ågfiärb t Sbenor; galène ioib Siugarö; |>agen, ©tetigön, 
etc. i Dtogftab, etc. etc. etc.

a) Geftr. pag: 38.
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2. 2ld)t=tager rrxmliga tit>en, alt efter ftället, nuten t gryningen, 
eller närmare ntibbagen, eller om qmällen; eller om nattena; nuten 
market forbrnr ffuggnn, eller intet; etc. etc.

3. ©taller fig efter måbvet, nnftignnbeê merenbeté uti lä eller 
lugnet; fållan i ftormen.

4. ©år ganffa tiodrt; denfis agminibus, få nt mntuet Ifmitt 
ftnr, fofar eller putrar font uti ena lutgri)to; ftör cct) ftång funna ftn 
uti fomlige Stromingebårg; font life l)är fallab; od) många &åtjlafter, 
af 20. 40. 60, 80, tunnor uplfofab, uti et marp. ©atom å attbra orter 
Ipcfab meb aitnar fiff; tftet Blefkenius, a); Arent Berg, b); Zeigle- 
rus, c); Willigby, d); od) flere förmäla. Od) må jag f)är frammifa en 
eftertänfelig tjänbelfe, font ffebbe 1695 uti IRogftab feocfit, od) fiffe= 
famnen iimfuubet; emeban tt)eu är Hf meb tt)et, font ffebbe, på Dna 
terra fancta, e), i Spffn fjnfmet, år 1530, när ff)c ömttiga feillemarpen 
fiffabeö; 3lt när min gaberb granne, Senëman E. O. S, i Välftad, få 
mptfen ftröming meb noten upbraga fief, at l)an od) f)an§ folf intet 
I)inte tften fpetta, eller anfa; giorbeb tf)et begabberi, at 3, 4, 6 cl' flere 
ftrömingar Iabeb böbe p'å breba od) flora fpauar, latanbeb tb)em tl)er put 
flpta ut til Ifafmet igen. £marföre är if)år nu font et tutber, at på 
fanima ftäHe funna fånga ttågoit ftröming mera; Ijfa font tfyet ffebbe 
på ofioanitämba D, terra fancta. ©åbnitn eftertänfeltga bänbelfcr t)ar 
man od) at läfa af Hfector] Boetfhius] in Scot: defcript; font til= 
brog fig mib ©tabeu Envernes, när en öfwerbåbig man begpnte f)ttgga 
meb fmärbet föitber fiffarue; l)ioilfet od) Zahn införer Zoofcop: lib: 
III. Cap: XII. p: 415. Dm önntigt fiffe af harengis fatt läfab Pet: 
Fourniers Geogr: Orb: Nov: lib: 2. Cap: 4.

5. gafttar intet notftrömingen på fiötarne; eller font tl)et If är fåjeb: 
tager intet garnet; f a ft än garnet ffulle läggaS mit uti tiocfafte ftrö= 
ntingê bärget, eller tioärt öftoer ingången til uotioarpeu; Sl)et Gefnerus 
od) berättar ffe meb harengis, * *); görtlfenfful är frud)tlöft <ciöt=fiffe, 
ntebau notftrömingen fåttgab.

6. Jtommer tlfen ftörre mib början, od) feberntcra alt fntärre od) 
utinbre, tit tl)cb tlfen minfta ffuter tlfetta fiffet, font fuapaft iunel)alleb

a) Norig: Præf.
b) Norig: p: 300.
°) Scond: p: 102.
d) App: Hill. Pifc: p: 223. lib: 4,
e) Georg: Fabrficius].
*) H. An: lib: 4. p: 408.
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uti noten, faft än t)on tt;en trångfta wore. Sir altfå intet owift at 
borna t)uru meb 9'totftrömingd fiffe Ipdad wtl, af ftrömiugend ftorfef.

C; Siot=Stroming.
©eban SJotftrömiugen f)ar haft fin gång, fångad ©iötftrömingen 

I'å wijfa rum, grmtb od) läggningar; Ifurilfeu är 5=hauba, HemIn
1. miolFflrorning, font bafmer miölfa uti fig, od) finned rätt 

fällan ffodetald eller tiocft gå.
2. Srof våm=fIrommg, font åger grof råm, od) följed åt uti 

ftora ^opar.
3. Sranit=Vam=Ttromtng, font åger tnpdett od) granit råm, Ifela 

foinartt äfmer; od) är båbe then ntäfta til mpdeulfeteua, fåfom od) Bäfta 
at fångad.

4. Änif=flröming, bmmftbuF, galbffvömmg, är näftait alt et flag, 
entebau Ifatt är lifer ett Fnjf, tiocfer od) brebare åt rpggen, men htoaftare 
eller fntalare åt Bttfett; tomer eller gall utan råm, od) i tt) mål öfmerenfe 
meb tlfeu af Gefnero ttäntbe, harengus ventre albo et falcato; går 
intet tiocft, ntait tunt, od) fafnar intet länge i ©iötanta.

5. Stupftromtng eller Älabb-fttöming, är tlfeu albrafetafte od) 
Häfte, od) fallad fl)erföre biupftrömiug at liait fåitgab, intet på utgruub, 
ntait tl)er btttp matn äro ; intet på od) meb tl)e manliga fiötar, font 
meb Iteuar fättfas lieber åt botu; utan på t!)em, font meb ftttå ftocf= 
ättbar eller Flappar uppelfâtlad, 2 alt mtber watitbrpnait; Iifa meb ©ill= 
näten i 5R orige.

§: 4.
Sättet at ©fronting ft ff a är eitaf>auba meb ©totar, af tf)e 4 förfta 

fingen, albramäft Ering Jacobi fiber, tå fiffareu fäffar tmemte ©iötar 
tilfantmait, font fallad et lagn, Ifwartera 20 fantnar långe, od) 2 bittpe; 
föraubed på ett ©iötbåt 5. 6. 7. 8, lagn; att efter Ijmar« od) end för= 
ntågo ; Ifwilfa Ifan ide utlägger på alt en gång eller på alt et ftälle, 
utan giör förföf meb et, på tl)et eller annat runt, Ijmar af l)ait, efter 

ttmad uteliggaube mib Botnr föntima må mib t£)cu ene ättbeitd, eller 
Småltens, upbraganbe, ont ttågott ftröming förbanben är, eller intet; 
Wetanbed mät, få mål af ftffegrunbetd belägenhet; font af mäbretd fart; 
ftrömeit i Ifafmet; ftrömiugend art, at ftälla fin gång, od) flaget af 
grattråm=ftrömiug, etc. etc. huru then nattena öfwer, fiffet mil Ipdad ; 
Ijfa font more altfamaud föreftätt öfmer mattubrpnan; förutan mång 
annor tedu font örnnigt gifmad, beld af ftrömingeud ffttrlef, beld fiffe= 
ntåfard, trutard, tårnord, grifjlord och tplife biur flpgattbe; Ifnrilfe få

Glysisvallur III. 11
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ffarpfpiite åro, at tfye på 20, 30, 40 fantttarë b iup, ftrömingen fe funna, 
faft ån fniöbmite uren på ioatuet af ftornuoågornc gå ffulle. Jpioav om 
II: g-Iocfett om goglarna mera IfanbIar.

§: 5.

JÖib tf)etta fiffet meb botnftotav, om foniarcit; font tå Iprfelt år, 
når på et !agit, ort) eita iteberfåtniitg, 2 Sitmtor upbragaë, tp tå giöra 
8 lagit, eller eu tjel båt, 16 tmtitor ftrömiitg å cita natt; bör jåmmäl 
tl)etta följnttbe aumårfaS, blattb tupfet mera, ttåntl.

1: ét på tt)en tjbeu af titånabettom, fout I)au förft börjar, taga 
garnet, Iefa meb maffatt, eller, font et år, låta fig fattgaë, anteu på up 
eller uebaitet, tfjet ftåller tjait mere[n]bel8 ut meb öftoer t>ela fontareu; 
få at ©falben Manilius, a), faut qmåber:

Ad lunæ motum variant animalia corpus.

2. fyiitgaé l)an fållan ömnigt, når I)an ffurlefer om morgonen; 
bafématuet år liumt ; eller tl)et bloittmaë.

3. Stt ltårmare bau föfer grmtbet ont umreit ort) förr mibfomareit, 
ju ömtttgare toarber feberntera fiffet; Siett fåttgaö I)an på utgruub tiba, 
tå bliftoer feberntera fioårt at fiffa på biupet. ©burumål at tl)e forna 
tiberS 3n=gvutit> åro nit obugelig, oct> tireras utgntnö îtnllaê nu för 
3itgnt»b, få at febatt 1722, fl)e tuanlig ftålle åro itu intet ftffeltg, 
xttait up uptagaë, alt låttgre ut från laubet, på 30. 40. famnars binp; 
tå tilförenbe 8 el. 10 famnar t)ögt råfnabeé.

4. 33örjar få mål Diot= font ©iöt=ftrömingen förre fåttgaö på t be 
orter font ligga ttorr ut, år tt>et gobt tecftt til ömnigt fiffe; Siett tmårt 
ont, icfe få; faft ån l)afötfett giör t£>et niåfta, nå ft @ubë målfigitelfe.

5. SiffaS tiba om måren meb ©iötanta, blif[me]r ofelbart fattigt 
notfiffe ; od> få långe notfiffe IpcfaS, år fattigt ©i ö t fiffe merettbelS.

§: 6.

Sbettue ftrömiitg Ipu '•''b Ibclt arten, at bau uti rnatuet blåttfer, 
ffiiter o cl) lpfer, font moro tber bmålfmaube bnntpeningar, tl)år mebelft 
at tbe i baft fafta fig å fibotta; ©åfont tilförenbe ont löjor förmålt år, 
Cap: 13: §: 3. eller tör l)åttba, font Jonftonus, b); mil t)afmat, om 
blåttfanbe fiffar, at tbe måttba bufeit up; b'oilfet ffer når ftrömiitgen

a) 1 ib: 2. Aftron: v: 94.
b) Thaum[atographiæ] Natfuralis] Cl: 9. Cap: 9.



643[II: I: 25. Ströming.]

ti o cf t gav; t Ejct jämtuäl 01: Magnus, a); Paul Neucrantz, b); Gefne- 
rus,e), od) fteve berätta. SJten at luften jämtuäl 11) er af nplif fee, fäforn 
Joh: Baumgard, d), menar; 11) et (1er t)är intet.

§: ?■

!Diupftrömiugeu eller flabb=ftrömiugeit [om är tigett fetafte od) bäfte, 
äger b warten ränt eller uti ölfa, finarter in uti bufett, etc. Ijav fl) ett 
arten, at Ifatt intet [förfar ftg; fintber Ifögt up i watnet; är intet framme 
för ätt om I) often, ifrän Bartholfomæi] tib; fprtnger ftra.r efter i o I= 
Kituiugen ut ifrä Ianbet tit mibnatten; od) i ti) mål lifer tl)eu font af 
Gefn[ero] e). fallaS harengus niger et nocturnus; luib Igtuilfetté 
fängaitbe jännuäl tl)etta bör adftaö,

1. i?(t -Siotarne ntläggaö för ätt folett är itebergäitgett, od) up= 
bragaS rätt i griguiitgeit.

2. UlrfgtaS ftrönieu i Ijafmet, at ide ttgcu fitter [>ela Igaget fönber, 
font beftar af 5. 6. 7. !agit, eller 10. 12. 14. Siötar, fäfte meb bigra 
änbefteitar eller IgaHare.

3. ©tenaé meb tiänlige ftenar, od) tfgeit öfre täln meb 5 !lappar 
ja uplpfted, at fiötarue ftå 11 aln uttber loatubruitan flptanbe;

4. i&fer meb biupftrömiitgeu, font Oppianus, f), fiuttger om Scom
bri’s, at ju l)ögre ftnalltnägor IigftaS, od) tuäbret jlar, ju mera fåttgaS 
l)att men uti lugnet od) mäuffiitet ide fä.

§: 8.

®ib tl)etta I)öft = od) biupftrömiugö fiffet, fan man intet förbigå 
nämna tljet, Iguru oftaft fä ffer, at pä garuett fptteé fitta fäfta finite 
ftrömingar, men äro bod allenaft et ffen, fallat, eller blätt=
fattbe tiftror af inatuet, font fnart nog förftuiitna; ,p tu il fe t ett Igtoar 
ftffare tuet befatuta, faft ätt Ifatt ide grunbfatgerue begripa fan, IgtuiIfa 
ttge Igögflofe naturfunige utleta, fäfom Cartefms, s); Thomafius, h);

a) H. S. lib: 20. Gap: 29.
b) de Harfengo] Gap: 3. p: 20.
°) H. A. lib: 4. p: 409.
d) de Iuc[e] Corpforum] Terrfestrium] §: 26. p: 30.
e) H. A. lib: 4. p: 409.
*) lib: 3. Halieut.

g) Meteor: n: 125. Gap: 7.
h) Ign: M. S: 1. §: 5.



G44 [II: Ic 25. Ströming.]

Boyle, a); Beccherus, b); I. D. Major, c); Nie: Papinius, d). oct) 
flere, font jag iefe je fått.

§: 9.
gör ftrüutingê fiffet âr eu tjiunr iliöt eller Omtbe iuib ©iöfibott 

ffattlagber; ifrån året 1281, yå ÎRifêbagen t @tocfl)olm, tå til Upsala 
übe, für litung Magn: labttlåe ©tnuberne fåbaut Oetuiljnbe; nteb ttje 
nu fnllnbe 23åt(lvomittg0pentngav; tunrnnbe luifjn tjamuer eller fifte= 
Inge, t)tunreft få lunl ©ocfnböuberue fiålfioe, fmn mtbre fifïnre, från 
Gefle, etc. fyeln fmunru öftuer iuiftns, uti ttjer npOpgbn uubign l;u§, 
jnmtunl Gnyetler, ©ubëtienfteu ttjnr uti nt föråttn, befeuert: på fturn 
ünr oå) uti tl)e tjnmner fmn finrnu Iiggn ©ocfitferfoite, fåfoni iHugOu, 
SSålbSön, iHruOn, SBärgoit, etc. ££)e unmuhmignfta Onnmer åro feefja:

uti SEog SocEtt: 
i Scbevaln — :
til Sobevljantti=Stab

uti ITovata SocEtt:

i »Eiiångev:

uti tTiutånger:

uti Cibenov S":

uti ILttita SocEtt:

til Hudichsvall Stab:

uti Nogflab SocEtt:

uti ^avmångev:

Siåfftar. ©rnniut. ©itititåé.
Siufttn. åtulteOo. (änffnren. 

f ©torn Suugfrutt. Âlafêürnu. 
f @iunrt=fuubet. ©tåluåS.
I Dlötuif. ïlie.nuojen. ©tncffinrb.
\ ©EinrSå. Sufneinar.
( Äorétjolmnn. Sångiuinb. Sfetterne. 
I ^jålténugéfinrben. j))lågnn.
( SBnrgon. sDiOfOu. Sinn! Dlön. 
i Suerftön. Åferlfiårbeu. Sggefuttb.
( Söåsfiårb. Selåuger. Dlmarue.
[ Siuêürnu. ©nltiuif. ©torftenêürn. 
I iliugnrö. -pnlfite. SBrufarne.
[ Dlntntne. Srefiueê. iDMOn. 
f iHugou. S)rntun. Äråföit. 
f Snerftön. Qjnefnrôn.

■ ,jjjngeu. .polit! SlrnCut. Solbsön. 
gnfOäcf. ©tenôün. SBiôrnfuub. 
SBårgöit. Äimfunb. iDiOrtnor. 
Ä'nllrn. ©imyiuilnn.
Ström. 9! o r r f t i g s fi a r b e u.

a) Append: [ad Diss] de Gofmficis rerum qualitatibus] p: 2i.
b) lib: 1. Phyf[icæ] fubtferraneæ] pag: 72.
c) Genfius] errans G: 12.
d) lum: Mar. pag: 115----- 155.
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uti 3<sttenö«t: 

uti (Snarp Soifn:

f Sättedpimarite. Söttåitgevdfiärb. 
\ Sätteitbaldfiärben.
( ^lutterait, ©ran. Älafait.
[ ,jjabbpmnen. diagmalbditäd.

§: 10.

.pmab Syrus pd ©!albeit Terent: fpråfabe: a).

— — — — Fifces ex fententia
Nactus fum: hi mihi ne corrumpantur cautio est.

Spt Bör [i] ad)t tagad, i fpiterpt mib [ttömingdfiffet, eniebcut tpt faut 
är poab Gefnerus, b), aitförer om harengis, at tlje fnart bö, od) fitart 
blötna, få at BuEeu uturEuar od) förfaller. [yörtpnfful måfte tpfje 
ftffar fnart bemarad, ttnulfet ffer på måitg fått, fåfont

1: 33ceb XovcBantie7 til 'Kramftll7 tå ftrömingeit anteu fpettgs7 
tlje t är, fätted, fnefad, på trinita teuar, Spett7 fallabe; fielfma arbetet 
fä je»: Spetta fivoming; puilfet U)år Phoenix i ttorben D. Ol. Rud- 
beck, c), utgruitbar af Heb; nui», font tl)et läfed om Israels mat 
Stferpnfeu eller flpaitbe fiffat; ©petteu uti orbiting nppitgad på 
»§iåUan7 emellan mip [tänger, Spal ttämba; l)iuil!e ^iållar eller laftoar 
ide aflenaft gifioa ivmcfert utfeeitbe, font more tpr limita utfträd'ta 
tapeter; utan od) ftnrf Iipt ifrån [ig; (älter när ftrömingeit [må od) 
mpcfeit är, at tt>eit intet Iiiititer fpettad, utbrebed på bottnar, ftenar, 
bräber, etc. od) omtöred font l)ö, tit tt;eä af märmiitbett torr Ijait får 
inbärga» od) punbtald räfitad. ©åfont fl)ct äfmeit ffer meb sJiorfi pr 
i taubet; poar ont förmält är, Cap: 15: §: 5; od) meb aititar fiff, utom 
Iaubd tl)et Blefkenius, d); Wolf, e); Ol: Magn: f), etc. intpga.

2. JJieb KoBanPe, befpuerl" när få buttfelt mäber påftår, at tl)en 
på fpetten pngbe, eller fpettabe ftrömingeit, ide t ordad fan, tå pu 
einten ittföred unber taf i röfpd, eller meb elb od) röf in unber Ipcil= 
tarne få befpräitged at pit pt Bruner marber; fallad lat: harenga in- 
fumata. Germ: Sidling, Söfling. Fol: SoyntdinF ; af pllänbareit

a) Adelph: Act: 3. Sc: 4.
b) H. A. lib: 4. p: 409.
c) Selav.
d) Topfographia] Nforvegiæ] p: 113.
e) Norfeigia] Ilflustrata] p: 62.
f) H. Sept, lib: 1 : Cap: 2.
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Gvilh: Beuchelio [a fallab; fom Garmannus WtI Ijafwat; a). .jpwilfet 
jårawäl ffer nteb anbra ft [far attorftâbeê, fåfoui Willigby; Chr: Syrer 
von Haimsdorf; Gefnerus, od) nt au ge Here ont röfta fiffar wiblöftigt 
ff'rifwa.

3. ÇÜïeb 3»f«ltati&e, IjwiIfet ffer yd tu fätt:
A. ^,årbfaltab, förft meb litet [alt, 1. 8$ yd tintait; harengi 

modice faliti; ()war L1Itt Pontanus, b); Mart: Schookius, c) etc. ffrifwa. 
fpwilfet efter et bygtt är förfmältabt, ja at ftrömiugeu fait gilaê, Iafett 
tienne affitaê; etc. od) d nyo luarfaltaê, meb 3 8& yd tintait; utaf 
I)wilfet jaltattbe râttafte ftyrfa tage?, jd at I;att länge warar, när f)att 
Wal ittyacfaê uti goba fârtlle; bref efomoftaft frdtt lafatt affila? genom 
Switfar od) tayyljdl; attitarê Blotttar ftatt, faft ätt ftröniingeu tfjeu fat= 
tafte wore.

B. Siu4=Itfomttig, ItwiIfeit attfett tilwârcfa? fdjom förmält är ont 
<35raf=ft(E; Cap: 18: §: 4. eller efter förfaltningett til furftrônting [allas 
attbra gängen nteb mittbre [alt än tl)en ftdrbjaltabe, alleitaft 11. el. 13. 
utfarfe]' y d tintait, fpwtlfen Oitteln mafte tilwârfaê Bitiba ont fontitta-- 
rett, Htebatt wärnteit är, od) fl) eu giäfa eller til fdbait [yro fomnia fan; 
äpwilfett är Wälfmafelig för ntditgont, men illa lud)taitbe för fontlingont; 
förlifnaitbeé Sparman eller Palm=frotta, d), f)ottom wib Angeav; Cor- 
narius til Gefnferum] ffrifwer få : qvanto putridior eft Jiarengus, 
tanto magis adpetitur et probatur.

§•• 11.

Strömiitgen, fd wäl [alt font fur, utmäteå 1, 4-, tttnu4a(é; SOceu 
tl)en färffe, mäft efter ilmbar, font Bdlla 1 \ fiärbittg; od) tljerföre 
*5« mål, eller ftort mat fallat; ©dfoni D. O. Rudbcck uttyber, e), 
jämföranbeé t ft et nteb heb: “tan ©1er font fiffare mena, af hamn= 
mål, entebau tf>etta mdlet eitbaft brufaö uti bamnav od) fiffe=läge, men 
intet attorftâbeê; faft ätt tljetta mål, eller fmwmmåt, nu fwdrl. 
förmittffaé, febait egennyttait fått öfwerwigtena, od) fifferiett äro för= 
mittffaba.

a) Mirfacula] Mortfuorum] p: 983.
b) Hill: Div: C: 14.
c) lib: 8. Belgfii] Foedferati] Gap: 2.
d) @uubl)[eté] @yeg[el] 2: B. Cap: 12. 
®) [Selav. p: 98.]
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§: 12.

(Ströming nr öfmer alt Bmar baß» fpiS, font t)ar tt)eit nl)ttau, at 
mau tt>er mib intet Iebfitarr lern becf fämteS af nubre fiffavS trägit 
ätanbe; Del) matber tt;eS «tan furflroming gob Befmten warn, at lägga 
på [mart fmullen Ben af ro fan ; äfmeit font affobet på FramftUen emot 
BmarjeBanba fîabb, Flaba, oct) tv; 1 i fa fräntpor; Båbe på fotf oct) få; aï= 
beleS font et panaceiim; o cl; font tl;et Berät te» af Arift[otele] oct) flera, 
ffe må af tl;en fifïett font fallaS Fullo, Bmilfeu BålleS före mara famine 
font Tinea, Germ: @ct)tei); tfiet Gefnerus, a), anförer; §aft ätt ha- 
rengus äfmeit mät på annor fpråf, falla? Slicdz; Sledz.

Cap: 26.

Ståm; ©tåning; Emitting; Sträfling; p.

§: 1.

peinte ftfîeit är nog lifer SJlörteu, Lat: Cyprinus. ©oef meb 
Bmitare ögon; Iinfare fiäll; fmärtare Buf; fetare fropp; etc. finne? icfe 
Beller uti all main, Bmareft OJiörter gå; utau enbaft uti tsafu’ct, oct) tl)c 
ftober oct) rnatit, font gobt utlop äga til faltfiöit; fåfont uti (gocfiterna, 
Bmareft SiitSna Sltfmen framtöper; etc. falla® få mät Ståm, font Stå= 
ning, äfmeit »^witling, nf Bmita färgan; äfmeit font fiffartte Leucifci, 
Alburni, Albulæ, Germ : VDpting ; VDptling ; VHildgling; faft äit tt)efje 
TpffarS, aitföraS til Afellorum flag; men VDpting; (Blpfien; VDpftftfcb; 
Silben; 23liegg; 23licFt; etc. til Alburnos; BafmattbeS efter STäteftocfen 
fåbaiit limbe:

långben:
ifrån näbben tit ögat . . 4: gr.

ögat........................... 2: —
ifrån näbben tit gelfenorna 16: — 
tf;er ifrån til buffenorna .15: — 
ifrån buff: tit nafmetfenan 11: — 

©tiört= el. Sfafmetfenan 7: —

brebben:
öfmer ögat.................. 5: gr.
mib getfenornfa] . . . .15: —
bitffeitonta................. 18: —
öf[me]r nafmetf: .... 12.
mib ftiärten..................6: —

©tiärten................. 16.

a) H. A. lib: 4. p: 986.
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tE)cr ifrån til ftiärtcn . . 9: gr.
fi elf ro er ftiärtcn . . . 10: —

ifrån näbben til rtjggfen: . 33: —
fenan...................... 8. —

Jiadii d' StyntiE
i getfenorna............... . 16: ft.
i buffenornfa] .... . 9: —
i Sipggfenan .... . 10: -
i Siafroelfenan .... . 12: —
— ©tiärten............... . 32. —

§: 2.

fpaitS IefStib ar om rodren, ftrajr efter SIievffeit, tå Ijan anftiger, om 
nätterna, up emot ftröniar, få ttocft, at Sîpfiior, nitärbar o cl) tplif fiffe= 
tot)l fullftoppaS; -Docf mp cf et mera i forna tiber, än nu, fåfoni meb alt 
fifferi tilgår; Slfroen wäl til rotfja grunb uti ft öar; tå fiait fpitler nog 
råm; SOieit efter Iefen o cl) mibfomaren ftiger Ijan af på binpet, od) 
fåitgaä intet; Sbet od) Gefnerus, a), berättar om Albulis; od) jämmäl 
garni. Sä raren Ambrofius, b), font lefbc A:? 380, om anbra fiffar an= 
märft l)abe.

§: 3.
Sfienne ©tänt eller ^roitling fångaS inäft meb Siot od) ität på 

grunbeit i ©iöartte od) inroifartte, men öntnigaft i IefStibenoml meb 
rpffior od) ntiärbar, alleitaft tl)e roarba fatte Irwareft roattnet ftröniar; 
tp i fpafieatnet IpcfaS intet få; ©åfottt om SOiörter Gap: 14. lit: C. 
§: 2; förmält är; waranbeS itäftan otroi! Ijnrn lefsfiffarne, font emot 
ftröniar ftiga, trängia fig up emot forjjeit, od) iu uti fiffetoljleit; od) 
ljutit geitomroäl ftängas od) ftämaS ffal för tf)em, at tf)e ide om= 
fpringa.

§: 4.
S^effe fiffar förtäraS mäft färffe, emebait föttet löft od) roäiftua= 

fel' är; fnnita bocf faltaS, fåfoni om SOiört, Slbor, ©iäbbor etc. tilförenbe 
anfört blifroit.

Gap: 27:

Sårf, eller Svrxu-f.
§: 1.

Sdcf eller Svvarf är I)är i watitet fl)en mäft blänfaitbe fiällfiff, 
od) fägrafte; Iifa font tl)et ffrifweS ont Julide, f. Zigurella, el! 3un=

a) Jib: 4. p: 34.
b) Hexam: lib: 5. Cap: 10.
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Ferlin, uti Venediffa fjafmet; eu y.cûhydvç, fåfont Fietola, i .lioni 
od) Neapel, etc. åganbeS liten numb, feter, utan tånber; rob ögon; 
I)ögröba fiä(1, fenor od) ftiärt; od) må förtljenfful fallaS auratn, fåfont 
Plinius1 a), Gefnerus, b), etc. et flag nämna, Germ: (Bolbbretue, (Solb= 
bvacfjfme; jännoål 11) er utinan tljeffa utlänffa fiffar Hf, at ©märfmett 
mä|t miftaS uti gi)ttia od) fli); etc. Dieu emebau l)an Ifar ingen borft, 
fåfont Auratæ; utan allenaft etta ri)ggfeito, etc. fåfont Brajru; flibor, 
Wörter, etc. gör%nfful lärer l)ait mara t£)eu, font af Rondeletio1 
fallaö Uallerus; bordeliere; od) räfttaS til et flag af Gyprinis; fåfont 
båbe ffje utom IanbS ttämbe balleri, bareni; od) tuåre Swåvfwev, 
33rajit=fïa).'[it]ab od) art fjafma ittåttbe; efrurtt mäl Germ, ©parrbradjf= 
men; lat: Sparus, eller font attbre ffriftoa, Sargus, til utfpråfet nog 
iuftämer meb ©«rf, Såvf, Swavf; få frantt man ide får mara Ijema, 
od) taga namnet af Swåvfwa, tornare; emebatt tfjenite Swavf är font 
i) a it more fwavfwb; fägerft af allotn; fåfont i gemen ont alt madert 
märcf, opus tornatfum] fäjeö.

§: 2.

Swavfwen font l)är finîtes, intet uti ©altfiöit, eller SUfmer, flober, 
ftröntav; id'e fjället: ftora fiöar font ften od) faubbotu aga; utan enbaft 
uti fabatta font löf botu, gräs, fäf od) bmajj Ijafma, fh) od) flottfjolmar 
etc. feåfont SroIanbS faut i Stogftab ©ocftt; Cftaubrefb fiött i Cuita; 
Varfiött i .parmåitger; SBäjueit i SiuSbal ; Dg i Serla ; SBillingen i 
©öberata; Cälitiitgeit i Stifta ; SfiS fiö ett Sfte i Drb erå b; Sinnigen i 
fefog ©od’tt ; etc. etc. ,fjatt äger efter Diäteftocfeit fåbatt proportion 
tit ffaptta bett :

Jlängben :
ifrån näbben til ögat . . 3. gr.

ögat......................... . Ii—
ifrått näbben til gclfenortta 9. —
tfjcr ifrån til buffeitorna . 8. —
ifra buffen: til ftiärtfenan 6. — 

font fträcfer fig in emot
ftiärten 9. -— 

tfjär ifrån tit ftiärten . . 5. —
fielfmer ftiärten, flufmen, . 7. —

a) H. N. lib: 9. Cap: IG.
b) H. A. lib: 4. p: 112.

brebben:
öfmer ögat.............. 6. gr.
öftrer gelfett:......... 12. —
ifrån rtyggfenait til buffen: 16: —
öfftnefr ftiärtfen: .... 8. —
mib ftiärten.............. 5. —

ftiärten.................. 9. —

Stynbl. eller radii: 
uti gelfen:..............18: ft.
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ifrån näbben til rtjggfencm 20. gr. 
rtjggfenan.................... 4.

i buffen:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: ft.
uti naftoelfeu:.... . . . . . . . . . . . . . . . .14. —
i ilipggfenatt.... . . . . . . . . . . . . . . . .10. —
uti ftiärten.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. —

§: 3.

,paitS lefötib är alleuaft en gäng om aret, uti Maji mäitab, näftan 
å famma bagar, fom Srayn; bocf uti flera btygit, än lien, förr od) efter; 
meb fpattraube od) gräSrötterS itpgräfioanbe, äfioen font om Srayn för= 
mält är; uti grä»=fti) od) fäf=toppar; od) i ti> mät lit tt>eu fiffen fom 
faKa3 phycis, Ijwilfen af Ariftfotele] a); e'd) Plinio, b), fäjeS, nidifi- 
care in media altja, i v Talg azißaai; tömanbeS ntur fig nu)fen od) 
röbadjtig ram; Sieu efter lefeu gar l)an in uti fin giömer igen, auten 
uuber fil), eller uti tiorfa fäfioeit; förtf)eufful fan jag intet finna bioaban 
orbfpråfet är foiumit: »Jan är altib frame, fom Sxvärfxuen t bxwarje 
tet';c). Sieu tIjet är ironice faut fagt: ^an är menlös, fom Sarfxwen 
benlös; tl) l)an är en piscis maxime arifticus.

§: 4.
Särfioeit fåitgaS alt på famma fätt, fom om Sra.ru förmält är, 

Cap: 2. §: 4. Sien fom et uuber om wintern; emebnit IjaitS art är, 
Ufa fom îliubaitS, at giöma fig uuber fli) od) flottljolmar; tberföre ioifar 
bagel, förfarenl)eten tl)et uti t£>e fiöar fom forbom ioarit rife på Sioarf= 
mar, nu mera inga åga, febait fabait fli) få faft od) tiocf lou.ren äro, 
at loårflobeit intet Ijinuer tbent uplpfta.

§: 5.
Sa famma maner fom Srayn fa beioaraS Särfioeit; t)ioilfet fan 

feeS af Cap: 3: §: 4 [o: 5.]

Cap: 28.
YTtntba.

§: 1-

Ilti tl)e itärntafte Socfuar til CbeftrifIanb fallaS af fomligom et 
flags fiff; Wimba; Sien efter tfyeit är tljen famma fom äljeft meb al=

a) H. A. lib: 8. Gap: 30.
b) H. N. lib: 9.
c) Grubfb] Pen[u] Provferbiale]
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gemenare orb itämiteé t)är t äpelsiitgelaub; maraitbeS iitgont
ofmtigt tfet et flag fan åga mäitg itamit uti ätffilliga orter; fe gönn: 
§: 8. 4. et)uru unît mange fifîar îmuta mal fpitaS mara af et flag, fä= 
font Spams od) Aurata, etc. etc. DJceu åro boet t failing intet; Sor= 
tfyenfful fommer l)är SSimban intet at beffrifmaS, l)älft 3&bavn til= 
föreitbe, til fina om[tänbigl)eter, iitmärfter är, Cap: 11. §: 1. 2. 3. 4. 5.

Cap: 29. 
Sllmoöev.

Sblaiib alla aitbra fiällfiffar finne» l)är et flag, font !allas iiU 
mober, ålmov; af orfaf at lion I)aIIeS före mara 'illena mo&ev, uti 
Itmilfen finîtes Iimarfeii miölfe eller råm, flaatala, fåfont uti aitbra 
fiffar; utan font et rabbanb eller pärlefäb ; maranbeS intet Ijftfietflaget 
font af Scaliger oct) flera, !aUaS Piballa, Germ: Pympevele, fmilfett 
od) l)älleö för Sllntober; Sde Ijeller Alaputi; font i Spanffa Steber= 
Ifäitberita] bömaS mara SJcöbrar til ålen ; äit fiber tljen, font i pollanb 
fäjeS föba ålar, tl) tt^en är näftait font Sofett, borbota, muftella, etc. 
utan til alla belar lift fl)et flag, font fallaS ^libor, 23vapn:flit>ov, bod 
ntörfare til färgan; fibbufotare od) tiodare, meb ntörfröba fenor faint 
fiäll nitber bufeit; Slro fällan frama, od) ingalnitba uti fåbait mi)feul)et 
font aititar fiff; ide l)ät(er anorftäbeS, äit tl)er alar fiffaS. Iifa tfjet finget 
af Cyprinis, font fallaS Pvojjeip af Chr: Encelio, Ij o 8 Gefner: itämba 
Ploceni, älntöbrar tl)er af at tt)e jjålla ålettS ränt i gelet tit tl)eS ungar 
blifma. SJteu om tfjeraS mettiitg är faitgobltf, font föregifma alar af 
fabaita alftraS, tt)et fan jag för mifjo intet bifalla; faft äit af tljefje 
fiffarS ram, jag tl)et fnmiit, at fntä flemige matffar mufit.

§: 2.

Cfter mäteftodeit Ijafmer Sllntoberu fåbattt Ivinbe ;

långben : breö[b]ctt:
ifrån näbben til ögat 

fielfroa ögat . . .
6, grad. öfmer ögat . . . 

öfiuer gelfenorn[a] 
öf[me]r rtjggfenorna 
mib nafmelen . . 
miö ©tiärten . .

13. gr. 
19. — 
26. -ifrån näbben til rpggfe= 

itait....................... 32.
fielfma fenan ... 8. —

tber ifrå til ftiärten . .17. —■ ©ticirteu 20
5
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ifrån näbben til getfe 
norn[a|...................

Radii el- 0tynbl.
15. grad. { Oitiggfettatt 12: ft. 

14. — 
8. — 

28.

tf)år ifrån tit Butfenornn 10 — i getfenorna . 
i Butfenorna 
i naftuelfenan 
uti Sticirten .

ifrån Buff: tit ftiärtfenan 12. — 
Stidrt= et. naftoelfcnan 17. —

ttjår ifrån tit Stiärten . 5. —
Sietflvcr ftiärten . .13. —

24.

Om tt)efa ÉtmöbrarS rätta tetëtib ^ar i a g ingen ioifBet, emebait
tf)e nu)fet fällan fångas ; boet tärer tf)en ioara luib Början af Junii 
inåitab, ti) ta finîtes ramen töfer od) Blöter uti ttiem; od) tueras gäng 
är tå närmare åt lanbet, Bioareft gcmunul fäf tigganba är, eller aitbra 
fiögräé; men på Jteu= etter Janbbotu intet; tete flatter ffocfetalê; Stiga 
Jebau auteit ut på biupet, eller, Join troligare är, in mtber ftp oetj flott= 
Bolmar; Såfont om Olubor förmält är, Cap: 17: §: 1. 5.

34)1! tomma at fåitgaS mäft nteb Olpfior od) nät lita font om Sioarf, 
ell Särf förmäleS, Cap: 27: §: 4. eller IBrnpuflibor Cap: 4:'§: 3. od) 
Beioarab äfioeit font tt)e; förutan at tt)e t)älbre förtäras färfte, t)älft uti 
ttiem futå Beit få måitg iefe fittnaS, font uti Sioärfioar, Olubor, Slibor. etc.

Cap: 30.

(Dritigav. 

,Befe (Drittgar uänutas od) Haporittgar, emebait tt)e äro B<dt HEe
Sajceit, nteb fort Bnfioub ; futå Bioafa tauber, Babe uti fäftarne, od) på 
tuitgoite; fmå fiäll, nteb grå, finarta, röbBruita etter aititorlunba färgabe 
priefar; alt font finget är; äfioeit od) ftörre od) miitbre; Bnfioaube fit 
mäfta tilBåtl på ör, eller fanbBotit, få loäl uti Bafioet, font uti tfe 
ftober, ftrömar od) Siöar, tt)e fiuitaS; tt) uti alta itifiöar fåitgaS tl)e 
iitgalnnba; utan i OJlarman, SöärgioiEett, Säfan, .penna, Örfiöit, Olorr 
2)i(u ; Sorfa loatiten, etc. etc. .pioar af tt)e od) (Drittgav lära itänt= 
ItaS; lat: Salmuli; Salmunculi; Germ: Selntlittg; af Aufonio: Fa-
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riones; ttfet o d) Cardanus lui! tyafmot; ta ttje [ta lias mit emellan Sal- 
mones, t£>e [tova Sarat, od) Salares, Steututar; qmâbattbeê ont t Ijem :

Teqve inter geminas Cpecies, neutnnnqve et utrumqve 
Amborum medio Fario intercepte fub œvo,
Qvi necdurn Sulmo, nec jam Salar, ambiguusqvc.

§: 2.

Cet) emebatt af tt)e uaturfuuigab ffrifter nogfauit fmtigt âr tf)et 
mcittg flag af Truttis uti anbre Iattber fittnaê, fåfom ^orert, 25act>foveti, 
(Bolbforen, 2.ad)sforen, Scbroavtjforen, ILetcbforen, etc. etc. Sa 
ftttttta jätnmäl Itctr t orten famitta ffe, itär titan tfjem attfer til atffilna= 
ben af fårgatt ocl) fläefarna, jätnmäl fläcfaruas ftorlef, font ntqcfet åt= 
fällig år, nåftait färffilbe uti Ijmarje Sio eller loattt; Socf fljer utinatt 
life, at tt)eraê fött är röbad)tigt; etc. fåfont uti attbra orter äftoett toäl, 
om Truttis, berätteb. DIIett t ft)ttuerl)et bör tt)ett åtffihtaben t)är i tanbet 
märefab, at tu ftagb Dringar fiuttaê, l3Mant'e oet) (Brå; Iffa font ont 
Sajrar förmält är, Cap: 12: §: 2. 3J)e blaute uti faltftôn; font äro 
uu)cfet liufare til färgan, ocb ffönare tit futafen; etc. tbe (Boå uti 
älftoor od) tnfiöar, ntörfare ocl) fämre, att efter matuetb egettffaper. Iif= 
mät bägge flag af fantnta proportion, tteml.

=Hnngben :

ifrån näbben tit ögat . .15. gr.
ögat................................... 6: —

ifrån näbben tit gelfenor: 28: — 
tf)er ifrå til buffenonta . 70. •— 
ifrån buffen: til naftuelf: . 41. -— 

Sielfma fenan .... 20. 
tfjer ifrån tit ftiärten . . 30.

Stiärten.........................28. —
ifrån näbben til rt)ggefen: 97. -—

9ît)ggefenatt.....................24.
tfjer ifrå til timpen . . .50. — 

timmen............................... 3. —

brebben:
öfroer ögat..................... 20: gr-
öfmer getfenor................... 44: —
luib buffenor:................. 44. —
toib Stiärtfenan .... 37. —
miö ftiärten..................... 18. —

Stiärten, tmärr . . . 45. —

Badii el1 0tynbl:c
uti 9ît)ggfenan................. 12: ft-
uti getfenornfa] .... 18. —
i buffettorna................. 10. —
i nafmelfenatt................. 10. —
uti Stiärten..................... 56. —

§: 3.
Drittgarttab lefbtjber äro fålebeb, at tl)e SMancfe Iefa uti Junii 

utåttab, tå ntt)cfeu od) röbacfdig råm riittter; DIceu (Brå uti Sept: IjmiIfe
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tjnfiua nunbre rånt, rd) icïe aUenaft anftiga på loipa gntnber uti fiöartta, 
utan od) följa ftröuicit åt, Ufa font ioraflapar, od) tfyerföre åftoett falla» 
totafc'ftjïar, rorat'oringav.

§: 4.
2(f Uje 23laufa=öriugar uti Ijafioet, Ijar matt Ujet tecfit, at når tf)e 

ont aftonen (toppa l)ögt up öftrer ioatuet, följer U)er å regn od) florin= 
utaber; äftoett od) ont tt)e ftå fttlla od) font ()alfböbe. SSJictt af tt)e ©rå, 
gijjar matt, ont Ijöften, I)ttrtt lotuteru toil fig ftälla.

§: 5.
S()e fånga? meb nät, not, od) uti lurafbits; Ufa font ont 8 a,rar 

förmält är; äftoett toäl fatta?, röfaS od) bereba? fout tt)e; l)toar ont 
lä fa S fan Cap: 12: §: 4. 8. 10. ågaitbe ett mpcfet aitgeitäiu ftttaf; I)ioar 
ont fatt läfa? Schola Salternitana, a), Gefnerus, b); od) ftere.

-U 'f'
*

3: Mos: 23: 11:9. 2l(t thet font fpot od) ftå 11 Ijaf= 
roer i floPev, i Laf^ena, ed) 
t båduont, tltet fEoteu t åta.

Classis II.
om 0t'm=ft|!?ar.

Cap: I.
jUttnbror.

§: 1-

(Sl)Itru toäl ^Umörors rätta Itennoift är uti SBäfterfjafioet, fjioareft 
U)e öiuttigt ftffaS; fåfotit fee? af Hennepins .'Itefe=Ueffr: c); Bärgs, d); 
Wolfs, e), od) utåitge flere? LercitteIfer; af Ijtoilfa räftta? ntåitg flag;

a) Gap: 30.
b) H: A: lib: i p: . . .
c) pag: 1 70.
d) Danmfarckis] .f)ärl[igfeb]
e) Norfrigia] llluf[trata] p: 62.
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fåfom Rhombi, Pafferes, Soleæ; od) åter ntåuga ttjer uitber, fa [om 
Rhombi aculeati= Ieves= etc. Pafferes qvad[r]atuli, --Afperi f. Sqva- 
mofi, =Flefi =Fleteleti. etc. Soleæ, Bugloffi, Oculatæ, Arnogloffi, 
Cynoglofft ; Soleæ parvæ f. lingulæ, Teniæ etc. Gall: fiez. Dan:

Jarb utt, sIIceerbutt, ©teinbutt, sJItataife, (Schollen,§ll)ttber. Germ
Bunge, etc. Safom af Ariftotfelis] a); Plinii, b), Athenæi, °), Gef- 
neri, d); od) fterad fïrifter, finîtes ; ©à fångad tf)e jåmmål t)är uti 
öfterfiön, befeuert, mi b tt>e Sifläuffe fuftar;. ttj e t Zieglerus, e), od) 
mtbre berätta; men t)är i peldiugetaub uog tunt od) gaufta fallait, 
miitbre nu äit fort; bocf enbaft uti tjafmet, od) fl) er Ierbotu är ; loa raube 
mal tunna od) flata, fom ftibor, bod utau fiait, meb något fnottrig fntb, 
od) fmartbruu å öfre fiboit, men fiel fjmit å tbe nebra; fimbaube itfe 
å ägg, fom aitbre brebe fiffar, utau ligganbe ä flato; od) förttjenffull 
fftlïaê af Columella, f), pisces jacentes, cubantes, proftrati; Germ: 
piatepfjftfcf), ålad)ftfd); bocf fä at bägge ögon, ä tfjeit fmartare od) 
upmetnnbe fiboita, ftält äro, ifrä Ipoilfa gär en raub mit efter troppen 
tit ftiärten. ©elbenorna funna mäitbad !ring fom et Ijiul; förutan ttien 
texta borft fom ruubt omfrittg utmetar. Plinius od) Dalecampius, s); 
Gefnerus od) Rondeletius, etc. förmäla ffjet, at när gluitbroritaS Ijafa 
eller gan ftätlad åt botn, od) ögonen åt l)imeten, få är tljeit öfre fiban 
til t)ögre af tfjet [laget font Rhombus fattad; men Passer til loänfter; 
Od) fålebed finned tjjet fettare inåft t)är; pälgftuitbra fattad Hippo- 
gloffus, Pleuronetes.

Öfter mäteftocfen, fom utmårfter är uti görmätetd §: 6. t)afma 
tt)ef;a glttttbror fåbaitt Ipttbe tit

långbett od) brcöbeit:
emettan ögotten .... 4: gr.ifrån munb etr näbben tit

ögonen....................... 6: gr.
fietfma ögonen emellan; . 4: gr.

öfwer getfen: förutan bor=
ften 3(3. —

a) lib: 9. H. An: Cap: 37.
b) H. N. lib: 9. Cap: 20.
c) lib: 7.
d) H. An: lib: 4. p: 660 elc.
e) Scliond: pag: 89.
f) 8: t 7.
e) H. N. lib: 9. Cap: 20.



656 [II: II: 1. Flundror.]

ifrån ögonen til gelfen: . 13. gr. 
tfjär ifrån til ftiärten . .58. — 

©tierten, final ut . . . 12. —

mib ftierten................... 7. gr,
ftiärten Brebadjtig ut åt 13.

Radii clr StynMarne
uti gelfenor:................... 16: ft.
runbt om ifrå I)uf|mu|bet

af fiffen til ftierten . . 50: ft. 
näftan Iifa mange å anbra 

fanten e(r Bufen ... 47. 
radii i ftiärten, flufne ut

åt fåfom gelfenorne . . 20: ft.

§: 3.

$^era§ IefStib är om marma fomateit mib Början af Junii ntånab, 
tå uti pottan tupfen ram od) fnoiter miölfe uti Bonom finîtes ; /: NB. 
,jpos tljefja fluubror är tl)et Befiuteligit, emot många anbra fiffarS na= 
tur; at in uti Bufeu, emellan få mäl 'Kämen font OKiötfau, är eit ftt)f 
Botn af Been od) I)iitnor. ;/ maranbeS tå Bäfte tiben at ti)em fånga, 
anteit meb nåt eller not; bod ntåfte näten mara fåcfebo&B, tl)et är, få 
Bobb,' at garnet Ijänger, font på ffottuät, långt lieber om täht; od) noten 
mäl fteitaber; ti) tl)e hålla fig närntaft mib Botn, l)mareft Blå lerait är. 
Ilti SRorige, ffrifmer Ar: Berg, a), ttjern ötuttigt fåttgaS, 2 gånger om 
året, höft od) mål)r; OKeu l)är ide få; tupfet mittbre om mintent; fåfom 
Plinius, b), Berättar; fiffarettom til ittgett färbeleS fromma, ti) tl)e fåttgaS 
fällan til någon mpfeuBet, 3. el. 4. ft. allettaff; od) ttär tl)e äro frama, 
mifa fig ittge autre fiffar mara tilftäbeS; tl)et jag på måttg åren obfer- 
verat.

§: 4.
fÇtnnbror färffa ätna, fmafa mäl; t£>et Pfellus, c), od) flere itttpga; 

men faltaba, BntfaS här ide, bod tordaba, ttär något Ipdligit marp ffe 
fan; IjiuiIEet jäutmäl BerätteS märfftällaS uti Korige, ,jpollattb, Spfflattb, 
od) flereftäbeS; Såfont Ar: Berg, d); Wolf, e); Gefuerus, 1J; etc. för=

a) Norfgis] ^>ärl[igheb] p: 162,
b) H. N. lib: 9. Gap: 20.
c) lib: 1. de Victfus] ration[e].
d) Nor: |)ärl. p: 165.
e) Norfrigia] lllfustr.] p: 62.
f) H. An: lib: 4. p: 675.



657[IL II: 2. Hafs-Nâler.]

måla; fjluareft tlje bunMate, [om t) a v giäbbor Gupptals1 fätjaé ; Ijtoar 
om Gvilh: od) Joh: Blau, a), od) flore flfrifioa.

Cap: 2. •

»5«fs=iT«let\

§: I-

SlKeuaft uti fyafioet, eller faltfibu, finttas tl)etta fifïfïaget; fnoilfet 
luib Bbrjau jag meute föra iblaitb tf)e fa ltåmba infectæ eller of)t)ror; 
'Bieu åro bod fiffar, ti) tlje fyaftoa tmfnmb, ntmtb, ögott, gau, fenor, 
uafioelbår, etc. faft ätt tl;e find od) futala äro, font et ftrå, eller ena 
fi)nal; bod tl)e ftörfta til al"! lättgb; albeleb jjår Iifa nteb tljet flaget, 
font Ariftot: b); Athenæus, etc. falla ßeAövrjv. Rondeletius1 Gef- 
nerus, c), od) flere, Acum fecunda 1'pecie; Syngnalhum; Trompette; 
Ital: Diavolo; at ffitjau ifrån tl)et förfta flaget, font Ijar ftor munb 
nteb tauber, mänga fenor, breb ftiärt; etc. Egville. Arguzella. Ag- 
villa; etc. pä annor jpräf fallabe. Odj faft än tljefja .pafSuåler meb 
rätta ide nämnas böra Serpentes marini; fä äro tlje lifiucit tl)em life 
tl)er utiuan, at rpggbeuet beftär af loifa leber; t£)är imuib en tarm, 
etc. alt fntalare ät ftiärlen; etc. äganbe efter mäteftoden fåban pro
portion :

ifrätt munb, font är ett öpnittg fram i näbben, til ögat: ... 2. gr.
ifrån tt)e fmå, fioarta od) ntftäenbe ögon til gattatt...............  2: —
ifrä gattatt til itafioelbäratt; töper ett letter borft, fåfottx pä älett

baf efter fettatt til ftiärten;.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40. gr.
ifrätt itaf)oelb[åran] til änbatt, font final är........................... 38. —
ifrätt tmfioubet tit fl) en ittpfei letta fettatt, font fitter på rpggett, 

od) fptteé intet för ätt matt ftrpfer tf)eit ttp, loarattbeS ge= 
Itomffiuaube od) af 36 fina rad[iis] elr ftpnblfar] beftåeitbe 39: gr.

fielftua fettatt.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
tf)er ifrätt til ftiärten..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. __

SBrebbeu 1. grad, alt til itafioelbäratt, men febatt alt fntalare od) fntalare 
font på ormar.

a) AU. N. Ifl: p: 7.
b) Hift: An: lib: 6. Gap: 13. 
°) H. An: lib: 4: p: 9.
Glysisvallur III. 42
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§'• 2.

DferaS IefStib civ om marma foutant uti Junj måitab, tå mi)cîeu 
od) robactjtig råm utflpter; men uti gattffa få, t) a v jag funnit niiölfa. 
Dd) faft ån tfe I)åv icfe efterfiffaS; fåfom tt)ct berätteS f!e, på Dna 
Liffa eller Phana, Innareft tunnetalS infattaS, af et flagë fafSuåler; ©å 
lomma tl)e mpfet at upbragaS nieb nät, font IaggaS at fånga anbra 
fiffar; befuuerl. uti fmå fttub, I)tnareft tferaS mäfta tilfåll är; sIlborer, 
©iäbbov, ©ierfser od) tijlife fifffrätare tit föbo, mera ätt for follet, font 
lihoäl ftaitna i förnnbrau öftner @ubS nttberbara märcf uti naturen 
öftner fåbatt fmå, boel färligt pri) b b biur, od) tferaS fïapuab; eptuarföre 
finner man tl)et Stagiriten, t lien fögflofe Utaturfunige, mera flref om 
tfe fmå od) ntinfta biur, ätt om tt)e ftora; I)älft intet biur är få litet, 
font icfe ntloifar aliqvid Divinitatis; ffrif[tne]r Gefnerus, a); od) flere.

Cap: 3. 
fimFav.

§: L
«afen är ett mäl befauter fiff, emebatt fiait finîtes få tnäl uti faf= 

fibtt, font uti anbra ftöar, flober, ftrömar, åar od) watit, ntäft tl)er ften= 
botit är, fafmattbeS ftort fufmub, toib numb nteb fmå tänber, fpräf= 
Iotan Iittb i fpnerfet uitber Iutfen ; 4. ft. tioärrfeitor tuib gelet; låttga oct) 
lena fenor, längft utföre ifrån itafmelbåret til ftiärten, äftuett oftoatt 
från rpggett; ftoran od) fmitait leftner, etc. atbeleS lifer tl)et flaget, font 
på mutor fpräf, nämtteS, barbota, lota, muftela, sIlIrup, Delrape; laccia, 
etc. tl)et matt finner af Cardani, b); Ulyff: Aldrov[andi] c); Bel- 
lonii, d); Gefneri, e); od) fleraS ffrifter. Colitis, nämtteS fan od) af 
måttgom.

§: 2.

Dd) efurumäl föreitäntbe ichthyologi anföra mång flag af muftelis, 
få ntåitg at matt intet tnäl met furu tfe åtfftljaS böra; ©å lärer tfet 
ffe på anbra orter font fär, at i mtfeeitbe til färgan, itäftait få mång

a) Epfistola] Nuncfupatoria] ad lib: 1: H. A.
b) [De] Varfietate] Rer: Jib: 7. Cap: 37.
c) Tom: 5. de pifc.
d) Singul: Obferv: lib: 1. Cap: 35.
e) H. A. lib: 4. p: 603.
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IhiiJ åro, [om weihten % miftaë uti; ©od) finneë t)år Su fårffilt flag t 
fpuei'Bet: tlefroedat'e oef) XångtaFe; Bwilfe fom t§e Bafma eu mårfelig 
åtffilnab i et od) aituat, få fomma tl)e t)cir, eu tnone för fig, at Be= 
ffrifwaë.

A: ß.efw>etlat?e.

Svenne t)ar namnet af tljen ftora od) Bwita tefioer, ju ftörre ju 
fföitare; e£)uruioäl t()e od) fiuttaö Itucdirune ; Bår et ftort od) platt tiufioub, 
nteb mera fom §: 1, framförer. £t)e foin wiftaê uti Bafwet åro HuS= 
adjtigare, fetare od) Båttre, ån Snfiöftffante, af IjmiIfa en bet Ijafwa 
ena trina feno mtber t)afan, (Tagg, fatlab; fomlige intet; StlIe åro nog 
Bufuge, i fpiterdjet om I)often når mpfett Siam od) ftor miölfe uti t^eni 
fittueö wara, alt in til l)ögfta wintern, uti flutet af Januarii od) wib 
Början af Februarj månaber, når tI)eraS råtte Iefotib år uti t)(w)afwet; 
men itårmare in på waren uti 3nfiöanta; tå tlje ftig(g)a in til fteniga 
Itranber od) gruub, od) fpilla mpfeit råm; albramåft uti fwartafte iteba= 
net, od) når ftormwåber prar; Iaf=Uieit fallab.

B. XångtaFe.

SI)enne feuare år mpfet fmårtare od) minbre ån lefwerlafen, fom 
6. 8. 10 mfarfer]; wåger, men Såuglafeit fållan 1 m[arf]; od) fallaé 
förtfenfful Xangr final, feeg; tp I)an t)ar ganffa fegt fiött. Laufwnbet 
år intet platt fom på tljen förre, utan Ijögt od) fullugt, fom på SBrof= 
fimpan; Sfinnet fegt od) Brunt alt öfmer, bocf röbad)tigare unber Bufen; 
fenorna mpefet minbre ån fom på Sefwertafeu ; gåenbeS rpggfeuait åitba 
från Bufwubet utföre Beta rpggeit til ftiårtefn]; Bcw iitgen råm, od) för= 
IBeufful tårer pitga ungar; tBet od) Schonfeldius menar ; B^ tlaxtbeê fin 
lefötib om wåBreit; t()et od) Tifelius ffrif[we]r ffe uti SBciteru meb 
SeerIafan; bocf intet på biupet; font Ban Beråttar; a); WaranbeS måft 
titftåbeé når etaft wåber år, od) når inge aitbre fiffar waitfaë.

§: 3.

Öfter måteftodfen Bffwer Sefwerlafan fåbant Ipnbe til

långben: brebben:
ifrån munb tit ögonen: . 9: grad: emellan ögonen.................... 8.
ifrån ögat til främre gelf: 11:—• twärt genom Bufwub: ... .12.

a) p: 108.
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til t£)e fetiare . . .16: grad: 
ifrån fenorna til nafroelb: 31. 
tl)er ifrån tit ftiärten . 57. 
ifrån inunb til början af 

långa fenan på rpggett: 32. 
rpggfettan, änba i ftiärten 81. 

fielftoa ftierten runt»

änba neber loib rpggfenattö be=
gpn[et[e].............................. 20.

ioib naftoelbärfan].................. 18.
Ioib ftiärten............................ 8.

©tiärten runb:

©tynt»l[arne] eller radii !unna 
intet luäl ffitjaé, fä f)är, font på 
anbra ffinfiffar.

§: 4.

iJlf SeftocrIafcu Ijar utan tljet märfet, at ju mera Ijatt [tiger in åt 
lanbet, od) på gritttbare loatn, när Ijatt lefer om wintern i fPåtoelö= od) 
Äpitbelömäfjo tiberua, ju ömnigare toäittaö bliftoa ftrömingdfiffet, forna= 
rett fljär efter. Dd) ju förre Ijan om Ijöften [tiger åt lanbet, ju förre 
loäittaé ©intent. SOlen af Smuglafait ntärfeé tljet om loderen, at tue= 
ban Ijait är frame, är falt od) fulit; Dd) om fomarett, intet fiffe.

§: 5.
SDCte fångat» på måttg fätt, fåfont meb Jtyftiov od) tTfiåvöav ont 

Ijöften, od) CjeIa loiitteifn] öftoer, få toäl loib ftenftranber od) ftcngrmtb, 
font uti ftröntar, åar od) Bäcfar, Ijtoareft tl)e [tiga emot ftrömcu til 
Matthsei tib, mett febermera följa ftrömen utföre, tå tfje tupfet fäiure 
äro; Itfa font ont SBraflay berätte«, Cap: 12. §: 7. bod å alla tiber 
är Ijaffiölafett loälfmafeltgare ätt 11) en i friffioatit. SOleb FvoFar, aittett 
af GSnqioiftar gtorbe, eller af ©tåljltrå, meb fiffbetar utagitabe, od) tljet 
få toäl - meb många frofar på ett låttgref, tteberfäitfter tit botn; ut på 
biupet; ©åfont ont ©iöfer förmäleé, Cap: 7. §: 3. [o: §: 4.] fåfont 
meb 3 el. 4. allettaft, bunbtte ioib ena ftåtig od) fnebt ftälter unber tfctt; 
Ijioilfet fenare mera brufaö up t lanbet ätt ioib fjaföfibotta.*) Stlleb yy- 
Bammar flångar på tunna ifen; l)ioat out är förmält, Cap: 6: §: 4. 
lit: A. Cjiocir af tljet .fornmit är, at i gemen fäjeS ont tfje faflanbe: 
Ban flår IaFav ; tjafioaubeë få toäl, tljet etta font anbra flaget, tt)en 
arten at tl)e frppa itt ttttber ftenar, äro Ufa toige at braga ftg ut fränt 
font baftängeé; äftoen fom tljet ffriftoe« ont Scaro, af Plinio, a); Op- 
piano, b); Æliano, c); etc.

*) 01: Magn: H. Sept, lib: 20. Cap: 13.
a) H. N. 3: 2.
b) 2.
c) 11: t7.
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§: 6.

Safeu förtåreS mdft far ff er; eller BemaraS af fölben uti fniött; få= 
font SBofjtor; fe Cap: 3: §: 5. emebon f)au på tt;e måitaber fångaö; Secf 
Bar man nu i min tib Begput Brufa Bouont infatta, äfioeit od; torcEa; 
fåfottt ont giåbbor år förmält Cap: 6: s; @amt uti Sumpar od) fiiïet'ar 
IefmaubeS lättge inftättga; fe Cap: 17: §: 5.

§: ?•

ÿôrutan galleit, t£;e ftttå Bwite fteitar i Bufwubet, etc: font gobe 
åro til et od) amtat, BeftttneS Sefrett, mådjta foftelig mara; B[e]rebb tit 
oljo; at Bota fmag fpit; ftilla mobrait; giöra fömit; tpfta illa ffrifattb 
Barn; etc. etc. bocf måfte oljatt grant ad)ta§ at Bon ide Bårffttar.

Cap: 4. 
tTïar=Si»in.

§: 1.

SSJiarfmiit fallaS I;ar öfmer alt et biur i t;afiuet, font intet finîtes 
uti annor matu; !ontmer intet at ligga på fteitar, ftranber eller ifeit, 
fåfont ©iåleit; år tl)eu id'e Bellcr lift uti ffapitabeit; Bnfwer mål namnet 
af mar; font år Smenfft orb od) år »5af, lat: mare; fe D. O. Rudb: 
Ichthyol: Bibi. a); od) Sxvjn ; Lat: Forms; odj tl) på annor fpråf: 
Forms marinus; Marfouin; meerfdnv[e]tn; Delphinus; Fhoccena; 
Turfio, Tynnus, etc. faft åit fontlige Ichthyologi giöra emellan tf)ef;a 
åtffilnab; S)od Bwab Plinius, b); Solinus, c); Ælianus, d); Rodi- 
gius, e); Gellius1 f); Oh Magnus, e); Franzius1 h); Plutarchus, >); 
Gefnerus, k), od) ittånge ftere anföra ont SOcarfmiit, tf)et fan jag intet 
finna enligit nteb tl)em font Bår gå od) Bwålfma i fpelfingaBotn, ide

a) pag: 34.
b) H. N. 9: 8.
c) Cap: 45.
d) lib: 6: Cap: 19. lib: 2. Cap: 8.
°) lib: 8. Cap: 6.
O Gell: Nfoctes] Aftticæ] lib: 7. C. 8. 
s) H. S. 3:3. 
h) H. A. 3: s.
O de fol: Anim: p: 90. 
k) H. An: lib: 4. p: 332.
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ctllencift tit ffapitaben, ml) fet utittbre tit tferaS natur, fåfont at t fie 
£>i)ggtaë iutb ungt fol!; funna måttjaS fåfont Sngtfmubav tü et ocf 
anuat; fall a ftg emellan eu befpnerlig ovbniitg, få at tfe i)ttgre môrba 
tfem ålbrigom, tfe frijïe Iafa tfe fiufa, tfe Iefmanbe begrafma tfe boba, 
etc. etc. etc. förutan ait fmab ©falberne bicfta màitbe. Garman- 
nus, a); Franzius, b), ocf flere tmifla ocf ont ait fabnnt faut år; ef Itru= 
mal uti DtaturfenS bof gnttffa mang mtberbar ting finnas ffrefmen, fmnr 
ôfmer man ftaitua inåfte uti biupefta förunbran; ©åfont ntåugeftäbcS, 
uti mine Stöder; I: out SDiurett å marfene, ocf II: ont Soglnrua i 
luften anfört nr. Sortfeufful IernnaS alt uti fit goba mürbe.

(ïfuru SDcarfmiueu ft)ttaS oftnft fmålfma, eller rättare fagt, firnba 
uti fnfmet, få italfaS tfe rått fållnit nära mib laubet, ocf åmtu minbre 
fåitgnS, fmnrföre far jag @t allenaft ffåba fått, tfet fottbeit fp å l Dlfon 
uti 3lntön af ,'Itogftab ©orftt, får om året mib .påfffolmeu ttpfiffabe, 
fmilfet mnr 4 4 nlr långt, fetncft meb etta tiocfn ocf fmnrta fub; bocf 
utan får; Såitgt fufmub meb ftor ögon ocf öpita ttåSforar; fel flat 
frnm mib näbben, utan någon öpttittg til mmtb, men uttber falfett en 
öptting font ett frumpen rttuber pofje, farb font bruff; DRit ofmatt rf g* 
gen ftob etta föga ocf tiorfa fetta; fram mib fnfmubet 2 ftora tmärr= 
fenor; froppett alt fmalare fnmaitbrngen til ftiårteit, fmilfeu mar irfe 
allenaft ftor ocf tmeflufmeit, utan od) på öfter meb et annat upmetattbe 
ftpre. SnmårteS til fiärta, tmtgnr, utaga, etc. Ijft ©tåten, bocf fmitare 
til fperfet, fåfoni ©miitflåff; tfet otf Scaliger faunar; c) Dcf etneban 
af fielfma utmårteS ffapnaben mål futtbe fpttaS at tfetta SDiarfminet mar 
.t)o=biur, få fatt ingen tmifla om tfet tfe förenåtnbe Diaturflofe berätta, 
at tfe fålla famgång, åga 10 ntånnberS börb, föba 2 ungar, amma 
tfe in af tifsarna, etc. etc. DRen om får i ^elfingabotn mera ått et 
flag finîtes; fåfom benth Ichthyologi mele fafmat, tfet met jag intet 
berätta, fålft i mang ftprfe, tfe irfe öfmereitfe åro; ©om af tferaS 
ffrifter röitnS fait.

§: 3.

Slf DJinrfmiueuS gång uti fnfmet, fafma tfe ©iöfaraitbe tfe mårfeit, 
at itår tfe mifa fig up öfmer mntubrpnait font et fini, följer tfer på

a) Mirfacula] Mfortuorum] §: 165. Sect: 1.
b) H. A. 3: 3-
c) Exerc: 224. f. 5. pag: 704.
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ftormmäber, ifrån tl)en fibott, £>warifrd t$e tfioâlfma; ju flere, oct) tätare, 
ju ftarfare ftornt; Ijmar om Plinius, a); Gefnerus, b); Ifogæus, c), oct) 
flore fïrifma; oct) fålebeS är tljeraê art, tmärt emot t£>e fifParS font EatlasS 
Pompili; om î>u>tlfa Ælianus, d); Oppianus, e), etc. berätta, at när 
tt)e ttalîaê fartygen mäntaö tngn oct) toacfert toäber.

Ont t)är i ^etfingabotn, Delphini et. SDlarfmiueu giärtta t)öra fång, 
01$ tljer af tacfaS up utur biupet ocf) följa fartpget efter, alt raeban 
fången toarar ; ©åfont Schottus ffriftoer ont filta fiörefo ifrå Neapel 
tit Sicilien; P: 2 Mag[iæ] Univfersalis] Lib: 1; Cap: 3. Anno 1633; 
ttjet är mig ohtnigt.

§: 4.

Äiöttet oct) fpecfet, fabe oftoaitnäntbe bonbe, at tljet [är] något mäl= 
fmafeligare än ©tälarö, när ljubeit, font tiocfer oct) flrofmig. är, toarber 
afbragett. Str boet) mat enbaft för fattigt foil; fåfont Bellonius, f), 
toitnar f!e t Slttglattb. SDlett ont Iungarne äro få ft ött a oct) mäct)tiga 
entot lungfot, font @iät=lungar; tt>et met jag intet.

Cap: 5.

tTejenôgon, eller tlåttiugav.

§: 1.

24)c långe, triune oct) finale fiffat tTejenogon eller tTåtttngav, 
fäjab åga itamitet af nio ögott, eller ttje fntå brmta fläefar, priefar; lat: 
maculæ, conflellæ; font mifa fig rabtalê å bägge fibor främft loib 
tjufmubet, fåfont ögon; Slf gref[erna] Enneopthalmi fallabc; @ernt: 
Sleutteuge; PvtcH, 43ar(e, Belg: prick, lat: lampetra; Petromyzen 
[five] Muræna fluviatilis; Ital: lampreda. Angl: lampry, lamprey. 
Gall: lamproye. Dllen ttågre berätta allenaft 7 priefar mara; fåfont 
Hermolaus tit Plinfium] s); Volateranus, h); etc. tl)et oct) faut är 
ont måra l)är i orten; få frami iete fielfma ögonen tljer jämte rälttaé,

■a) H. N. 18:3 5.
b) H. A. lih: 4. p; 323.
°) ©arl[a] @eger[Sljölb] Pari: 2. p: 1099.
d) 2: 5.
e) lih: 1.
f) lib: 2. Cap: 12. de pife.
S) H. N. lib: 9. Cap: 23. 
h) lib: 25.
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ta 9 ft. ftititnê Wnl'a. Sften Ipoab Plinius, âftoett Colerus uct) Franzius 
förmäla, at tt>e inga fenor båra, utan fröfa fig fram font ormar, lfaftoa 
tânberna fram om mutten, etc. tf)et är orät faßt, om tt)em font t)är 
fångaé; tp tt)e äga oftoan od) nebait ntiufa låttgfenor; bocf ide få ftore, 
iom på Iafen od) avlett; faft än inga tioärrfenor ftnttaé; ib et Gefnerus 
uttrpfelfigen] totfar, a). .ptoab mutten angår, är tt)en font et rmtbt bål, 
fnebt framunber näbben, ttteb fnoilfett tl)e fuga, men intet tugga maten; 
I)ållattbe fig fafta toib fteitar font en SgeI; Iiioilfet Ariftotfeles] b); 
Rondeletius, c). Gefnerus, d); od) flere befatttta, od) fallaë tferföre 
jämtoäl Stemfugare.

§: 2.

Jpurubaita åtffilnab är emellan % fiffar font fallas lampetræ, 
eller muftelæ, tfet fer matt af många ffrifter; ©ontlige räfna trp flag; 
muftela ftellaris, ein Hamprett>; muftela levis, ein CTenmutgen ; 
muftela varia, ein Toeifgee. Sbt font giöra tl)em til tu flag, ftörre 
od) mittbre; lampetra major, ein lang tlamptep, minor, f. Iampe- 
trocia, SatttprelIe; giöra et ttteb tbem font bär fåttgaö; tp tbe äro toäl 
til alla belar, Ipwtr attbrom lifa, men ftörre od) mittbre alt font ioatnen 
bioar uti tl)e fräta; tbe ftörfta finttaé uti bnfioet od) tbe ftora flober 
od) ftrömar, närmafte bnfwetta; men il)e mittbre, uti tbe åar font fmå 
äro, fåfottt od) uti tl)e toatit, font äro längre från Ipifioet; öftoer 2 tnjlar 
tl)är if rått lära tl)e intet finttaé. äpioilfet äftoen toäl fattttaö å attbra 
orter, fåfottt oftoanttätnbe naturflofe berätta ■ tp ttär tl)e gå länge uti 
färffioatn, tpna tbe af, toarba ftttärre od) äntelfigen] bö.

Sbr SJejenögon eller ^tättingar font bär fått gab, äro toäl ftörre od) 
mittbre; bod iitgaluitba fa bigra font et titaité lår; fåfottt tt)e berättas 
toara uti Indien ocb Cluia ftrömen; utait tbe Iaugftn tit emot etta aln ; 
baftoanbe efter mäteftoden ibentta proportion:

[långben] brcbbcn el? ttodfpcten
ifrån näbben til ögonen . 10. gr. j| öftoer ögat................... 6. gr.

a) H. A: lib: 4. p: 575. 590.
b) H. A. 2: 13.
c) Tom: 1. lib: 3. Cap: 12.
d) H. A. lib: 4. p: 596.
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ifrån ögat tit 1 prüfen . 3: gr.
emellan en Ipuar pricf . . 2. •—•
ifrån näbben tit rpggfenan, 48. 
SRpggfenanr änöa tit ftiärten 48.

miö fenan främft . 
feban att fmatare.

<■ gr.

§: 4.

fieras Iefstib är font om t)öften ; intet om wären, 8 bagar för 
SEftörtlefen ; fäfont Tifelius, a), menar; BtifmanbeS tf>eraS råm fnart mo= 
gen, SRen at ingentfjera ffal wara <^an, utan fiafwa famgång meb 
ormar pä ftranben; fäfont gemene fiopeu meute uti Plinii tiber, b); od) 
.itprfofäberne Hrabanus Maurus, Bafilius od) Ambrotius, c); prebifabe 
tt)er efter; ©reftffe ©falben Oppianus, d); famt Athenæus od) Ælianus; 
qwab tt)er om; tör fjäitba, inbiOabe tt)er af, at tf>e fpttaS ofta wara 
famanftätabe fäfont ormar; tpoar ont I, florfen af Stfaturfens Bof i .petS= 
iugiaitb t)anbtar; SIjet ffer intet f>ar; Gefnerus od) flere, förlägga od) 
ogilla tf)en meningen; SRen at tl)e frppa in unber ftenar, od) pä tt)et 
torra wib ftrauber; font mange Ichthyologi förmäla; tt)et fanitaS järn= 
wät t)är, i fpuerf)et wib början af fjöfteit, när uebanet päftär, ftorni= 
wäber od) fuiöftaff wara.

§: 5.
Stättingar, Ijroarfen ftörre etter fmäre, fängaS intet t)är meb nät; 

fäfont i Ptljenftrömen meb wurfgant; utan meb färbeteS giorba tenor 
af famaitfäfta fpiätor, eller uf>rf>ål£a&e ftocfar; fpoilfa irfe allenaft böra 
gräfmaö längt lieber uti fteumiäteu, utan od) fä ftällaS emot upgäitgeit, 
at tfieraS öpttittg litet, eller alfpntet, nöttar, eller ttäfar watnet, wib 
ftranben, wib början af f)öfteit; men ju länger tt)et tiber in pä t)öften, 
jn mera ut pä binpet; waranbeS Iifa brägtigt fiffe at wänta, aittett 
tbefjc Stättingteuor ligga baf efter eller fram ont t) ma ran b ra, entebau 
tfieraS frätanbe tteber i fattbmtäleu ingen giänta förljiitbra eller til= 
ftåitgia fan.

§ 6.

Sfyefje fiffar bewaraS anteit meb CinfaltanPe, tä tfye förut wät 
ffutaS od) fäjas meb grant falt eller affo, frän ftiet; ffyet jäniwät Pli-

a) pag: 111.
b) H. N. lib: 9. C: 23.
c) lib: 5. Hexam: Gap: 7.
d) lib: 1.
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nius attférer; 6Hei iiteb 2\ôt'anPe, fåfom tf;ct ffei meb Sai od) ftié= 
miitg; î)luai ont jämtoäl 01: Magnus ffiifmer; (SKoi meb ^nfpItatiPe, 
feban tl)e icîe aflenaft äro fïuvaba, utan od) måttel. ftefta; ,SpunlEot Pla
tina, Kentmannus od) Colerus förmäla; SDiou at t^e icfe giftoa fais 
beleë ^âlfofant föbo, tf)et loitita Galenus, Cardanus, Palmcrona, l'd) 
mange flere.

Cap: 6.

Stmpor.

§: 1.

©tnebait af ait tt;ot foui tl)e t)égtféifaiue Ichthyologi få mal Cke= 
tel fmn latiner, l)afma ffnfmit ont tf>e fifïai, font t genien itätttitag 
Mugiles, ai icîe allenaft få miblôftigt, utan od) àtfïilligt, at t^e ftelfme 
måfte tilfta fig tt)ci nltnatt icfe lâttelï finna funna; Dd) D. Spegel, 
famt fleie, nämna tl)e l)äi i oiten Befanta Simpov, Mugiles, ont Bmilfa 
bocf litet fanttag, l)tuab font attbie utom lanb§ ffrifioit de mugilibus; 
©å ft)tteg itöbigt fl)et main Simpoi Beffiifmaë, at anbre finna må til 
Bmilfet flag fl)e föiaö Böia; maianbeë Simpatt en unbeiBai ft'ff, font på 
inga aitbia ftåHeit fimteê än uti Ijafmet eilet faltfién; tmäit emot Ari- 
ftotelis, Æliani, Gefneri, Schoneveldii etc. etc. Beiättelfci, font ffliftoa 
Mugiles äfmett toål [fittttag] uti friffmatu; [a]; SDieu tl)ei ntiitait åto f()e 
Ufa, at l) o it tmfmei gaiiffa ftoit l)ttfmub; od) må meb lätta itâmttaë 
Cephalus, af Gefneri Sanbémäu, Cabot; mib ntuttb od) tiocfa läppar, 
od) ti) et meb ttjeiaê giér, font fallag labeones; chaîne; Bwai af Stoettffa 
oibfpiåfet Ipbei ont mmtbmiga gaBftiupai: 2lllev t munbett fom Sim= 
pan i bnfivn&et. Ib)) Sa många Bmafta taggai od) Bout uti Bufioubet, at 
Sintpatt, Ijf fiffett Scorpcena, intet fatt tagag meb bara Bäitbenta; od) 
meb få många od) Bieba fenor fanit ftiäit, at i tp mål Bott må ltämttag 
Mugil alatus f. volans; af Jonftono, c), Milvus ; Bälft när B* l'" på 
nätet fafttab, ftanai ut Bufwubet, alla feitoina od) ftiäiteit; Uuberttant= 
net Cottus förag od) Stmpor.

M) NB: 1741, i fontaitiben ftcf iaq på et nät uti ÏBjfaifién ett 
leftoattbe Sintpa, ^oin=Simpa; til allaë föruitbiait. DDieti tjt mar l)011 
förber af ttågott SDiåö el. Sint, tp Bl''1 [war] intet färbeleg qwief.

Ib') Grub[b] P[enu] P[i-overbiole] p: 21. 
c) Tab: 22. N: 22.
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§: 2.
Slf tlje, »ti cutitor fpråf itåmba Mugiles, nr få måitg flag, at 

mången fan fig intet utgreba; Ariftoteles, a), Gefnerus, b), odj ffere, 
ftätla tftem uti 4 ffocfar, font äro: 1: mugil Cephalus. 2: Ceftreus. 
3: Chelo f: labeo ; 4. Myxinus; mtber Ifmitfa räfitaö, Sarginus, Oxy- 
rynchus, gelarius, exocoetus, dactyleus, bacchus, alatus, etc. SIIett 
lfcir t Iaubet äro aliénait tu flags ©impôt-, ^out=Qimpov, oct) 23vot'= 
©impôt-. Ont nu Ifteffa funna uti något ftâinnia in nteb tl)e 2 flag, 
af Oppiano, c), ltd mb y.ecpaloi ymi vi]Oteiç, Cabotz oct) Samez; tl)et 
må anbre Berätta; uti mifja mål, är tf)et t)âr faut, l)toab Belloniusfor= 
mäter, at uti l)aftoet finnas 2 flag, neml. Cephalus oct) Jejunus; ti) 
tt)e 3 flag font M. Alrot, d), nantit gif mer, «Jontftmpov, 23ro£ftmpor 
oct) ©tettftmpov, iBlaitb Bnuitfa t)au räcfnar ©Fall-Fnecftav, efter Oeftrife= 
fprdfet; ttje Bora atbeteS fomnta mtber 2 flag, emebatt 23voffimpov oct) 
©t’allt'necbtev äro et; i§ovnftmpov ttjet anbra; Slant ©tenftmpov öfmer 
alt ttäntba, emebatt tt)e iuiftaS mäft på= tuib= oct) mtber ftenar, oct) tatlaS 
tfterföre Saxatiles; loaranbeS faut tt)et Ariftotfeles] e), ffrifiuer ont tt)e 
ftumma oct) tröga ©tntpor, at när tt)e giömt fit ofanteliga l)uftonb un= 
ber ften, fficfa ft)e fig, font IjeIe froppeu more giotnber. SlIte ©tntpor 
font Tifelius1 f), förmäler mara uti Vätern, oct) fe ut font mebetmåttiga 
lafar, ont t)mitfa§ IefStjb Itatt ingen unberrättelfe t)ar; Sära mara af 
Ijelt annat flag, ti) ,pelftttge ©imponte Itafma aluingctt tift)et nteb 
Safatt, od) tl)e ftörfta Iuapaft | al. långa. tKotfimpa, ©tvabba, äro 
[tär tit namnet ofmtutga.

Gfter mäteftocfen Ijafroa ©tmpor tt)euita proportion:

långben:
ifrån näBBen tit ögonen . 5: gr.

fietfma ögat.................. 3. —
ifrån ögat tit främre Borften 10: — 

ttjen förre Borften . . 10. — j

a) H. A. lib: 5. Cap: 11.
b) H. A. lib: 4. p: 555. 
°) lib: I. Halieut:
d) Geftfriciæ] P. 2. C. 4.
e) H. A. lib: 8: Cap: 2.
f) p: 111.

bvebben:
öfmer ögat.......................7: gr.
miö mingfen:.................. 8. —
t tu ärt neber från änben af 

främre Borften .... (3: —-
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tfjen fenare Borften . . 14. gr. 
ifrå fenare Borften tit ftiärt: 6.

fietfioer ©tiärten ... 10.
ifrån nöBBen tit ftora toing= 

fen: ftrar Baf efter Bnf=
imtbet.... . . . . . . . . . . . . . 18. —

tit Bnffenorna font fäftabe 
fitta mit unber mittg=
fenorna............. 20.

ifrån Bafnnibet tit nafmet=
fenan.... . . . . . . . . . . . . .28.
fietfraa fenan .... 14. 

tBör ifrån tit od) meb
ftiärten.... . . . . . . . . . . . . .16. —
4: ft: tjjorn i ffatten . .
NB. näftan 4*? . .

mib ftiärten...................  3. gr,
©tiärten runbcr, .... 12.

Badii ct£ ©tynblavna.
i främre Borften . . . 10: ft
i fenare Borften . . . . 15. ft
uti mingfenorfna] . . . 16. ft
i Buffenorna .... 4. ft
i Sfafmetfenan .... . 15. ft
uti ftiärten............... . 14. ft

in mib troppen men alte 
tmeftufmen ut åt.

Étffiluabeit emellan ^ovnftmpor od) Xvofftmpov är mt)cfett, ti) 
,porufimpattb ^ufïuub är platt, men Brotfimpanb l)ogre ocB näftan 

fprfaitt. ,porttfimpatt far 4 märter eller märter uti ttacfeit ftrar 
Baf efter ögonen; ÇOîeit Brofftmpan, inga. .porufimpattb Bub är fnottrig 
ocB Blaffer ut igenom, meb räuber ä fiboite; SJfett Broffimpanb, fleprig 
od) mtufer, utan räuber. SJufett pä Boritfimpan är merettbelb pmiter, 
eller t)mit=röb ; etc. SJten Broffintpanb Buf är icfe alleitaft ftörre, utan 
od) rnpctet Brofoter af röba, Bruna, gula, fmarta ftäcfar; apmar af f)ott 
Xvofftmpa fatlab, font t^en förra af spornen, märterne eller märterne t 
itacfatt, <5ovttftmpa. SiBeu främre Borften uti 'rpggeit är mtttbre od) 
lenare, ätt tl)eit fenare, font tupfet ftpfmare od) t)ögre är, pä .pornfimpait; 
SJfeu pä Brofftmpan är tBeit främre ftörre ocB mpfet timafare ftimblar, 
ätt IBen fenare.

§: 4.

Sefbtiben angäettbe, fä är od) tBeit ätffiflig, förutan tBet före= 
ttäniba; tp fjovnftmpan Iefer fent om Böften uti Novemb: mättab, eller 
od) fenare, alt font fölben od) mtntern nalfab; ftiganbeb intet ät ftrö= 
mar, font Mugiles fluviatiles fäjeb gtöra; utan in ät ftranberna; ju 
tängre ju närmare; B'our af märfett tagab tit mintentb anfomft; tp 
ntebatt fimponte miftab pä biitpet, fomnter tttgett ftabig minter. SIfett 
Xvofftmpan teter om fontaren, ntebatt märmen päftär, eller rättare fagt,
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lfttgiar ungar, fåforn Såttglafen; fe Cap: 3: §: 2. lit: B; emeban man 
[)ar funnit fmå ungar uti tf>em ; tor fänba tfe äro af 11) et flaget, font 
af Ariftfotele,] Bellonio, ocf flera, fallab mugiles gelarii el? (Jyllari; 
Alphorœ; etc. om Iftoilta tfe naturtlote förmäla ttjet tfe intet föbab 
af tå ut, u ta it af annat. Dlteu tfet är faut, at tfe äro g lupffa ftrömiitgS= 
“tare od) miftab tnäft fmar t)an fafmer fit tilfåll; od) fumta tferföre 
fallaS mugiles jejuni, font Bellonius et flag nämner, Iftoilfa af Ari- 
ftot: a); Oppiano1 b); od) Athenæo, etc. t)eta Kecnqeoi, af Plinio1 c), 
Salaces.

§: 5.

©impor fåttgab rnäft meb nät om fofteit, mera på gamla od) 
fletna, ätt ut)a odj Iettaba ; fåforn ocf uti iKpfftov, ömnigaft när ur= 
toäber od) fölbeit ftarcf är. DKeu SBroffimpor faftab Bort fåforn näftait 
obugliga, tp tferab fött är fegt od) ludjtar illa ; men .porttftmpontab 
loälfmafeligit, babe at FoFa od) ftitPa ; fåforn öf{toe]r att far fäjeb om 
all fi|f; tfet förra är Bereban meb foppa, tfeit fenare utan mailing. DKen 
at meb metanPet fiffa ©impor, ffer intet Ijär; icfe geller äro ^elfiitga= 
BotnS ©impor af fåbait art, fom tlje BeffrifmaS mara mib Narbonenfiffa 
ftrauber uti DKebeIfafmet, at tfer cita ©impa utfläppeb meb et fttöre 
uti fa f me t, fatnfab anbra, od) följa femte åt in til lanbet, när fnöret 
återbrageb. 5)ocf fäitber oftaft at SBroffimpor följa ©iötarue up i Båten 
tfer af, at tfe fmälgt tfen i garnet fafnabe fiffeu.

§: 6.

limpor ätab tnäft färffa, eller Bemarab meb falt; men röfta ocf 
torfaba Brttfab fär intet; fåforn OI: Magnus, d); Gefnerus1 e); etc. 
lifmäl Berätta; Dit tferab galle ocf lefmer äro goba emot magfmebor, 
Bufref od) tplift; tf et far jag ofta funnit faut mara; äfmett tfe märfett 
fom af ©impor tagab; fmilfa äro attförb, Cap: 9: §: 4.

a) lib: 9. H. A. Cap: 2.
b) lib: 1.
c) H. N. lib: 9. Cap: 7. 
clI H. S. 20: 26.
e) H. A. lib: 4. p: 553.
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Cap: 7.
Sturyggft fï.

§: 1:

gnbcift uti Iytfmet finne» tienne Siurpggfiffeit, fa nämber af ff)e 
be»; eller bvojf--ad)ttga ft ref eller ryggefnotav, font gå ifrån Inifmubet 
längft utföre tropfen til ftiärten; Gefnerus, a), efter Adriani Marfilii 
berättelfe, räfnar allenaft 3 eller fpra; men åt niinftone äro t Ije Ijär 
5 ft; en mitt efter rpgett, od) tmenne å Ijmartljcra fibona; man får o dy 
i fptterlyd på tl)e ftora, lägga 2 til fnebt nuber buteu; få at tl)e 7 ft. 
ridfligt fättttaS; marattbeS albeleS liter tljen fiffett, font af Plinio1 b); 
fa Il a S Orbis; af Gefnero, c), od) anbra, Orbiculus; af Willigby, d), 
lumpus; på QtngL Lumpe; DJiå od) på Swenffo uämttaS lump eller 
IMump, emebait I)ait Ijafwer fåbant Ipnbe, font ena groba, af ffloilfo 
alle fotter wore ftpmpabe, förutan fiäll, meb fleprig Imb ; fåfom tl)en i 
Slug= od) JpoIlanb fallabe Snottolf; ganffa liten ftiårt; 2 allenaft fmå 
fenor, främft wib t)ufwubet; od) beftår uäftau af ibel fetma, runbt om= 
fritig, iå at f)ele troppen, font litet ftörre är än en fnpttnäfwe, lät[t]el" fmäl= 
teS; äfweit font fifïarne liparides uti fiöit Conium i Macédonien; om 
I)WiIfa Plinius, e); od) månge flere ffrifma. Cyclopctrus är famine.

Siågre gamle ftffare fjafma wät berättat för mig, tl)et icfe allenaft 
i forna bagar, oftare Ijafwa funnits fäbaita 'Siurpggfiffar, utan od) et 
annat flag, font är t'ufryggut, eller Iyrft ett ljög fttpla, fuf, eller wäpt 
mit up i rpggeit ftåenbeé; bocf uti alt annat Ijfe tl)e förre. Slïeit font 
jag fåbatta ide ännu fett, få fatt intet fäfert ffjer om berättas, än fiber 
om tplife Iyrfma ttågott genieitffap meb tf)en fiffeit font af Ariftot[ele,] 
Athenæo od) attbre ©refer fallaS Noniduvo;, af latinerna, Orbis 
gibbofus; Oftracion.

§: o.

Siär SiurpggfiffenS IefStib är, fljet fan jag för wifjo intet berätta, 
emebait liait ganffa fällan fåttgaS, allenaft om marmafte fontaren, tå

a) H. An: lib: 4. p: 633.
b) H. N. lib: 32. Cap: 2.
<0 H. A. lib: L p: 632.
d) N. II. pag: 208.
«) H. N. lib: 32. Cap: 11.
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[jail aiiten fan fomma at iitmefmaS utt fiötar, eller bragaê mob not til 
IanbS ; eller af ftormmågeit faftaê på ftrauben; foglomeu eller räfmomen 
til rof, faint follet til nptto, font iftret BruIal fåfom et arcanum, emot 
lebemärcf; flag; mört ögon od) tplift. «Dien at l)an, fåfom adonis, 
Ennilfen af Plinio IalIaS exocoettis; men af Dalecampio, Pcecilia, a); 
gobmilligt går på ftrauben, at baba fig i folffenet; tf)et fptteS mara 
otroligt.

Cap: 8.

Qtov, eller Qtovjov.

§•• I-

Stör eller Störjor ftitnaS Båt allenaft uti fjafmet, men intet uti 
ftora älfmor, fåfom anorftäbeé, uti Nil=ftrömen; ©ånfloben etc; t|et 
Gefnerus, b), Berättar; IallaS på lat: Accipenfer, f. Aqvipenfer; 
Porculus marinus; Sturio1 Stirio1 Stora; Ital: porceletto. Gall: 
efturgeon. Angl: Stuer. ©erm: Stöer. Dan: Störe; I)inilfa nantit 
Gefnerus, c), ärfåmter mara af Smenffau ; Od) etmritmäl famine Gef
nerus, od) måttge meb ijoitom, räfna 3 flagS Stör, få fiitttaS Bär t 
^etfingaBotn allenaft tu flag, ILapftov od) ©iåppflöv, af orfaf at t^et 
ena år Ijft Sapit, od) tî)et attbra ©iabbait, uti fenorna, bod i få måtto 
Bmar aitbrom Ijfa, at ltäBBeit, lång od) t;el flå ter år fram tit, utan 
riugafte öpuiitg eller ntuitb; tmärt emot M: Alrots utfago, d); ide 
Beller få Erofoter od) final fram, font Gefnerus t)flr Bmiom afritat ; e). 
^ufwubet Beftår af Broff; mun är font en runb pope ftrap efter Iptf= 
mubet, open, od) fan utbraga» font en puft, mera tiäulig at fuga od) 
fmåtgia, äit tugga od) targa, f)- ^uben är mäd)ta Bårb, ffrofmig od) 
tiod, font more tt)är fiäll, men åro bod inga, faft äit få fpttaö ffitlle; 
åt mtnftoite meta tl)e iitgaluitba fram; fåfom ntåitge ffrifma; 93ceu at 
tBer äro 3 raber, brott od? bSvö ben, äitba utföre fiffeit, itäftait fp t= 
femtig, Bönt emot I)öru ftåenbe, efter tl)eit ffapitab Gefnerus utritar; 
tl)et fattuaS äfmeit Båt; bod iitgaluitba meb fåbaita taggar Btoarfen i 
rDggen eller Bufeit- Stiåvten år ide allenaft flufmen, font på många

a) H. N: lib: 9. Cap: 19.
b) H. A. lib: 4. p: 932.
c) H. A. lib: 4. p; 931.
d) Geftificiæ] Part: 2. Cap: 4.
e) H. A. lib: 4. p: 6.
f) Eman: König: Regn: Anim: Sect: 2. Art: 4. p: 222.
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anbm fi [far, utcm !jar cd) t[er ofmanpå eu [tor !ro! af fåbant Ii)itbe 
fom et epatte ftp f me; i tp mål nog Iif t[et flag fom ttämueö pifces 
Cetacei ; ågattbeS utan tmifmel fåbau ftprfo, at ©tönt t[er meb fatt flå 
faflett omfull ; fåfom Ichthyologi berätta; men om man fan od) flå elb 
utur flinto 11) er meb; tf>er om tmiflaS; faft än förettämbe Sltaturfunige 
jämmäl fåbant framföra; e[urumäl rnpfet ffer på t[eit etta, men icfe få 
på tl)en attbra orten.

§: 2.

©åbatte ftore fiffar fontnta fällan l)är at fångas; od) fört[1)]enfful 
är för mig omift at anföra, itär t[era§ IefStib är, etc. 4Menaft 3 ft. 
l)ar jag fett, af [milfa tt)en ftörfte mar font min [saber för någon tib 
febatt, föpte af böitbertte Olof Sridjfott od) SarS Diilfjon i SSläftab af 
Diogftab ©ocftt, [milfe fiffen fångat, meb not, uti filfe[anuteit SBioru= 
funbet od) Diömifan. S[eit mat 9 alnar lång, od) fålebeS ftörre ätt the 
font af Gefnero Beffrifmag mara ftore; SDten t[är uti giorbe tienne et 
meb fl)e attbra ntomlaitbS, at föttet mar [mitadjtigt od) fmafabe fom 
falffött, febatt tiocfa [üben mar afbragen; [milieu up t o rf a b tå [är ma= 
raube 8anbS[öfbittge >p. Otto Vellingk emottaga tuåttbe. DJien entebatt 
uti magatt fuititoS fmå fiffar od) fiögräS, få fan man ide albeleë Be= 
fauna SpffarnaS orbfpråf: »Hr lebet bejt nnttbs, wie ber Stor; tu t) fet 
mittbre t[et framföra, at mib t[enne fiffenS frambärattbe til borbet, brit= 
fabeS något Bunganbe eller fiuugaitbe; fåfom Colerus, Franzius od) 
flere berätta ffe uti attbra orter; ti) [[ar [an] [är marit intet Ipft= 
mate; font Cardanus ffrifmer; utan o b e [ a g e Ï i g a r e ätt grälar od) tp life 
fege fiffar.

Cap: 9.

ILot'!= eller JLorfFav.

§: 1.

JLotF !allaS [är t[en ffinfiff fom anuorftäbcS ttämtteS <LovfF; på 
JLyfFo: 5)orfd). lat: afellus minor; Gadus ftriatus; DJiett Afellus ma
jor, Germ: fablam; ©uHefett. IIolf: ©apfett. Belg: Cabliauw. Angl: 
Cod; Coddefifh. Ital: baccala. Dan: Kablag; ©åfont af D. H. 
Spegels, Gefneri, od) Schoneveldii ffrifter är at aftaga. SiuiteS [cr 
allenaft uti ©altfiöit, ut på biupet, od) [mareft ften=botu är, men rätt 
fällan närmare laubet; marattbcS tupfet lifer Snfett t måitg ftpcfe; nteit 
af ftörre muttb od) [ttfmub, ntörfare färg, ftpfmare been, oc[ faftate
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fött ; ©törre öd) ntinbre, fåforn amtai' fiff; tf)e ftörfta jag febt, Ijaftoa 
toägit 12 infarter]; waranbeë |är icfe utmtg flag, fåfont Afelli râfitaê
af Ichthyologis; D. H. Spegel nämner 13; M) utan allenaft et fä
frantt ftorlefen tcfe bör attffobaS; fnoilfet f)aftoer efter mäteftocfen fäbaitt
Ipttbe til

Äångben: brebbeti :
ifra Siäbbett til ögat . . 16. gr. öftoer ögat..................... 16. gr-

ft elf to a ögat................. 5: — ifrån naefan til gelfcn: . 20. —
ifratt näbben til förfta ifra borften til naftoelbå=

borften.......................... 50. — ratt.............................. 30.
främre borften .... 12. — ifrån fenare borften tit ttaf=

emellan fl) ett främre od) toelfenan..................... 28.
fenare borften .... % __ ifra öfre til tö en ttebra
tf)en fenare borften . . 30. ftiärtfenfan]................. 18.

ifra fenare borften til öfre toib ftiärten..................... 10.
ftiörtfenan................. 6: — ©harten..................... 27.
genan .......................... 23.

tljer ifra til ftiärten . . 6: — Badii el. ötyttbl arne]
fielftoer ftiärten . . . 12. — uti främre borftfen] . . . 15: ft-

ifrån näbben til getfenorna 40. — i fettare.......................... 16. ■—
toingfenorne ftraj oftoan i öfre ftiärtfenfan] . . . 18. —

om getfenorna, längre i g elfenorna..................... 6. —
ti Iba fa.......................... 2* __ i toingfenorfna] .... 26.

ifrån gelfenorn: til naftoelf: 41: — i naftoelfenan................. 18.
Siaftoelfenan .... 33. — uti nebre ftiärtfenan . . 18.

ifrån naftoelfen: til nebre i ©tiärten..................... 32.
ftiärtfenan................. 6. —
©tiärtfenau................. 23. —

töer ifra til ftiärten . . 6.

§■• 2.

2lf föreftåenbe proportion, fait nogfamt aftagaS t£>et tienne fiffeit 
aget flera fenor än tbe anbre, fdfont od) tämeltgit ftort l)ufiouö emot 
fcoppen, lotb l)ioilfet§ nebre läpp flänger en tvimter tät, eller ffäcS; font 
fä Iafen ; fe Cap: 3: §: 2. A. af jantnta färg font tlje attbra fenor, 
fioartadjtigare än froppett, font gråfpräflog är; od) uti itiuiten f>å bägge 
fäftante fmä täitber; fiaftoattbeS toäl fioarta Ijiunor frittgont ittälfmerna,

[a]) GIoff: Sv: p: 523.
Glysisvallur III. 43
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mon bod en Befviterlig fierait od) Ijmitau tefmer, battre vin IafenS ; l)toat 
cm förmält är Cap: 3: §: 7. .

,pané rätte IefStib fan jag förmtfjo intet nämna, lärer beef mara 
in emot SJiibf omareu, I)älft I)an miftaS nt pä biupet od) mib Botn; sDien 
tf)et är fäfert, at uti äubait af Julii måitab finîtes t)au mara tomer af 
ram od) miölfe, od) tt) fitälaft at nappa frofen; men ju längre tfjet liber 
in på t)often, ju mera märer reimen, Iifa font uti Safen ; föfanbeS intet 
laubet font Ifatt, utan alt mera utmbiupet, font f)öfteu od) miutent ttalfaS.

§: 4.

Dd) font fuart fagt, all biur, fä mäl ä lanbet, font i matnen, gifma 
mtfja tedu tit ätffilligt; fä at tuait albrig finner geitontläfa SiaturfenS 
biupfiuiga od) gattffa miblöftiga bof; @ä fwr man, i fpiterlmt pä tljefja 
ärett, tt)et funnit af Soffen, at fiait är mäft frame när Dmpfet regn 
faller, eller mätär äro; fäfont od), när brift är pä ftrömingSfiffe; etc. 
Smärt emot ©itnpaitS art; tp ju mera Ijott föfer lanbet ont f)öfteit, ju 
bättre blif[me]r ftrömingSfiffe, fontareit t b er efter; od) ju förre tt;et ffer, 
ju förre ttalfaS od) fölben od) militent; Dd) ju ftarfare militer od) tiodare 
fiafiS, jn brägtigare, fnart fagt, meb alt Ijaffiöftffe, uubaittagaiibeS Soffe= 
fäitget.

§: 5.

Sorffen fättgaS l)är nt pä biupet, l)mareft ftenbotn är, meb froFav, 
anteit meb SJiete af en frof, eller af mänga frofar, fäfte pä Iäng=ref, 
3.= 400. ft: utaguabe meb ffurtta bitar af ftrömmiitg; @äfom om giöfer 
förmält är, Cap: 7: §: 3. [o: 4] marattbeS Ijatt pifeis gregalis, eller 
ffodetalS gäeitbeS; förtljenfful töfmar fiffareit intet länge tljär fiait intet 
ftrap nappar frofen.

Uti mina unga är fiffabeS öntiiig Soff, ju längre ut pä biupet i 
l)afmet; ju Bätre ; alt iit tit 1700, men tog feber mera alt mera od) 
mera af, ä all ftälleu I)är i lanbet, fä at 1730 od) 1740 erc. albeleS 
fåfängt mar Sofffifferiet. 2)od) 1749 ont § often i Sept: mänab fånga= 
be§ uipdeit Soff, albeleS emot all gantai maita od) meb förunbratt, bäbe 
meb Slät od) Siot, nära iit mib ftranberite. Dnt ttjetta mar Omen til 
följaitbe bliba mintent är en giffniitg.
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§: 6.

'Pau fritte mem t)är äit [om touFas, faft äit tl)et feitare berättad 
tti. uti annor Ianb ; od) EallaS 11) är af ELovfI af ©referuad raçixoç, få= 
fout D. O. Rudbeck, a), chauffa biupfiuigt mifar ; el)uruiuäl Galenus, 
Strabo, Plinius, l.aertius, Plutarchus, Gefnerus od) flere, taga tl)etta 
orbet Labe för torfa od) falta. Rondeletius ffriftuer, at tfcet fl a get af 
Afellisji font nteb namnet Egrefin elf Eglefin ffiljed frätt tf)e anbra, 
EaKar Slitglänbareit Haclocl:, font är faItabt; Ifiutlfet flag, räfnabt af 
Gefnero t£>et tribie, är mäd)ta litt ILoiIen t)är t I)aftuet; !Dcen om tt>et 
är tl)et fantma, font ömitigt fångad t Corrige, tt)er tortfad, od) bit 
öfiuer fiälleit föred, uttber nantit af Säjen; tt)et nia aitbre framiutfa.

Cap: 10.

'it lar.

§: i-

sItIeu är en Befanter ftff, få luäl £)är i orten font anorftäbed, od) 
itämned: Græc: èyxeAvç. lat: Ital: Hi fp: angvilla; An gl: eele, 
grigge, fcafling. Helg: ael, fcafteling, nebbeling, palingk. Germ: 
aal, oef, oil. Dan: aal; ioaranbeS lång od) final, meb litet I)ufiuub, 
fmä ögon; fmå tänber; ringa öpttiitg til ganait; 2 fmä fenor ftra.r baf 
efter l)ufiuubet; men ftora låttgfeitor oftuait od) nebait, mera äit öf[iue]r 
I)alfiua Eroppen; fegt ffiit; Ufa miger at fläitgta fig frant fä luäl meb 
Intfiuubet font ftiärten; fä feglifiuab, at fiait id'e aKenaft Iefiuer jebau 
fîiitet är I)onom afbraget, niait od) när Ijufinitbet od) alla iitälfiuor äro 
borttagna, ja! ()iuart od) et ftptfe, ont tlje än 10 el. 14, ftpntpab luoro; 
tl)et Cartefius, Harvæus od) måttge flere berätta faut loara; ItEa font 
jäntiuäl fiffen Orplms beffrifiued af Æliano; b). ocf) tf)eu Befante Tha Ib, 
uti ©refiffa Ijafioet, af Bocharto, c). epafiuanbed od) fit mäfta tillfäll, 
uti tt)e loatit font äga bi), äfjo, lödlera, od) tplift; I)iuarföre liait od) 
I)od ©refenta EalIad è'yxeÂvç, efter Athensei uttpbning, d); l)iuar uti 
I)ait bei od) fållen oftaft Etpper, få luäl uti fyafwet font uti anbra fiöar.

a) Ichthfyologiæ] Bibflicæ] P: I. p: 107. 
h) lib: 5. H. A. Cap: 18. p: 275.
c) Hierozfoicon] lib: 6. Cap: 15. N: 7. p: 863.
d) lib: 7.
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§: 2.

Om fiera ait et flag af ålar fiititaê, tf)et må anbre frammifa; DlIen 
t£>et är mift; Bwar om til ett bet Gefnerus, il), åfmeit ffrifmer om åtar 
uti Flandern; at t)är åro Båbe 3nfto--åtaiv od) eyafftöålav, meb IBeit 
åtffilitab, at t^e förre, åro ftörre, fetare oct) mörfare til färgan, belé 
röbbruttare rtnber Buten, bets mörfare; DlIen tBeit fettare, eller tjafftöåten, 
år tiufarc, Blacfact)tigare, mittbre oct) magrare. Stjen förre mråfer meb 
ftröinen utf öre ; tBeit anbre frpper mot forfeit upföre. Om itu tt>cfje 
fenare giöra et meb t§et ftaget, font uti Plandern tatlaö, aal, grigge; 
oct) tt)e förre meb tf)era§ Palyng; ©lier ont Båbe grigge od) Palynch 
åro et meb Snfiöålarite; ft)et år intet mift at Berätta. Sl^et Bliftoer åt 
minftone tl)er loib, åfioeit om åtar, font om ilajcovingar, Cap: 30: §: 2. 
Ont IKttöov, C: 17: §: 3. om iat'ar, Cap: 3: §: 2. od) många aitbra 
fiffar, förmått år; at en tpoar fiö åger något fårfftlbt ifrån aitbra.

Dtnun mera fioårt)et år om DtlarnaS föbelfe, etter f)toar af tt)e alftraö. 
S£t)e få tårare jag fått t)år ont fe uti mit Cimerffa niörfer in ultima 
ïhule, t)afioa Båbe många od) åtffilliga meningar; af Bwilfa itågre up= 
råfnas: ©entente mans meningen om 'iumobevn Bär i tanbet, år rebait 
frantioifab: Cap: 29: Cl: I; af en Be* (titan BeffafenBet ån tt)en få 
fallaba i SÖåftergölen, om Bwitfen Tifelius ffrifmer; b). Ariftotcles, 
lib: 4: C: 11. Lib: 6: C: 16. Hifb Animal: Plinius, PI: N: lib: 9: 
C: 21. Kirckerus, lib: 9: m: 5. Sect: I. Cap: 6. digefb 3: p: 140. 
Scaliger, Exercit: 15. Bodinus lib: 3: Theat: Nat: p: 402. Mizal- 
dus, Cent: 7. aph: 77; /; PIrab: Maur: T: I: Lib: 8. Cap: 4. p: 
137: -J mena t^et at ålett föbeS af fliet eller flemet font t)au afftrpfer 
mib ftocfar eller ftenar, eller od) tå når tl)e fläta fig månge iBopa. 
Schola Salernitana, Cap: 31 p: m: 201. aitförer tt)em föbaS font or= 
mar. Carda,mis, lib: 3. [de] Sanfitate] tuendfa] Cap: 43. pag: 246. 
Berättar t^et åleit föbeS af böba froppar, faftabe uti ©iöarne; rättare 
fagt giôbaê Bwctr ont oct) Nonnus, c); qmäber:

In prcelio navali mortui piscium esca.
Th: Bartholinus, Diff: 6. de medficina] Danforum] Domfestica] 

p: 286, ffrifmer fig Bnfwa funnit tBet af SaparS iitälfmor Dttar måpa, når

a) H. A. lib: 4. p: 44.
b) tßätent p: 112.
c) lib: 31. Dionyf: p: 1007.
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Säten Sllcif upftuälgt. Gefnerus, lib: 4. Hift. An: p: 40, etc, framförer 
blanb aiibraS många meningar, at ålen fommer af rntnabe ålar Hffcm 
matffar. Tifdius om SSätern, Cap: 7: p: 114. mil Beiuifa tt>ct Ijan föbeS 
af råm font Ijan neblågger uti Botn eller bpeit at qiuifita. tflera at fjär 
itprcirtna är loiblöftigt. Slje ioib Början nåmbe Ichthymlogi framioifa 
en Emaar fin mening; Ijtuilfa IemnaS uti tljeraS goba loårbe; ånitu Ijål= 
lattbeé mig tljer ioib, font jag oct> min tamfa fjär om Ijafiua får, at 
Ittnf föbrts af rttrtv; tBet jäntioäl Gefnerus, a), Sennertus, b), fp na S 
l’åftå ; od) tljet förmobel. Ijälbre me&elft yngaube, än af 7\«m, på få= 
baut fått, fout auten tfje milja Ijaftua, fnuilfe Berätta anbra fifïar älcitS 
råm, ova, fjålla få länge i gelet, at Sllmtgar luära ; GlIer fom fl)et 
ffrifiueS, at tienne iliänt giömeS neber i bi;eit ; etc. 9’täftan på Iifa 
fätt, fom tljet går til meb ormar et flag; Ijiuar om Blanb många anbra 
fan läfaS Georg: Voigts Phyf: Curiofa, c). nentl at uitgarne ligga in= 
fmepte uti fmå Blåfor, od) anteit utfrppa ufjr mobrait, eller ftrar Blåfan 
mogen utgången är; ti) Blattb anbra BeiuiS fjär til är od) tfjetta, at när 
min omber, för några ar febatt, arreitberabe Gronofiffet ©itäcfemora uti 
Oiiutånger ©ocfu fångabeS tljer ett §11, ganftä biger, af 19 rafarfer]! iuigt, 
IjiuiIfeu Ijabe ide allenaft nafiuelBår font annor §11, utan 6 ft. Ijål, å 
fjiuartfjera fibott af Bufeitom, i orbiting fatt, font på grjSfuggor fp na S 
iuara; luib IjiuilfeitS upffärattbe ofiuamtämöa Blåfor meb fmå ungar fint= 
itoé Hggattbe tuara. Om tienne Sllett luar af tljet flag, font tfje Sfiatttr= 
Ü o te Berätta fiitttaS i fiöit Ponamico, od) fallaS Alputi, Ijwilfe i 
Spattffa ffleberlättberite IjållaS före mara ålmöbrar; eller af annat; tljet 
met jag intet; Slien tl)et ärjuift, at folfet Ejölt tljetta iuara et omen 
til fient åt)lfiffe, när fåbatta Sltmobrar eller Stlrotteu flptta uEjr luatnet, 
emebait få fåbaita fiititaS; ,piuilfet til eu bel inftämmer meb gemene 
many meningar, fom lifelius anförer; botf iitgalmtöa få, at tljenua 
Sllmobren, en ofatt tingeft, luältrar fig på ftraitbeu uti folffenet, od) 
t if är Bugar ungar, qpioab tfjeit filta od) granna tarnten angår, iit luib 
rDSS^aften; fjiuareft Bemälte Tifelius påftår råntenS ftälle iuara; etc. 
fea är fåbaitt albeleS BefinteIigit; men entebau fåbait rpggeraitb fträcfer 
fig äitba ut åt ftiärteit, odj fluter fig intet åt nafiuelBårait; få är fiuårt 
famtpcfa tEjet fettare; t)älft albrig tljer finîtes något tecfit til ntiölfa, utan 
albeleS lift tljen, fom är luib rpggeBaftet på Ormar. Od) f)iuab SllettS 
lteberliggaitbe uti bpett angår, fjiuareft råutett ffulle npelbaS; tljer ont 
ffal niera framföras uti §: G.

a) H. A. lib: 4. p: 44.
b) Hypfomnemata] Phyf[ica] V: Gap: VIII.
c) ...
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NB. Ggftcr noga fDifof i mäng är, faut iag om fiber folftart 
1749, ungar uti alar, font fmä fy nålar.

§: 4.

Sttené IefStib fyites mara £)är i orten något in pä wären, att efter 
marmanê amtatfanbe; fy tä gär pan, font amtar Iefsfi ff, tu ät lanbet, 
ftrpfer au in pä ffyen, ligger pel od) fållen ofwan watnet pä ganunul 
fäf od) rör, allenaft fyifwubet fället i mâtfïon; SBib pwitfa finn eller 
ftotpotniar ganffa fmä ålar od) finnaS. Tifelius låter förftä at Stlen 
lägger fin ränt ont mintertibeu neber i b t) et, at tt)cr mogitaS, feban f)au 
i famanweflittgett är af genere mafculino upqwirfab. SOÎett ont rätta 
faniannpftitings tibeit ffrtfweö intet; bod ffulle I)är af följa, at ont p often 
eller wintern Iefer eller flapper äten rämen; twärt emot tpet förra.

Stt Stten t)är ipett feglifwafte fiff är, tper ont är ingen twifwet; fä 
at Ijan fan lefwa uti 2 et! 3 bagar pä taubet; Ariffoteles W), Plinius, 
Ol: Magnus od) flere, uträfna fäbaitt funna ffe i 6 bagar, när ttorban= 
wäber btäfer, ntett något mittbre i fnnattwäber; IjwiIfet jag intet förföft; 
tör pänba, tpet fan ffe uti grönt ljö.

Tien fljet är wift, at pan ide allenaft flänger fig attib ät watnet, 
när pan på lanbet fontmer, utan od) är Ufa wiger at rinna fram meb 
pufwubet ocp ftiärten, waranbeë mpfet ftepriger, fä at orbqwäbet ont= 
föreé i ntättg fpräf: än ïsqùç %gv tyyj.h]v è'yeiv. Cauda tencre 
angvillam; pwitfet jämwät SJÎineêffriften, öfwer ätonmtg Chriftian pin 
ontilba, uti ©todpolmé ftora fyrfo, pä Sariffo ffrefwett, ntmärfei; b). 
Slitföranbeé fuller eu ocp amtar; fäfom Franzius, c), tpet ocp StIen 
frpper up pä lanbet od) uti ärteäfrarna; Slcett fäbaitt ffer pär ganffa 
fällan ; Sln mittbre tpet Gefnerus ffrifwer, d). at är 1125 mänbe Silar, 
för ftarfa fölbett ffttl, frppa up i pölabor, ocp finnas tper böbe liggattbe. 
sTiett fä faut tpet fcttare, fä otrotigit är tpet förra; ti) pär i lanbet, pä 
fibängar, fäfom Siorbftab Gitgett uti Siogftab @odit; 33Iötiuo=eitgen, 
etc. etc fiuttaö ålar liggaube i pöfträngorne, tjt tpe fommit at fantfaS 
nteb wärffobeu, od) paft watn til ftottanbeua, BIifwit förbe i laborin',

W) Arift: H. A. lib: 8. Cap: 2.
b) Törnfings] tilöfn: pä @ruB[B] P[enu] Pfroverb.] p: 142.
c) H. An: Part: 3. Cap: 4.
d) H. A. lib: 4. p: 44.
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od) tffcr oui loiittent frufite jämte I)öet uttagne; ttflif exempel [eeê af 
Zahn III. lib Cap. XII. p: 417.

§: 6.

2 Ife fångaS på ntåttg [ätt, ja jo nt meb ïrot'ar på Iaugref ; 99îeb 
tenor; lfiotlfa Stltenor 01: Magnus fïrtfioer ioara upfmtbita i Ifattb tib; 
men Oppianus W) filinger långt for Ifoitom, odf lat: uttålfarcu I.ippius, 
de longa inteftina fub unda. 90îeb JLäitov eller Xpfttor; titt ftrö= 
mar, åar odf bådar, när fan, efter 10 måitabers loijtanbe uti jiön, 
tager ftg re jo före at fhftta ut geitont ftrömeit, rnäft när regmoäber, 
BIvHft odf imtltt är, odf rötemåneit loarar; tp ttämiteS odf SJiånett 311= 
fmtgeit; loarattbeS odf life t til at märcfa, at ålett ide allenaft Itfa lutger 
är at rinna fram meb ftiärten font meb Imftoubet; metenbelS meb ftiärten 
föråt; Såjont Plinius, b); Oppianus, c); Ælianus, d), ffrifloa äfioeit 
HJvHl ont Scaro; utan odf gattffa loarjam; tif för än Ifan Begifioer fig 
ittföre ftrömeit, faftar fan up ffitfioubet öf[toe]r ioatnet öfioerft loib 
ftrömfaflet, pluntpanbeS iå ftarft at t If et mäl IföreS; Ufa font at före je 
fig ont fritt farmatn; finîtes något ornant eller Ifioitt ftå i wägen brager 
Ifau fig giärtta åter; förtlfeufful är gobt at fiffa ttär ftrömeit är anteit 
frofoter eller lång, at Sanan eller rtfjfiait ide måtte jpttaS fränift loib 
ftrömtfufiouöet. SReb liufivov ; mit bem gereut; aittett uti jolffeuet, mit 
t liuja odf loarmafte bagen om jomareit; eller loib elbett ont mörfa 
tföjtnattcn; jåjom titförenbe ont unnar fiff berättat är; Cap: 2: §: 4. 
odf tlfetta, på tifc tiber, när Ifau ligger uppe på botit ofioait bpet; font 
ide altib är; tif at ålen frtfper Ifel odf Ifållen lieber uti äfjatt, Ieninau= 
beö oftaft tedn tIfer Ifait ligger, af et eller tu Ifål, odf ena Iniflo; jåjom 
Tifelius om ålarna uti SSäterit berättar; tif et fler odf If är; mäjt uti 
Ijnfioet ; Sfteu at tlfeu font liuftrar, eller ålett meb liufterjärnet ijugga 
ioil, ftäller au på Ifålet; jåjom bent!? Tifelius förmäler; tljet Ifiigget af= 
löper fåfängt; entebau åleit intet Ijopiotflab join ena !ringla, ligger mit 
ititber Ifålet, utan aitleit ftiårtenS äitbe, eller näbben nålar tlfet jantnta; 
upftiganbeS jntå bläbror på ioatnet när Ifait tlfetta nebergräfioaitbe på= 
arbetar, jnarare af tIfer i botit loaranbe tutberjorbiff loäbcr, än af åleitS 
utblåjaitbe jåjom Gefnerus bod menar; e).

M) lib: 4. Halfieuticon]
b) H. N. 3: 2.
c) lib: 2.
d) 11: 17.

e) lib: 4. p: 46.
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§: 7.

gbrutaii fbrencitnbê fifïetolfl, fångas fmr nuïft alar ntt Ill=Inis, 
'Itlfar, Itlfifloiv ftbrre eller mittbre, nteb 3 cl. flera pallar, anten far= 
fïilba eller «über qiü«rnl)uS uqrcittabe, ganffa månge, at tl)e otaxerade 
intet tunna antetfnaê alïenaft tl)e taxerade od) [tore; Ifunlfen taxa Be= 
loiljabeS af DiitfenS ©teinber, 1281 qd DiifSbagen i ©tocftjolm, til (Sro= 
nan, at qàbfa tfiet fallabe Upfala bbe; font ciro tïjefja:

uti 0fog Socfit

Sobevnla ©od'tt 

LTorala ©ocfit

^anebo ©oeftt 

23olbnàe ©ocfit

Dllpta Soefn

NB.
©ebait 1637, BetalaS 
alla tbefja fifferier nteb 
62 SDr 16 •/. @iIf[ioe]rnt!

Dlvberâb ©ocfnt

SbnangerS aI|uS........................ i tim: al.
SbnaS fiffet............................... i tunna.
DiorBraningS faret........................ 11 2®.
©öberBräningS Bufet.................. 1: 2®.
33 a ft n ä S B a cf e n..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 2®.
SingBofiffet .............................
©icilftufioufiffet... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 in':
OjiârbSBble eilt)ne....... . . . . . . . . . . . . . . . i tun:
qtoatnanS fiffet... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I tun:
SqfgrafS nlt>nS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 S): ©m

IpalIenS dlBuS.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tun:
. SBoBatfS fiffet ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. S). ©ni!
SBciqne âlfS ciltpiS...................... i Sunna.
S'IugBo faret... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tun:

. DIIarfmqra faret ....................... t tunna
©tora faret i DBci,rita för =Saq od)

Dit taxerat:........................... 11 tunna.
DIiora ftrbmen....................... . 15 2). ®“
OSlfarebS ftrbmen....................... 2: S®.
DItorabdcfeu............................... 'V 4 2®.
SoBäcfen ........................................ 2: S®.
gälbSBdefeit............................... 1: S®.
SBåtSbätfen ............................... b ?«•
OirqttieBacfen............................... 11. S®.
DibfteBacfen ............................... b 2®.
ScittingS Bacfen........................... b 2®.
SDftettdlningen........................... -i. 2®.
DBaftertalningen........................... b 2®.
Oialfioa ftrbmS l)uS................... b tun:
Sinfna Illf..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i. tUUlt.
Sfte älf.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2). ©mt
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Dartso 0ocïn

JÜUöbrtf 0OCftt

geriet 0ocHn

Xitsbo 0Oct)H

lôiutv.t'er (Surfit

Xmrgfto 0oifn 

^ftvmåitgeve Sortit,

7\og(lub 0ocïn:

Xunu 0od:n: 
Dbeiioi- 0ocïn ;

Sorfju 0ocïn :

ITiutcmgev 0ocbn: 

»Cnångev Sortit;

[II: II: 10. Ålar.]

tf)e taxerade ÉtbuS od) ftfïerter, 
cito förr ncimba ont Sajcfareit 
ntt tl)emm Sortit, Cap: 12: 
§: 6.

Sticfeboftromeu
SUiuubSbufet
epiodljefaret
Sråftrömen
,pijbofiffet . . g t£) (gm
JtaIfmebiabarten . 1 2). Sm
■§)gê=àlbuê . .
Gubnfet . . . ........................
SlggebäcfSbufet ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. mfarfer]
Sfuttbufet . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. m.
Sorgbwpt . .
SeuSbufet . . .................. .10: ut.
SoSbufet . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4: tu.
Jtdubbo fiffet . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 2). Sm.
Stotmte fiffet fritt tntber sPrcift=

Borbet til ett tib.
Stoagen.................................... 4: S®: fmör

font betalaS af Socfn uteb 
peuiitgar.

v Sßabi a IbuS............................ 5. 2). Snt
( StrömS fiffet od) .pqlmS=ålbuS
I tilbopa................................ 18. 2). 24-/.
( Jtimfunbet nteb tt)e ftrômar
I ofioauföre............................ 2: 2)1 Sm

2)refioeS StlbuS........................
2)elânqetS fiffet........................ 17. 2): 16.-

( SBöIeftrömS ålt)uS.................... I : Sta 7 fj. ål.
i präfteborbetö åll)uS fritt. —
f SggefunbS fiffet .................... 15: 2». Sm
i £)rängeS=fiffet........................ 5: 2'

SångioiubS StIfiffet................ 2: S®: frnör.

P. S. §: 7.

>£cit ioib bör od) tiictta iuföraS ont åfdfåitge, at bciothta tl;et tbe 
naturflofe berätta burn nteb Iiub ocf> vôftev Greaturen funna IatfaS til 
Pienifïau ; fe Perotti Cornucop: in Martial: Col: 515. Cafp: Schotti
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Magia Univerf: part: I: p: 207. od) många flera ; '.Mt uti Iungt od) 
inarmt loäber om fomai tibeu od) nättema ; t [ad)ta flptaube luatn, 
ftlglar IadaS up åt båten, när en faller Ijnfiuubet ut om [ubett, fmaffar 
od) låter meb läpparna: ma! ma! ma(k! p. p. tt)et t)ar tag od) ntånge 
[annat.

§: 8.

2CIen fjalleS Ij är iitgalunba Igelig [om f)os Ggpptierua, a); t()et 
©falben Rhodius Anaxandrides ogillar:

TTjv ey%EÅiiv [léyimov fjyi] öcupova. h: e:

tu maximum angvillam deum putas; b). utan när Igan fåttgab är; 
i fpuerfget uti Stt^n[en; Igiuareft angvillce glomeratœ mirabili multi- 
tudine ; [å[ont Plinius, c), äfiuett ffriftuer om ålfiffet i floben Mincio 
i Verona; förtäreS Igait [å toäl färffer, [om beiuaraS bel§ meb faltanbe, 
belö uobanbe, bel8 tovebanbe; tlget jämiuäl Ol. Magnus, d); od) ftere 
berätta; ©å[om tilförenbe förmält är om tlar, ©tröming, od) attbra 
fiffar; [e Cap: 12: §: 10. Cap: 25: §: 10. Dd) faft än ingen få glupen 
är, at någon briftar [ig giöra flget en bålgntait giorbe t Gefneri über, 
at upflufa en Igel od) t)åIlan IeftuanbeS ål, odg låtan frppa ut bafiuägeit 
igen; ©å äta ntånge Igonont lifioäl giertta, elguru Igau ide Igäljofatner 
luara månbe; ©åfont Schfola] Salernitana,e); Palmcrona,1); Gefne- 
rus, s); od) flere luib Iganbena gifliaa ; Adam Lonicerus IgcUler ttgen 
ftefta mara bättre än tfgeit fofabe; bod fäititer iag många, [om albeleS 
ingen Él förtära fmtita. *

§: 9.

Slf ålar tager utan tlge märfeit Igår i orten, at ligga ttge önutigt 
uppe utur Botn, eller ftå i mebiuatuet [om en rafer fäpp, ftällanbeS 
ftiärten up od) Ignfinubet tteber; fontmer ofelbart rägn odg ftornnuäber. 
Sörja ttge tiba om [omaren, för än fliötmåneu infaller, flpta utföre 
ftrömeu; luäittaS bittiba ïgüften. ©öfa tige ide utlopp när rägttiuäber

a) Herodfotus] in Eutferpe.] Fiondins Difp: de Hierogl.
b) Nat: Gom: lib: 5. Gap: 6.
c) H. N. lib: 9. Gap: 22.
d) H. Sept, lib: 20. Gap: 10.
e) Cap: 31.
0 @uubf)[eö] ©[pegel] 2: 33. 12 Gap: 
s) H. A. lib: 4. p: 42.
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od) tornbraf är ; mäittaä ännu ftarfare åffebmtbet od) mata. g Iirfta tt)e 
ömuigt utgeuom [(ober, ftrömar od) åar, ont ()often, febatt Iofmen af 
träna fallit; menar man mintern feitt tomma. etc. etc.

§: 10.

Stf åleit Ifar matt tt)et gagnet i I)ust)ållet, at brutne Ijåftar, od) 
attitor (rfreatur, font I) a ten miftat, IefaS od) botas meb iflvet; Samt 
Slagffin, öfmerbrag, farfar, jïrcrfrfmr, od) tlfe tlfer af fallaba SItor uti 
©ebtar, af âdfïmen tagaS od) bntfaS.



(Iben ürttoe 2Men,

l'iu SFabbftffar

cd)

pdrlemoörav.

§: 1.
-SU gattffa mäng flag af Sfablftffar fiuitaë; fife t fan man fil ôftuer= 

flöb förninta af aile sJfafttrflofad fîrffter, font ont fdbatta biupbeter, 
bitif't jdnnodl Itgganbe pd fiôbotu, mijcfet anfört fjaftoa; maranbeê 
Uferaë nn)fettf)et od) dtffilliga ffapnab af fabait beff'affettfjef, at man 
billigt nia föra, Plinii, a), Gefneri, b), od) fleraë, befäitnelfe, tfiet the 
intet ffå at upråFnas.

Utaf tf)e flag, font af Rondeletio, c), od) anbra, fallaê Cochleæ; 
Cælatæ; Echinophoræ; Depreffæ; Fabæ; Limaces; Strombi; turbi- 
natæ; Umbilicatæ, etc. etc. fittitaê jdntloâl l)dr t ,pelêiitginatiteit ; 
SDocf icfe fd ftora font anorftdbeë; l)totlfa efter Strabonis, â), ntfagit, 
funna brttfaë font trompeter od) toaltf)orn at bldfa od) ftôta uti; titan 
allettaft gattffa find conchulæ; SJfe foin fôrbelaê efter ftagiritens 
bnttblebning uti fitta 4 betar, locuftas, Aftacos, Sqvillas od) Cancros, 
IentnaS l)dr d ftbo, Ifälft bdr toib finîtes xàyxfjç ä^iov, od) pelfittgelaitb 
fjtoarfett dger dtrdftor dit fiber ,punter, Dftron od) tplife Sfalfiffar at 
beröma fig af; ti) ef)itrmodl ttdgre Ifafma giort fig möbo at Rvåftor 
t)dr inplantera ; fdfont uti fin tib p. Jtl)rfoberbeit Mag: Grubb uti 
Sdrisö Sotftt ; feberntera ,pt Joh: Arnæftus uti Situa ; odf fift af allom, 
jag O. B. dr 1710, uti Valesheim; Sd Ifaftoa life utböbt, utan at bär 
funna triftoaê; emebatt ett b'oov SaubSort dger egen beffaffeiUfet. SDocf 
liftodl baftoer sUatttrfeits gaber förmtat ,pelifott rif loatit nog af påiie=
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cD ft rott, p«tlemobv«r, eller Sfafl=Utatffar [om [Pärlor giftöa; conchas 
margaritiferas; it>et Oh Magnus od) flere jämmäl milita; fmilfa fuller 
ingaluitba lomma at ffattaS meb tl)e Dfterlanbffe ; faft ätt od) il)er ftffaö 
bättre od) [autre; tfe fföitafta ioib Ceilon; mib Perimuda od) Indtffa 
lufterna; men tf»e [autre ocl) mörfara, t Äcarnania, etc; @å[om Ælia- 
nus, a); Pet: Martyr, b), od) månge flere Wtb fattbeita gifma; Så äro 
tifmäl <peIfittge=[pärloriia goba nog, när tfe far maranba fiuafta fåitgaS; 
bod bättre od) ömttigare t forna bagar, för 20 el. 40 åren febait, när 
Solbater od) attbre perjouer, fulla itäfwan [amlabe, flora [oui albra= 
ftörfta bmttärter, för ett lumpen petting; än [ont nu [eberntera i tfefsa 
åren, när fiffet är bortffämbt af et od) annat; [åfotn ffogetta affuggaitbe 
totb ftranberite; bantb, [ot, flagg, ftpbbe af Äoflntilor, masugnar, bärgé= 
toärf, etc. float ont utförlig berättelfe, efter befalutttg, infinuerades 
på tiaubstinget, tit [pi Baron Hugo Hamilton, 1717, d.= 12 Martii.

§: 2.

pårle-oftvon eller flafleit [om fär fimtaö, äro af ett oval= flap= 
nab, ntörlbrun ocf fliSacftig utan på, men felt fioit inantit; beftåenbe 
af 2 flåflar rätt ftälta å ägg emot ftoar attbra, bod [ålebeS, at tfeit 
etta ättbett, något in på rpggett, [om tiodaft od) mäft [amanfäftab är, 
[tår tteber uti Botn ; men tfeit attbre metar [ig up, ågattbeS etta öpttittg 
eller [prpdo; alt efter ffaflettö ftorlel; fmilfett [prpda eller öpttittg inga= 
Ittitba brager fig if op, [ä [ttart fanbett minfas åt tfem [å[om Plinius,c), 
menar; utan [å [nart något in uti öpnittgen [att matter, Ittäppaö bägge 
lanterna faft tilfanians, [å at meb tfet infatta, Iatt flaflet IpftaS up, 
ffåfIartta ffiljaS från ftoar attbra; sDiatffen, [out Beftår af många fållar; 
Spondylis; ocf ttpfpller flaflet, nagelfaras, pärlan efteriöfas; [om uterett= 
belS BefiuneS fafma [it rum fränt ft mib öpnittgeu uti ena bläfa; ocf 
fela arbetet [ttart uträttaS, utan at lägga flafleit tteber i [attben, at 
matffen förmurfita må; [åfont Albr: Heerport, ont tf et Ceiloniffa 
pärtefiffet ffriftoer; d); faft ätt tfejfa fuubna pärlor mera fiitttaS mara 
[må, bruna ocf omogna, ätt ftora, fmita od) genomllara. Dtett om 
orfafeme äro [åbana, [om Antonius Le Grand; Ælianus; Phil; Bon
nanus; Renat: des Cartes; Maffarius; Ol: Magnus; Plinius; Sal- 
mafius, Rondeletius; Rævardus, Franzius; etc. etc. framföra, tf et

a) de An: lib: 13. Cap: 8.
b) [De rebus) Oceanficis] Decad: Prim: lib. 8. 
[c) - • •]
d) IRefeB. pag: 218.
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ma anbre faut profita ; Scfe gillar Cardanus tljem alla odj fleve meb 
Ijononi ; bref fier äfweit l)âr [oui utomlanbS; Ijwareft tf)e brûla !oppnr= 
eller niäf3tug=jåll, at fiesta od) ffilja tfje fmå ifrån tt>e flora; fywilfa af 
Portugiferne ffitjaS od) itäntnaS alt efter bl)t'batt)eteua, aia de Ben
gala; aia di Ganara; aia di Cambaja; at tlje fmå od) omogna 
lomma intet at flattas emot ff)e genomfina od) flora. Äumta tljeS utan 
20. 60. 50, flaljl Ijar upftflaS utan riugefta tedu til någon sParIa, när 
Ijfmäl t Ij er ute 10 el. 20 pärlor fiitttaS uti et ff a t) l ; fä fromt ffiet faut 
är Inoab ofwattuämbe Heerport framförer.

§: 3.
SRumeu Ijär i orten äro nog måttg, tnuareft tjjefje DRufjle=ffal)l fin= 

ttaö, bod i fpuerljet äro tljefje tl)e föntämfta, ©prått i Ohtatp ©odit; 
©ragSått uti Slogftab ; Diorbädeu wib Söfåfett i (gttåitger; wib DtianS 
utlopp i Sorfta Säfmatt t SärlSö; SälniitgSbädante i SlIpta ; etc. 
etc. Ijmilla åar; ftrömar od) main äga fteitar odj leerbotn, Ijmareft, in 
Umo arenofo; tl)efja ff al) t bäft trifmaS, od) äro ide fä bittpe, at tl)är 
af ttågott fara faller för fiffarett; fåfom fl)et fler uti Dfterlanben, Inoareft 
tl)e meb oljo befmorbe, od) meb färbeleS loärftpg förfebbe niåfte fättla 
fig nebre i, 6. 7. 10. 15. famitarö biup; Sde geller är l)är, font tl)är, 
ttågott fara af elaf ånga eller ftaitf, font orfatar Itetuge ftufbomar, ja! 
oftaft böbett; utan fiflet fler bär meb liten möbo; bod ide utan måntro, 
i ti) fjär wib, font wib attbra fiflerier, IjålleS t Ijett wara mäft Ipdlig, 
font fatt fnetta fig til fiflet, utan at möta folf, Ijarar, efornar od) niera 
fåbaut; DRett på Snngeltalet giöra mange ittgett räfning, tl)et bod mpdet 
l)är wib bör tnärdaS, ti) ©falben fiuttger eftertänlel.

Lubrica nafcentes implet Concliylia luna. a). 
od) Manilius:

Ad luncB motum variant animalia corpus. b).

§: 4.

É tlje ftälle Ijwareft tljefje fPärleffafylen ftå, finîtes jämwäl tf)et 
ntärdwärbigt, at ^är, font auorftäbeS Itafwa tlje fina befptterl. flocCar, 
gemenffap, uniones; ©od ide font ett mur famanfttippabe, fåfom tftet 
berättaS uti sPerfiffa Ijafmet; W) od) Inoar flod elr famtjop fin föntämfta

a) Lib: 2. Satyr: 4.
b) lib: 2. Aftron:

Ie!) Sclieff: Lap: Illuft: Cap: 33. p: 368.
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ftam eller rot; <Så vit, faft ån tlje intet gå af rumet, tcfe Ijeller tntfa 
något fpnligit af rotter, l)åuber bocf oftaft tt)et, at når tf>en förnåmfta 
taejeê bort, tpita, torfaå od) bö åftuett tf>e anbra ntaf faninta ffocf; itåftan 
font 11) et ffer uti en tiocf granjïog, at når tt>en etta ftora granen bar= 
faba torfaö, uttorfas od) tl)e anbra onifriitgftåeitbe.

'Ilf tl)e sPdrIor font l)år fiffab, £>ar jag berebt, efter giörligtjetena, 
Magifterium, Oleum, Flores, Effent: Tinct: etc. efter D. Schröder!, a), 
fattblebtttttg, od) fleraS; od) fituit låfebonianta, nåft OttbS l)iålp, !rafttga 
toarit. Slr od) tfjet to t ft, at når matt brijter up sP å r I e o ft r orna, odj 
gtttber l)åttbertta ttteb fliet font öiuntgt ftntteå 11) år iittte, jånuoål af 
fielftoa ntatffenS fållar, går toåberbrnuait bort, l)åttbertte bliftoa ffiitaitbe 
od) ntittfa; tl)et od) D. O. Rudbeck, b). lårer.

a) Theff: Pharm: lib. 3. Gap: 7.
b) Borith pag: 80.



üben ,gmröe 2Men,
L'in Insecter eller (Dbyvov odj Äväf.

§: I-
DJfau må å npo anföra ,pr Urb: Hiernes erb: många oånbeliga 

(lag af infecter eller obyror åro, bmilFa alla flera åro ofebba ån 
febba a). SUl flag font Aldrovandus, Bartholinus, Kirckerus, Lister, 
Fort: Licetus, Harvaeus, Hoochius, Ol: Magnus, Plinius, Redi 
Marc: Aurel: Severinus, Zahn cd) aitbre Dfaturftofe anfört, M) fl)na§ 
wara ring, få at Plautus in Curculione ffår tl) ent öftrer en famt), få= 
foin oupttig. Dlfen Ute åro bocf ftörfta uttbran toärb; ja! mera än ftor 
biur; fåfont namufmttge Äprfolårareue Auguftinus, b), o dt Franzius,c), 
intpga; förutan alt tlfet Stagiriten t)år om ffrifmer, d), od) attbre alle 
Sdje itamnfunigafta nåmuaé t)år allenaft, Dfentl.

§; 1: 3glar, »trglar, Uglar, lat: hirudines, fangvifugœ; Gall: 
Sanfve; Germ: 25lutfu(fer; tallabe; tiorfe, fwarte, fällige, miirfe Watn= 
matffar, font fimtaS uti färr od) fumpige puffar, tjwareft röbgiörfa år. 
|)Wit£e fåfta fig »ib troppen på fol! od) få, at tt)e intet affalla, för ån 
tt)e åro öffwejrfplte meb blob; eller tueb falt eller affo öfwerftröbbe; 
t)war om lat: ©falben qrnåber, åfwett font CDrefiffe Oppianus:

Non milfura cutem nifi plena cruoris hirudo. e).

§: 2. tnåvlov, af ntång flag; fåfont polyporum genera af Ari- 
Ufotele,] Plinio, Gefnero, etc. etc. upråfitaS; fontl. fwarta, flata, ftora; 
fornt, fmårre; @omt. grå meb många fötter; Stnbra meb t)ont, fåfont 
timerfufar; DJfen måft af tljen arten, at tl)e fåfta fig fiffar od) tl)em fråta.

a) 1: gl: 15: %r. §: 6. p: 97.
M) Ælian: lib: 3: Var: Hift: berättar infecta Wara 3000.
[b) • • •]
[c) • • •] 

td) • • •]

e de Art: Poet.
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§: 3. Sfåvf, BefijuerL af tu flag ©vå.- o di ©rön; Ufa tf)et, jom 
fallaå pfylli, lcolopendræ, etc. fomma mäft fram om I) often ncir fiffet 
ftamtar.

§: 4. Xagd, lat: Seta aqvatica; albeleå jom fjäfttagel 1 4 qv: 
langt, meb jåbait ftarcf rörelje, at tïiet brager fig igenom Ijmab IjciIft 
föveftd ntåitbe; .pmar om fan läfa» Kircher: a); Sim: Majöl: b); Gef- 
neri, c), od) Garmanni, d), ffrifter.

§: 5. Kojaiv Kujaiv ftnå, fmavte, triune odj Bdrbe fujar; af fpoilfe 
åro tu flag, botitd'ojar od) famfojar; tl;e jenare fjälla fig jämt pä 
matntmjuau od) fmuta intet nebboppa»; tt>e förre jämt mib botn.

§: 6. Kttfav, forai, brune, jontl. fmarte, etc. meb juta t)ont od) 
ntåttg been.

§: 7. ©yItor, grå meb många teber, Iifa meb tfient jom i Ijujen 
fallaé bäitfegpltor.

§: 8. iTïatjïav af gattffa måttg flag, jämmål jåbatte font ffje be= 
fïrifmaê af Anton: a Leewenhoek, part: 14*1) fjmar mib fatt tljet Ijär 
attföraé jom jfebbe, ?fr 1700, uti mit Valesheim, at uti ffje ftilla= 
ftåcnbe rnatu i mibfomar» tibeit, fmtfeb pä många ftållen od) bagar, 
Ufa jom tiorfa voba lefraiv filmäpaube mer od) mera. SRen när jag 
od) attbre, rörbe mib ttiem, eller tog tl)em np, funttob tl)e beftå af ibel 
jmä od) röba matffar, jom träar, miufa od) letta, jamt rörelje l)afma. 
Dm nu tfmfje I)opmeflabe matffar, jom giorbe jäbant utjeenbe Ufa jom 
vo&a bloövefivotv >»oro life meb ff)et, jom jpnteö uti aitbra Sanbéorter, 
ä aitbra tiber; l)luar om Scheferus, e), Bernegerus, f); Livius, s); 
Val: Maximus, h); etc. ffrifmit; Dd) om tlje moro förebobare til bio= 
btga friget, jom jebertnera öf[me]r 20 åren, märg, macbt od) blob präjat 
aj ©merigeS barn ; tt)et ma attbre böma. Doct: Mengering, *); odj 
SanbjenS gafla D. Svedberg, k); föra jäbant til gubeliga pämineljer;

a) lib. 3. Artfis] Mfagnæ] p: 3. Cap: 1. p; 449.
b) Golloq: p: 287.
c) H. A. lib: 4. p: 463.
d) Mirfacula] mortfuorum] p: 916.

1*1) Anatom: p: 5.
e) Memor: S. G. Cap: 2. §: 1.
0 Obffervationes] Hfistorico] Polfiticæ] 23.
e) lib: 2. Cap: 13.
h) lib: 1. Cap: 6.
x) Infformatorium] Conf[cientiæ] in Dn: 23. Trin: memb: 2
k) ©ab: IRo Dn: 2. Adv: §: 27.
Glysisvallur III. 44
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förutan alt Ifwab Isogæus Ijopfamlat t fin Âarla Segerfl'ölb, a); ocfj 
warbt är at läfaS.

§: 9. Pattbor af åtffillig flag; äfwcit font utom IanbS % fallabe 
Cordyli.

§: 10. Smilar, fowl, [må, jontl. ftore; fomlige af enljauba färg, 
fomflige] af ntångljaitba.

§: 11. 2°lmor, fontliga fläta, fontliga Inbtta, foml. läufota, aubra 
amtorlunba.

§: 12. Spinlar, fomltge Sångbente, fontl. anttorlfunba] [oint, meb 
fjorit, foml. utan; nog life îpffarttaS ïTïeerfpinn.

§: 13. Iofter ftörre od) fmärre, font wiftaS iitäft wtb fiögräfcn; 
pediculi marini: Zahn: lib: III: Cap: XVIII.

§: 14. Hater od) (Snetter, ättttu fmärre ätt tl)e förenätitba löfjen, 
uti wa(n)tugräS.

§: 15. loppor, [må, fwarta od) !ringt faranbe biur öfwer Watn= 
brt)natt; pulices marini.

§: 16. Strom-mygger; WattnFranFar; twågljalfar; SnorFolf= 
vvar; lugnfjônor; etc. etc.

§: 2.

Sit l)wab änba all tfjefje fuiå od) rörelfe åganb ting äro ffapab, 
od) l)ttru meb tl)em BefPoffat mara tttånbe; fljet Ijafmer man at finna, 
af tl)et [ont förettämbe sJiaturElofe ffrifwit; warattbeS eftertänfell l)wab 
Gefnerus attförer af Arift[otele] Nulla res naturae, in qva non 
mirandum aliqvid habetur; b).

§: 6- [o: 3.]

3ag wele wäl flera Infecter eller åträf, font i SSatuen fittttaS, ljär 
itpräfua ; Jliett Brufar I)är; fåfont i I: od) II: glod'er om Infecter, fantma 
ur|äd)t; at faft ätt tIjetaS ffrifter v. g. Aldrovandi, Joh: Jonftoni, 
Martini Listers, Thontæ Mouffeti, Joh: Swammerdami od) fleraS 
iag fe fått, font wiblöftel. fåbana JiatnrfenS biupljeter å baga lagt; Så 
fattaS mig Sweuffa Jianttt på alla fåbana, i fljnerljet åpelfittgiffa; tp 
man wet ljum namnen äro åtffillig Sanbffaperne emellan; få på fl) rf o ta

[p. 959 sq.]
b) Epfistola] Nfuncupatoria] ad Hid: An: lib: 1.
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biur, foui foglar, od) fiffar, od) mutor BefinteIig ting; £>cf) at tt)em förft 
nanutgifma, 11) et wore fimnåtit, od) Ogiortigit ; ti) tit epentpel, af tt)e 
föreitdmba Infecter eller frät,

1. Dgfary S’glav, Lat: Hirudines, åro 4 et. 5 flag bod) alle 
uitber et Sweufft nantit.

2. tnårlor Lat: Notonectce, af åtffiltig flag.
3. SFåvf, Scolopendres, Onifci, Afelli, etc. etc.
4. tLagef, Scta aqvatica, Gordius; etc.
5. Kojav, Lat: Dytifci af 9: flag.
6. Kttfav Lat: Teniœ; af iitåttg flag.
I. (Sylter Lat: Scolopendres, af 6 flag, i Watuet od) på Ianbet; 

fattad od) Julii.
8- ÏTÏatffav, lat: Vermes; Lumbrici, Gordii. etc.

Monocidi 5: flag, font orfafa at watnet fi)tteS rôbt.
9. Pappor, Lat: Acari.

10. SertUar, Lat: Papiliones. å watu od) taub.
11. 'Ü mev, I .at: Eritcce.
12. Spittlar, Lat: Aranei Aqvatici.
13. Hof;, lat: Pediculi, af 18 flag
14. Hater, (Bnettev, Lat: Cocci.
15. £oppor lat: Pocluræ; 9: flag, Pulices aqvat: f. Gyrini
J 6. iîîyggev Lat: Culices, Tipulæ. ©out på ffjefja föreitäniba 

Mråf eller Ofytyror attenaft et ©wenff't namn Brufad ; S)od) äro mang 
flig; v. g. ïîîygg, nieb Lat: Culex 5: flag; meb Tipula 32 flag; 
aila af olifa ftortef, färg od) ltyitbe ; Vlttfd åro od) på aitbra fråf i wat= 
mu, betd åga tt)e ån ittgctt ,^eldiitg=SJamu, v. g.

1. Auris Marina etter Haliotis.
2. Dermcftes.
3. Afteria.
4. Pulmo Mari mis. f. Medufa ; od) många ftere; 

bttS «über et namn, mång flag, v. g.

1. iTtttgla, påvtemor, Lat: Concha, af 17: flag; förutan tfye 
tuber namnet Lepns.

2.
3.
4.
5.
6.

St'af)t=ïT7at|ï; Lat: Scarahœus; tit taitbd od) watn, af 20 flag. 
SttacFa, Lat: Cochlea lacaftris, af 21 flag.
flutter
Kråfta
Pflra

finttad ep geller trifwaS t)år i taitbet; fåfont tilforeitbe 
i HL S)et: §: 1. Berättat år.
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§: 7. [o: 4.]

"341 flut; änbod) tag tror, altêingeu nånfiit lftnner 
"'Kt râfitn alla flag af fifïar, font man finner,
"@å f)örer man Ijfmat tbet Icirba ©än nu fmara 
"$eml'tmnbrabe flagé fiff uti Europa mara;
"TOen @fatjt=fif! milja t£)e femb gånger flera lämna; 
"5)ocl) fnart få månge fin», font ingen f)är met nämna.

(SnM allena åvan.

H. Sfpegel] @ub» SB: odf .jpmil: p: m: 189.



Ctlofmntj.

Cap: I.

Om 5lpg«»be 5iftar.

§: 1.

2lt ocl) ftffar fmuw flpganbe fiuttnS t Iuficn ; tljet år intet ftörre 
unber, åu at ©talar, Utrar, 23åfrar etc, gå o cl) jpriitga på Ianbet ; 
Äattor, et flag, flpga; fåjout Scaliger, a); Joh: Vilh: Vogel, b); 
Goth: Voigt, c); Kircherus, d); Thom: Browne, e); Berätta; SLfye Be= 
tanta PHojjetp Sfåbermof fallabe, fprittga i luften om nätterna; fytoilta 
fyaftua toiugarna, meb t£>er å toaranbe flor, tit framfötter, när tfye 
jamaitläggaS åt troppen; tomat, SfraHar, 2°lor, (BvijUor, ^sfogfar, 
ocl) tplife foglar fimBa länge iteber i matnet, fåfom fiffar; fytoar om 
tfyeit 1 ocl) II glocfen af StaturfeuS 23of fyär i -jpelSingelattb fyanbla; 
loaraitbeS allom funigt tfyet fiffar ocl) foglar i mang ftpcfe äro fytoar 
aitbrom life; ocl) at ftörre beten af Sårarena få toilja forftå orbeit af 
©fap: 23: 1: Cap: 20: verf: at Båbe fiffar ocl) foglar, efter ©faparenS 
BefaIntng ocl) tuålfignelfe åro fontite af matnet. efyttrutoål Doct: Gezelius, 
ocl) ttågre meb l)onout, orbeit aitorluttba förflara. Del) eniebait få måttge 
fanitingSfäre ocl) Staturflofe SDtäit Baftoa ffrifioit om flpgattbe fiffar, jå 
må fit ittgett tl)er om tioifla; äptoilfa jag låfa fått åro ifyefye: ttentl. 
Ariftot: lib: I: Cap: 9. Hilf: Anim. Oppianus, lib: 2: Halieut. 
Ælianus, lib: 8: Cap: 27. Plinius, lib: 9: Cap: 19. Kirlcerus, 
Muffeum] p: 23. Cardanus de Subtfilitate] lib: 10. Calceolarias, 
Muffeum] Sect: 1. pag: 75. Cluver: cum Not: Bunfonis] pag: 196. 
Rondeletius de pile: lib: 10. C: 1. Ge/'nerus, lib: 4. H. A. p: 433. 
Jonftonus, N: 8. 9. Tab: 17. Schonfeld: Höjer: 01: Ålagn: G.

a) Exercil: 686.
b) Dftinb: Dt: 23. p: 364.
c) Phyf: 3eit: SBertriB: p: 172. ilt Äött: Magor:
cl) Chin: 111. p: 84.
e) Pfeudodfoxia] Epidfentica] p: 600.
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M. A. W. Lfodewijcksz] 9ïefe S3: Cap: 14. p: m: 21. etc. o cl) alt 
^iuab mår Phoenix i Slorbeit D. O: IiudbecIc uti fit Selav framfbrer, 
pag: 113:=127.

§: 2.

£)d) ejjurumäl jag iitgalmtba ffjet påftår, at fdbaite flpgaitbe fiffar 
l>tr t .petbinglanb fittttab font t aitbra orter; ©å Iarer lifmäl ingen meb 
rätta Eumta mig til Iaft räfita, tljet Ijär aitföreb Inoab font anmärft 
'farit på mara WattufwaIor7 Iyilft man finner af ofmaitförbe Ichthyo- 
logis t Ijet et flag af flpganbe fiffar Eallab Hirundo, oct) är i alla belar 
IiEt mår ©mala, eller fom Iytr öf[me]r alt nä mites, SaIu7 Sulu; icfe 
%t flaget, font npfomer mib början af måren; fift af alla fomar foglar; 
flpger Iyir til Bartholomæi bagen, tå t[)e åter igen; intet giöma fig in 
nti Bärgen oct) ftranbElipporna, fåfont Sennertus, a), fErifmer; utan fätila 
fig iteber til ©iöBottt, oct) ligga ttjer t>ela mintern öfmer, få framt tt)e 
icfe meb miuteruot upbragab, Eoniina at förab in nti marin I)ub oct) 
qmtcfna; tljet jag migre gånger fett faut mara; tljet jänimäl Ol. Mag
nus, b), anförer, od) flere meb tjoitom, fåfont Mich: Neander, c); Zach: 
Neucranz, d); Joh: Nie: Pechlin, e); Jac: Thoinafius, fJ; Babt: Ful- 
gofius, e). etc. ©lier ody at ljöftetibeu ogemeit marin marar, tå man 
märtt tljeui å up o IipEomma på några bagar; Utau Befpnerl. tljet flaget 
fom Eallab wattufuloty Iyoitfa åtffiljab från tt>e aitbra fmalorua i inåiig 
ftpcfe, fåfont

1: til (fapnaPen, at tfjefja matufmalor äro längre, oct) fmibigare 
Båbe til t)iifmubet, troppen, loittgarite, ftiärten, etc. äu tlje aitbra.

2. til färgan Ijelt fmartBruua öfmer alt; men tt>e aitbra limita 
uitber Bufen oct) mingarne, meb en röb fläcf fram uti Bröftet.

3: til füygattPet, at tlje flpga lyiftigt, fnärt, ffocfetalb.
4. til WiflftttPet7 etc. at tlje enbaft flpga öfmer matnet, od) tljet 

alleitaft när rägit, töefen od) mulit mäber påftår; äro I)elt tpfta; I)aftigt 
Eoninia fram; ju mera rägit, ju ftörre ffocfar; od) l;aftigt förfmimta, fl up 
när foleit [filter; etc. Ijmar emot tlje aitbre I)ålla fig mib od) uitber Ijufeit,

a) Epilfome] Natfuralis] Scfientiæ] lib: 8. Cap: X.
b) H. S. lib: 19. Cap: 29.
c) Part: I. Phyf: p: 415.
d) de Refp: Cap: 10: §: 5.
e) de Vil: fub aqv: Cap: 3: p: 36.
O de Hibfernaculis] Hirund: §: 25.
g) lib: 1. Memorfabilium] Cap: 6. p: 55. Virgfilii] lib: 1. Georg: 

pag: 377.
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bo; qioittra odj ftunga; ioiftas på fljet torra; âro [table frame, 
mebatt fljeraê tib loarar; fttta oftaft ftitla på talen, marcfeit oct) gtdrbs= 
gårbar; men loattufioalorua t)ar jag albrig ån [tåenbe [ett. SJieb mera, 
[ont II: glöden, om goglarita, innehåller. Del) fålebeS ^äv gtöra et meb 
tl)et flag [om fallaé Hirundo; Se II: glccf: II: ©el od) 42 Cap: om 
Sioalor: lit: B.

Cap: II.

Dm ^ftfe-fvuit och @tö--rår.

§: 1.

Dnt [åbana btupheter må jag mig intet befatta; SKen emebait fjerr 
Urban Hierne, utaf [in loibtberömba hiårna, jåmioål tt)et [ranuoifat, 
at [åbaite åro och ’Snfwets imoånave; a); Så får och hår loib itämnaé, 
tljet jag fett, och anbre meb mig loaranbe, loatne men intet fofioanbe, 
loib åtffilliga tilfållen; hålft fåbaitt enligit år, meb thet jag tåfa fått, 
af några l)ögfIofaé ffrifter, BIaitb hioilfa många, allenaft thefe Auctores 
få ål'0, liemt. Kirkerus, Artfis] Mfagnæ] Lucfis] & Unibfræ] lib: 10: 
Cap: 1. Baht: Fulgofius, de Mirac: lib: 1. — Th: Paracelf: lib: 
Meteor; Cap: 4. p: 79. Henr: Kollius lib: 3: Cap: 1. p: 153: 
Phyfficæ] Hermfeticæ] Hier: Cardanus, de Varfietate] Rer: lib: 
16. Cap: 93. p. 1072. Tholoffanus, Syntfaxis] Artfis] Mirab: Tom: 
4. lib: 7. C. 14. Joh: Hinr: Heclcer, Spectrolfogiæ] Cap: 1: §: 6. 
p: 6. — Garmannus, de Sp: lib: 2. Tit: 10. p: 724. Joh: Loccenius, 
Antiq: S. G. lib: 1. C: III Cafp: Schotlus, lib: 2. Phyfficæ] Curiof: 
Part: 1. Cap: 1. p: 197. Jacob: Gaffarell: P. 4. Curioffitatum] 
Inatid: Cap: 12. N: 2. p: 229. Chromeras, de Polon: lib: 9. Phil: 
Camerarius, Centfuria] 1: op: fubf: Spre[n]g[er] Mallfei] Maleffica- 
rum] Part: 2. qv. 1. C. 3. Mart: Weinrich de Spect. Gefnerus 
lib: 3: H. A. p: 667. af Bellonio, lib: 4. H. A. p: 439. M: G: 
Block ont lotbmtbet; Cap: 3. §: 3. Dan: Tifelius om SSåtern, pag: 4. 
Zahn: Zoofcop lib: III. Cap: XIII. p: 405. 406. etc. görutan thet, 
font hår och tljär, finîtes ioara anteetnabt i Äi)rf'ot)iftorierne, af Cent: 
Magdeb: Luc: Ofiander; Erland Dryfelio, och flera ; åit Sfalbernaë 
åfioentpr? haltet nt nåraita nog loiblôftigt ioara tnåttbe; t)u™ the 
qioåba om Tritonibus, Sirenibus, Najad: Nereid: etc. etc.

Slf många hånbelfer aitföreS allenaft efterfBIfjanbe].

1: gt: gr: 15. p: 97.
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§: 2.

SSib fafsftranber, ubbar ocf ttâê, £)ar ntig fpntS ufta nog ena 
qtoimta ftåenbeS neber i ioatnet tit til mibiona, nteb långt får, ocf 
fåbaitt Ipnbe, font Alexand: ab Alexand: a); anförer, cita tloätterffa; 
flappattbeê nu fårbare ocf !ringare, nu fastare od) Inntare; nterettbelë 
näft fôr ntorgcnråbnanS upgåttg. .ptoar pa ofelbart folgt ftonu; ju 
ftarcfare flapningett toarit, ju häftigare far ftorntcu fontmit; ,ptoar ont 
äfiuett Th: Gaza t)ar ffrifloit til Jovian: Pontanum. £>cf f)ttru tfeuua 
öftoer alt ttäntba, ^afefruett, virgo marina; ïTïeevmôb; Semeuty 
äftoeit flora jungfrun, nympha maris; af IjnnIfo an i bag, alt febatt 
febenbomett £)är war, eu ftor t)ointe, utan for Sittfna ålf, od) öftoer= 
funttog lätting för ©iöfarattbe, namnet behåller; ft ar fpråfat ont nätterna 
meb fiffaretta, i Umerfet <©iäl=robbare; tfet faftoa mange för mig 
oftaft berättat; SDJett font jag fäbaitt fpråf uitbflupit nteb egen öron 
föra, ttäntiteé fâr ont intet, alleuaft ftoab jag funnit af et ûtârabstittgë 
protocoll, uti Diogftab Socftt, af år 1666; at när forîarleit N. N. i 
Slrttö bt)tt; font toarit en af tfe förfarna ©iälefiffare, ftob för Diätten, 
far fatt ocf befäitt fig faftoa faft fanigåitg meb ,pafêfruen.

.epär ont året, uti Äimfunbet, af bent" Diogftab (2 ocf u, fpnteö få 
toäl för mig, font för tttt loaraitbe ,pr P. Frodlander, V. D. Com- 
minister uti DiaSbo od) JlifIS Sörfantliitgar af Upland, ocf flera, ena 
fabana blotta SDJeniffo ftå mit i ftrömeit; font är et gobt Mufqvette 
ffott ifrån fufet tfer toi ftobo; IaftaubeS ocf loältaitbcS ftenar, toib 
Dipfsiorne fom tf er utfatte looro; tå toi toib början mente någott tiuf 
tf er toarit, eller någon af grannarna, font rubbat loåra fiffetoottor; Dlien 
futttto toib åtioarningS ropet, furu tfeitua blotta ffapnab ide alleuaft 
ffätt intet ad)tabe toårt rop, utatt toä.rte alt tuera i längbett, få at jänt= 
Uffeten fputeS nteb afIträbeu ftå toib ftraitbeit; förtfenffnl ffpttbabe loi 
of[s] itt uti ©iöbobatt, ftäitgbe börett, ocf längtabe efter bagett; Suutto 
bod feberntera fifïetofleit loara orörba ocf fulla nteb goba fiffar; ©åfoitt 
gemettl. fler, när fåbaitt fptteS eller föreS.

§: 3.
Sde fällan atttoifa fig up genom loatnet, mäft när ftilla lugnet 

toarar, ,pare= Sautb= ,ptutb= @åö=fufioubett, etc. ,ptoar på altib följer 
ftonu, bulranbe utfur botn, Ufa font när torn äter uti luften, eller 
färror bullra på broar; loattuet fontmer ocf oftaft at fpruta öftoer folf

a) Genfialium] dieijum] lib: 3. Cap: 8.
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üd) Båt; etc. Itfn font iljet fjâitbe 1695 d. 25 Aug: ttar min Bro b et, 
tut ivtnraitbe Ä put et): i Siecjftab Secftt Jpt Nils Broman, jämte nt iß 
tuara ntnnbe at Sinftta tuib ©tegfunbet.

§: 4.

sPn åtet 1716, in Aug: nät jag fotgbe ntiit gaberS btängar, ect) 
2 Büttbet, Olof fpäbetfjeit i SJialftab, faint 3üuS Dteffjen i 23acfctt, in 
ät SBennjra ©fatait, at fiffa biitp= etter flaüB=ftrëming; fpnteS icfe 
altennft, ftrap tuib nnfomfteit, naget uitbedigit ftå i tjafSftraubeu, utan 
ttät ganten teere tttlagb, ect) mörfret üf[iee]rfemit, tjürbe tut tuib Betjan 
|tarft mertattbe ecf; ftäfanbe, fåfont af manga fatter; SlIjer näft ftert 
ffti, fäfem täfteat ftunbem gtüta; ©ebermera ftarfare tiutanbe, fern 
[jntibar ect) ntatgat ttnr ttje warft i)Ia; tå meb plat) jag fmtbe üftuertala 
mina rebbare at qwartßfiea; SWeit rätt litet ttjer efter, ft'ebbe fljet i 
Bargbftranben et fåbaitt fitalt ect) bunberffett, at ftenarne ruubt friitg ent 
Båten IgürbeS plumpa i leatnet; ect) meb fantma ftarfa finäft, flog tiger 
np en ©lb, fåfettt en tiecf ftecf, långt up i luften, utur Igirilfen ©Ib= 
fnte, Iifa fem tlgeit ftörfte draco volans, meb ging ect) fräfaitbe, fer 
efter ect) ut öftrer tjafmet, eit få fter ect) liufer etb, at man fåg tlget 
minfta ting i Båten, faft än mérfafte tjoftuatteu tear, Ufa fem em flara 
mibbagett, ect) tfjct mera war, at ffegeit på BolbSött, fem är Iigganbe 
2 wefer ftö tljer ifrån, Ijwat efwer elbftrömen gå ntånbe; fpnteS få wät, 
fem Ijabe ttjeu aItenaft warit 2 fanuter fret Båten, qpwatfëte funbe Beu= 
bente, neg Igäpite, icfe längre IjalIaS ffilla; utan wi ffpitbabe ef[S] tiger 
ifrån, få mpefet tpefeligare, fem wi äittå meb plait Ijinte uå Igamiteit, 
at ftermwågenta icfe Båten iteberfäitfte, fem fwårt. wägte.

§: 5.
SJiera tplift fem fig tilbragit tjafwer, aitfereS nu t)är intet, utan 

utan påmiiter fig Bitligaft tlget Joh: Ad: Ofiander, a), prebifar, at ingen 
gntfla är uti elbenom, ingen bölja i veatnena/ ingen wäbevif)l i 
luften, font icfe bov upmuntva of tit en bagetig oetg fan CBube= 
fvucbtan; få at man på all rum IgaKer fig meb tre ect) Betten, ititber 
(Bube uuttgar, fa fovffväcfiome wi intet fov nattenes flpgglget, for 
ttge ffott font om bagen flpga. Pfalm: 91: v: 5. vid: Gejer: in Pf: cit. 
Iihravii homfilias] in Daniel: Freidlih: [o: Friedliebii] Medfullam] 
Thfeologiæ] in Decal: lialdr[iniJ Caffus] Confcfientiæ] de Spect: 
— etc. etc.

* *
*

l) de repr: D: in lumin: Nat:
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Pfal: 148:7. tlofruer Herran på jorbene; O t>t»atfi|ïav 
od) all biup.

*
*

* *
*

* *
*

*

Syr; 18:6. XTTett en mennijfa, nav bott ån fît båfla 
giort bafwer, få år tl)et ånbå fotn nogajt 
begpnt, od> tå b0,t tnenar «t bon baf[we]4 
fulHomnat tbet, få fattas tber åttntt myfet.

*
*

*

Cap: III:

(Dm XDatnen od) något befynerligtt tl)er wtb.

1. öpmab tt)e månge itaturfunige berätta om åtfftlUg fïagê main, 
tî>et more alt for miblöftigt at Bär framföra, bod) at mifa tÇet äpelfSiitga= 
Ianb od) något äger, fåfom aitbra lättber, fälfpnt, få antecfneé tt;etta 
font följer fortet, ttäntl.

a: Qioar od) fållor font bafroa någon gemenffap meb l)rtfwet*
OJiåitga fällor l)är t orten åga famma art, font Louzar i Hiber- 

nien; .Sollerbrun mib Blin Altenbeck i VefIphalen; Ninkiang lotb 
ftabeit t Sina, etc. etc. fymtlfeé main ftiga up ocB falla neber alt efter 
font tiafömatnet ftiger eller faller, faft äit tf>e långt ifrån t)afmet äro 
Belägna; SOteu om några fällor fiiutaé t)är uti .pälftugalaub font ftcilla 
ftg efter SOÏàttanê til= od) af=taganbe; Ijfa font t^e main ftrar utom 
Qtabeu Bordeaux i Sranfrife ; loib Climfan i Sina, od) flereftäbeé; 
t|et liar jag intet äit funnit.

b: 'Äållor font jloba mera eller mtnbre efter årstjben.
511 Bär äro fällor od) Brunnar gaitffa månge Ipuilfe belé Behålla 

Ijfa nnjcfet matu, BeIa året ut igenom; tl)et är albeleS fäfert ocf) oemot= 
fäjeligit. Stfmen at gaitffa många mera flöba ont fontaren äit ont 
militent; Ijfa font ttjet ffrifmeê ont Tofoni mib Agnavien. Pfeffer-- 
babt i Qmtherlanb ; Foix i Catalonien ; oct) flereftâbeâ. SOIen nteren= 
belë tri)ta main nti alla Brunnar i Mardi mattaben, när mårflobeit 
ttalfas.
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c: Wrttn rtf «tfFillig fårgo.
fii' t lanbet, [ont anorftabeê, far toahtet åtffiflig fïagé fårgo; 

v. g. fomligeftåbeé rått rnérFt eller froart; nterenbelS i alla fårr, tär= 
nor eller Snftöar; fdfoin ©martfiön på Sargon t Rogftab, ocf månge= 
ftäbeé t anbra ©ocfnar. ©omligeftåbeS £iiisbrunt; fomligeftåbeé Hiue= 
blåbt; fåfont tf>et IafcS ont en ftö t Armenien; ont ftobeit Blavn i 
(Janaanê Saubet; etc. ©ontligeftåbeé rått pårlefroitt od) Fl«tt; Ela= 
rare ätt fafématuet når tfet ffåraft mtfar fig; [åfont i ^wjtfton od) 
Xvutfton på ©tensöit i ERogftab ©od)tt, etc. ©oniligeftåbeé rått bel 
grönt, od) ftunbom få ttocHt od) grönt ofroanpå, font toålling, tå 
tfet åljeft fåjeS t) år Slontae; fm il fet får mereitbelS ffer 2:rJ gånger 
ont året, ttåinl ftra.r efter EBrapnIeten ont måfrett; fe 2: ©el: CM: L 
Cap: 2. §: 2. ©cf ont § often i Octob: ntåttab. Ont ifetta år tl) e t 
famnta font ffrifmeé ont tl)e gröna loatn mib Biftrik i Ungern, od) 
flereftabeå ; tt>et meta tfe natnrflote at utranfafa.

d: Wrttn af àtfïillig fntnF.
S fortfet år it)et at berätta, at fnart fagt, en Iprar fålla, brunn, 

ftö, etc. etc. åger fin afffilba [mat af main, t)år t lanbet, font åttor* 
ftåbeS; Inoilfet at framföra alt för loiblöftigt more; ©fet alleuaft at 
tblattb tl)e båftjmafanbe matn l)år i lanbet, åre tfe båfte i några ©ofme= 
bal§ od) ©afrö ©töar; Ijfa font Niger i Lybien ; några matn i Athen 
od) flereftåbeé.

e: iT>m ^rttfo=Wrttn, eller ocf) SiuH=OrfrtFrtnbe vorttn.
©åIfo=brmtttar upftnttaS nu alt flera od) ftere, febatt D. Hierne 

begpnte gifma ut) cf el en od) Eouften tl)em at igeitfåuua, v. g. IgberoiFs= 
Frtllrttt i Rogftab ©ocfn. SabftuguFallan i H[udicks]vall. 2lFållan 
i Norala; Söbert)rttnne Strtbe fålfobrunn; Stnflab Fållor i ©ober= 
ala od) DRo ©ocfnar; etc. etc.

DReu ofunb vorttn åro od) får gattffa ntåttg, v. g. (Banftö Fållan 
i Tuna @ocl)tt; StapelFållan mib Rogftab Eprfo ; Sårvet mib Siftl i 
Riutånger; @it SåcF voib Hefbo i SiuSbaI; od) flereftåbeé; ©milfe 
matn orfafa belS fel på minet, fåfout tfet ffrifmeé om fållan på (Dn 
Gcea; ©tn Lethe i Boeotien mib flohen Orchomenon. ®el§ bölber 
od) ottb får; belé ftpgga flåcfar; belS annat oitbt.

f: Wrttn font albrtg eller fållan meb ©is betåcFas.
©attffa många fållor ocf fållooS ftititaé får i lanbet, få mål på 

torra bacfar, uti bårg, ocf anbra jorbmarcfer, font i SRpror od) ntorafter,
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äfwen wäl itti minbre od) [torre fiöar, [om albrig tilfntfa eller meb SiS
eller [nto BetatfaS ; utan tl)e [tå juntwäl i fallafte wintern Iefwanbe o cl)
Elaraf faft ait Sien rnnbt omfring tl)em wore 2 el. 3 alnar tiotfer;
näinl: på fiöarne. SiBe åter igen [ont upwälla på ångar od) fwatar,
aga omlring [ig öfwer ^ela wintern grönt gräs od) [må watu=örter; 
Ijfa [om Sibbaldus uti prodfromo] Nat: Hift: Scotiæ part: I. lib: I. 
Cap: 9. Berättar om Lochmonnr od) Glencanich; od) [(ere anbre om 
anbra orter. OcB Ifwab förenantbe D. Sibbaldus ffrifwer efter G: 
Makenuzis Beråttelfe, om [iön i Stratherrïk, at t^eu intet frpfer för 
ån långt fram på wintern; t) ar o cl) [itart [agt öfwer ^ela wintern öp= 
niitgar, eller ftora refwor; bråpner elr wråpnor l)år i lanbet Eallabe ; 
3d)et [amma [1er f)år i tanbet på ftora [iöante SSargvoiFenf pennan, 
Sobra Sbillenf od) [lera.

g: Watn od) ftoar på fiogfta bårgen.
-îlt tl)e [om flrifwa om watn od) fållor, införa [åfont unberbart 

ft)et [åbatt Watn fiititaS öfwerft på Bårgen, v. g. på Hoja af Orcades, 
på flinten för fåftnittgeit Britannodunum, od) flereftåbeS; tl)e [fülle Bär 
i norbeit finna IfopetalS fabaitt, tp måft öfwerft på I)öga od) ftora Bårg 
Bar matt at [e watn, ntpror, !ärr, Mrnor od) [töar, åfweit wål meb 
fiffar Begåfwabe; v. g. på ITortfa tfallen; vStornipen i ,fwfwebal; 
tJpboFlacH i StnSbal; tf)e flora SFogsbårgen wtb SiuStta ålfwett; etc.

h. Watn od> Stoar font buller od) bttnbranbe gtftoa ifrån ftg.
^wab tf) c t uitberjorbiffa wåbret uträttar, tl)et Berätta t^e natur= 

Euttige; od) enteban ifrån utlänbffa orter tpuarjeljanba framföreS om 
[iöanta, [om gifwa buttber, Braf od) Buller ifrån [ig, när något fontmer 
at röra Botten; v. g. Sion xvhb Volpallco i 33öf)tnett. Sd) voan berger-- 
alben i Stirien; Camarina i Sicilien. Dragon i Qvantung af 
Sina; Filatus i Angote af Æthiopien; od) flere anorftäbeS; @å l)ar 
matt äfwett wäl [åbatta watn f)är i ^elSiitgalattb, nog måitgftäbeS, 
Bwareft när ett [tång eller ftör ftöteS i Botu, [åbaitt Buller ocl) upwäl= 
lattbe watn ftormar, [om ffttlle tE)ett närftåeitbe Båten ramla ontfitll, 
od) folfet outfomma; råfaube t£)e uti ftörfta BapeuBet, [om om [afett 
ofuttiga äro; Bwilfet jag wäl tnjenbe refor förfarit uti SlTortnors fiär= 
bett od) attbra fiöar i Ofogftab @od)n, när jag utfatte giäbbe=frofar od) 
långrefwar.

Jlt od) ont wintertiben, när Sfett ligger på fiöanta, häftigt Buller, 
buttber, Braf, råntanbe, [mail od) ffiutaitbe BöreS, när Blibt wä(n)ber til= 
ftuitbar; tf)et är Bår futtigt öfwer alt; Sjfa [ont af ftött Chang i 
Foqv ien.
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sJJceu nt Iwr fiunaS [about watu, [ent tyet ffrifweS ent etta fälla t 
23öfgmen wtb fäffniitgeit Tltefenburg at t Igett intet fan teta qwinfelf; 
ttjet fatt jag förmtyo tutet [äja; fäeubeS Iaf bed; tyet at berätta, t;nut 
f erfaren beten intygar »teb gamla trallet, at [entltge fiöar betta ed) warba 
er[e]ltge, [å [nart en Igeper färittgar femma t båtar ut på watnet.

j: åorftnr eller Vüattufall.
£f>en af iterbiffa IganbItngar utycfet fttttige Olaus Magnus be= 

rattar [anfärbeltgett em ttge Ijäftiga ferfjar ed) wattufalï ; Catadupæ 
fallabe; [em fiitttaS Igär t ©merige; ed) flere meb jettent; IgtutlfaS bå= 
ttattbe, gitt), frä[attbe ed) buller, IgereS låttgwäga när tungt wäber är; 
förqwäfwer tyeraS erett [em närftåeitbe äre; Caftar bunfter ecfg itpftiganbe 
btntba af ftg, [åfem ref utur eu [tardait ugn, etc. Odg emebatt före= 
nätube hiftoriographi utefluta [åbana ftrömfall elr Catapudas fgär t 
.fgelffitgelaub, [å införas tye fgär [em ftörft äre, nanti. La forff i [färla 
©eclgit; Sumga i SMurafer; ß.iu6ne=<Slf wib ©öberafa färjefmtb; ^am= 
brefall i Sbetter; etc. Igwtlfe i ntåitg ftycfe fentnta efwer en[e meb ttge 
Wattnfall [em Kirckerus ffrifmer em in Lat[io] lib: 4: part: 3: Cap: 3. 
ed) in Mundfo] fubtferraneo] lib: 2: Cap: 19. §: 4. Happelius ed) flere.

2: sJJtan går ätt längre in uti något mtberligare, [em uti mähten, 
wib fipferier äfwett ftg plägar efta refer tilbraga Igär i orten, Ijfa [em 
utemlanbS; v. g.

a: Jlt i ftiltyet, utan at fäja ttägen til, gå åftab at fiffa; äfwett 
wäl wara Igel tyftter alt niebau fiffanbet ffer; [å fram t tlget IigtfaS ffal. i 
wibrig Igättbelfe fiffaS fåfängt, watnet warber grumligt, fräfattbe eclg 
oroligt; qgwilfet eclg [äjeS ffe på [entlige orter i Fern, äfwett i Neapel 
ed) anerftäbeS. ©åbaitt ffer fgär i [iguerbet uti tye fiöar [em eiiftafa 
äre, [må eclg aflägfe uti ffegSmartfeite.

b. Räuber od) ftuitbem fgär i laubet, [ent Valvafor ffrifmer em 
eu fiö i Molcrizenfi\te ffegSmarfett, til IgwiIfen ittgett finner wägen, faft 
ätt ett were wäl befanter, uär matt meb fljt [öfer tjt at gå; Oller eclg 
tyet oftare ffer fgär t orten, at man ingaluttba fan fentnta meb båten 
utur etta wjf, när Igatt tyer ittfemett är, faft ätt 3 el. 4 perfeuer were 
tilftäbeS ed) tnfenbe refor farit [amma wägen; utan wättba eclg flå meb 
årartta Igwavt ut tye gitta, få möter tyent fafta lanbet; VgwfIfet [ttaraft 
fan ättbraS när matt Caftar ftörfta fiffett [em fåttgaber är, i fieu til= 
bafa; näffatt Ijft meb tyet [ont förenäntbe Valvafor em fiött Neyring 
Wib Tarifchendorff, framförer.

c: Jlt goba ftfferier [wåra aftaga ecfg ebe warba, äfwett af tråtto-- 
mål em fiffewatiteit; tyet är infört uti förmäl: 1: §: D. «ggwilfet ed)
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Majolus ffrifluer om fiöit Gnfer t Slnglnub ; Joan Bapt: Tavernier 
om fifferiet mib ©tabou Van, Ijwareft t ftället för ft [far, Bara ormar 
loaufabeé, få länge en mele äga tljet; men när månge tt>er fingo fiffa, 
fåitgabeö önutigt fiff; ju flere, ju mera.

Sag får f)är införa några märcfioärbiga Ijäitbelfer fom ffebbe äro 
t;är t lanbet i mina bagar; v. g.

'Itlftffct uti ©tegjunbet i Siogftab ©odju, Blef få af fig fomit, 
febait ©öberbalöBönbente o cl) Äprfogränbett tioiftat tfjer om, at itu feber= 
mera fåfängt tt)er fiffaS.

Stvomtngs- ocb SjF=ftffet i Sargfuubet af föreitämbe ©odjtt, är 
nu mi)cfet af fig fonimit febait t£)e tljer mib Iigganbe fiffare ifrån Gefle 
Blefioo förBitbite at tffer få noten braga.

Jlarftffct i Stvom af ^avmångev ©ocjjit, äfioeit Sllfiffet tljer= 
ftäbeS; Sjfalebeö uti DggefunP af Niutånger ©ocf)it; o cl) flereftäbc'S 
looro gaitffa rita odj ömniga fifferier, få länge tf)e famfmllige Bönber 
ttjeni Brufabe; äfioeit loäl få länge tBe fl)et uprättabe contracter eine!= 
Iau Srufw= od) Särgsioärrfeit font tljer Bt;gba ftå, faint Böitbente mib 
madjt Ijållaé niåube; Sfieit febait Srufett träugbe tt;e garnie égaré ut, 
ocf) flaggabe fifferiet ttttber fig, fåitgaé itu mera tljer litet eller al^iittet.

tlovjififfet i ©refloeê fiärbeit loar få ritt alt til 1729 at mange 
Båtar fifftes, på f;ioarje natt; nteit febait t (je Begpnte träta ont warpeit, 
od) til öfioerflöb neberftöta 8öu=ftafar ocf; flera I)ittber; fåitgaS ide en 
mot tufenbe.

Sffjet ffiöita ©iäbbe= SlBorre= @jf= SJiort= etc. Siffet uti ftova 
(BtaPPemjfan til Jltngavo af Tuna ©odjit, fägttabe allom font tljer 
not braga niåube meb rifa ioarp; SJien när en eller flere nnmbige od) 
rjfe män i FLvall arrenderade fantma lojf, uteftäugaitbe aitbra; ©å 
är tljet tomt odj öbe.

©autnia faaf är od) loib ^alsne på fautma Jltngavo af fainnta 
©odju; meb ©trömingé fiffet; när Babe ©tabfené Smoanare i Hudicks- 
vall od) mange, ntåitge flere, brogo tl)er Sioteit, upljöfteé ofta gåitgor 
många ftora BålUafter meb ftröming på en brägt; SJien febait år 1731, 
tå en mpttbig P. S. meb I)ugg od) flag bref aitbra tl)er ifrån, fåitgaé 
ti)er itu föga mera äit meb uotebrägter på torra laubet.

©å länge Ijeta StaPen ^uPtcfomall fief Brufa tiäitlig fiffetljg uti 
fuitbet od) fiärbeit itorbait om ©tabeu, loar ömnigt fifferi af lining= 
Ijanba fiff=flag; ja! näftaii fåfoitt uti en ftor fiffe bant; SJien febait 
Sorgntäffave od) Siab togo trotta åt fig allena, meb förbob od) Böter, 
at inge anbre fiffa ffttlle; är tljet få tomt od) öbe, at f)är fåfängt fiffäé.

SJieb tljet ftora fiffet uti ©trömett Smågan af Siurafer ©od)it,
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ar nu få fattigt, at jebait någre rife cd) mädftige lät upbpgga t[er et 
mâdjta [tort od) bprt fifïe£>uâ, för några år febaii, brifmanbe i[e fattige 
tt)er ifrån, at t[et lönar intet möbau gå tjt en gång, ån miubre läfa 
up böreu ed) mittia laufet.

©äbait I. N. S. font at fticfa fig nteb tmåitg in uti ©trömingé= 
noten i 33. %. [mareft tilföreube 9 Boxtber fingo åri. [martyera 20. 28. 
30. od) flera tuitor färff=ftröming, tog fiffet få fioåra af od) förmittffa= 
beé, at på näfta året, [martyera firf allenaft 8 tunnor; på t[et attbra 
2, el. 3, od) nu i år, font jag tljetta ffrtfmer, font tf>er tioubeit [ar at 
emottaga, än nitttbre.

£)m alla flera od) tyIifa förlorabe fifferier, utaf tioifter od) träto= 
måler orfafabe [är i lanbet, font ffebbe äro uti mit od) fleraS mimte, 
ffttlle anterfnaö, futtbe fnapaft 10 eller 20 arcf paper förflå til fåbaitt; 
ty fan t[et mara nog af t[e förenäntba, entebau fåbaitt mereubel« rörer 
t[em font orörlige mara milja, od) taga tit ffä[l t[et algemetta:

Stat pro ratione voluntas.

* *
*

Cap: IV:

Otdgor tVunespnåvefen, ont t be båt" i !Lanbet marattbe 
5tffe=^amnav.

£il at öfmerbemtfa [mab uti fförmfäletö] §: 1: infört är, [tint 
fifferiertte aftaga, matneit utfalla; åt miiiftone ett gob alu itt ont 
[mart 50 år; fåfotn uti attbra mitte ffrifter finîtes mara infört; od) all 
ting föränbraé nttber folette; äfmett at gifma efterfomaitbom; ont märlben 
Itå ffttlle; unberrnttelfe ont t[e famnar, fiffaläge, gruttb od) ftällen at 
fi)fa, nteb mera, font nu på tyefja utiita bagar [är i Saubet mara 
ntåttbe; entebau ittgett är font fåbaitt [ar uptecfuat; ©å följer tyettna 
berättelfen ont ett [mar fiffe[amtt, uti [marje ©ocfn, mprfet miblöfti= 
gare, ätt [mab tilföreube infört är, Cap: 25: ont ©fronting, od) §: 9; 
[mareft ©ocfttertta ifrå Sober til Hiorben itäutba ftituaS; Hliett [är icfe 
få; för tyett orfafett [full, at, faft ätt Hiätgubiuan Difa fäjeé mara 
foittita ifrå föber til Hiorbeu at lära folfet fijfa; få met nu en [mar 
t[et mitua, at ©trömingSfiffet ibfaS tuera Hiorr än ©ober ut, od) ittgett 
refer föber utan Hiorr til fåbaitt arbete at ibfa; nteb mera font [är 
utefluteö.
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§: 1:

Gnarp ©refit
åger tfyefja efterfötjaube fyffe-pantttar; itäint.

1. 1. ?BagmalPsnåe, Belägit på eu ubb mib fnfta lanbet, Ijmareft t
forna fiber fiffare tfråit Gefle legat 5: el. 6: ft: Satar; men febait 
1729, f)afma tl;e för bättre tilfäfle, flyttat ut ifrå Ianbet et gebt ftenS= 
taft på eit IjoIm eller .par, ^ogetharet fallat, od) tper uti ena lojt, font 
metar fig at Saubbfibona uprättat fit fiffalägre; ibfanbeb Stvcmiings= 
filfe, intet nteb not, utan eubaft nteb ©tåtet- omfrtitg tljetta ^ogel= 
paret, mib Sanbu fibonta Diorr= od) ©öberut; äfmeit på några utgruitb, 
alt font ©trömiugeit ftg fånga låter, närmare nnP ftvanPevne om wå= 
ven, men tångve på Hupet efter mtPfomaven; ©åfont öf[we]r alt ffe 
plägar.

Hapmk Brufab bär; bod iitga taxerad ftälleit; entebait fiffet gattffa 
ringa är.

SjFmaten läggeb pär od) tper mib ftraitbente, i fvyterpet ifrån tpeit 
20 Julii til flutet af Augufti månab; bod nteb fögo fromma; tp itu 
å Kjefta tjber rädnab gobt fiffe, när en fiff fåitgab för Ifmart od) et nät, 
font utläggeö öffmejl natten; men i forna bagar, 3. 4. 5. 6: fiffar.

2: 2: »JaPHpitmnen, Belägen mib Sanbbfiban på en ttbbe, bod uti
ena mil font är final od) lång ftåeubeb open emot öftanftormen, font 
pär inbryter, od) orfafar Befmär; pmarfiäre f)afma fiffarena flpttat pär 
ifrån, få at man itu i ftället för 5, 6 et. 7: ft: allenaft (fit ifrån Gefle 
Ijär miftab, od) 2: ft. åtålare ifrån TDyrån af Gnarp ©odit, ptoilfe pär- 
fina fiffarepybbor åga, od) Ifafma intet at fiffa nteb Diot efter ©trö= 
miitg, utan eubaft nteb Stötar mib tpefja ftrauber od) utgrnnbev; fåfont 
om tpeit uäftföreitäntbe pantiteit berättat är.

Hapnat Brufab pär intet; bod SjFmk ftnnbom.
3. 3. Sängft iit uti <5aPBe=vmFen eller Ijafb=Bugten äro måitga fiffe= 

Bobar font pöra til Gnarps @odite=Söitberna i ©ryttie, ©fiebftab, 
©inftab od) SDdne; pmilfe pär Brufa fiffa efter ftröming nteb Diot för 
DJiibfomareit, od) nteb ©iötar ut på tpe ftälleit Bmareft tpe uäftföre= 
uäntbe .pabbljamitefiffare fina robber Ijafma; bod nteb tap- od) SjF=Itat 
intet, entebait tperab pentaitêBmï fåbant piubra.

4. 4. VOattingen fallaö tpet fiffeftäflet piuareft nu nyligen 2: ft: Så= 
tar ifrå Gefle tagit tperaë pemmifter öfmer fomareit. .pantiteit är Be= 
lägen på föbra nbbeit af föreitäniba ,pabbititgbmifeu eller fiärbett; men 
otrygger när itorbait= od) mäftan=ftormen tper inbryter. Speraé fiffe
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efter Stroming är enbaft tneb ©totar ut xutb näfet od) ftranben od) 
flera utgrnnb, alt font årStibeu forbrar od) ©trömingen italfaS.

Xapnät BrufaS uteb liteit fromma; COten Sjfnät Båttre.
5: Sterft uti Gnarps Sit ; Ijioareft od) en ïTïasttgn ttpBpgbeS, fin= 5. 

iteS manga ©iö= eller giffeBobar allefaniait till)örige © o cf 11 eCO t ä tt e r 11 e, 
Bwilfe tl)er fiffa belS uteb StvomingstTot uti toifeii in ont BargSfullen 
XG a fatt, od) aitorftåbeS; b e IS uteb Siotav bocf tneb langa robber ifrån 
Bamtten pa ntgrunber.

Xapnat= ftällen åro inga; bocf fiffaS tneb 0låt efter Xajcévav, igavav, 
Sjf, fa uti fielftoa ätt, font ut iuib ftvanberne, Båbe af SBnberne od) 
SrufSfoIfet; 3 fmterljet år £)är uti tf)eitua ftröm om BBften brågtigt 
XTejenogons fitfe, tneb tl)e få fa Habe Setter, faftar eller ©toefar.

6 <5v»jtoven en BL'Iin ifvnn fafta Ianbet 2 toefor fic Belågen uti G. 
Bafioet, ffalloter eller förutan ttågon ffog; ågattbeé ena inioif emot öftern, 
Bioareft fiffeBamtten år liggattbeS, i forna tiber biup nog, men nu, font 
på alla flera ftålleu, mpefet grttttit för ^afSmatnetS uttöme ffnt; od) 
Bttllerfam når öftanftormen inBrpter. giftäreita font tl)er Bo, åro alle= 
famntan ifrån Gefle, t forna tiber 8: ft: men nu febait 1721, alleuaft 
3: ft: Bu,i(fe enbaft tneb ©iötar ibfa ©trömingSfiffe omfrittg tienne 
Boimen, od) låttgre ut i B^fi^ct, att fom årStibeit forbrar; fåfotu til= 
förettbe år Berättat; mett nteb Diot intet; ide Be^feo tneb Xapnat, utan 
uteb SagitOiåt efter Sapörittgar, Bfirar od) ©jfar.

7. ©van år en £), albralångft Belågen uti Bfifwrt af alla öar od) 7. 
Bolmar Bår i .pålSmtgalaitb, ifrå fafta laubet, öfioer 3 ioefor=fiö; BBratt= 
beS til ttjenna Gnarp ©oeftt; Bwareft ittgett Bugt eller tojf finîtes tiåit= 
tig til ttågon fiffäreBamit, oef) förtBetifful ibtaS IBer gattffa fållan ©trB= 
ntingSfiffe, eller tptift; utan enbaft SiälfifBe, font i forna tjber mar 
taxerat för 8 2®: ©peef; men febait 1679 fönneblat tit 2: 2®: tå tBe 
attbra taxerade fiffett, nåml.

»gxvitövan, à 1: 2®; od) Xanbsfiban in tuib Gna[r]ps Sfatan à 
3: 2®: albeleS om intet giorbeS;

WaranbeS od) tlietta at införa om tBenna ©vanon, Bl'm i forna 
tjber otrolig ntprfenBet af åtffiltig flagS ©iöfoglar; BwiIfa uti II: gl:
II: ©el åro upråfnabe; om toårtibeu Baft tBeraS tilBåll od) Bår utflåcft 
fttta ågg, at ett tf>er efter IetanbeS perfott fumtat fitttta od) famla tunne= 
tals om bagen; CDcen itu ide få; i jpnerl)et febait ftarcfa wintern 1709; 
tå ftörre belett af fiöfoglante omfomnto; Socf år tl)år åttttu ftor ömttig=
Bet af ågg at upleta, efter Bwar od) ett fogelS BefpnerIiga art, Bwareft 
tBeraS Bo mara ntåitbe.

Glysisvallur III. 45
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§: 2.

Jättendal Socfn:
uti oct) tit tt)emta ©ocfit t)öm t^cfja fiffe=,pantitar:

1: 1: igortefiårben, en [tor Snwit på Sanböftbau, bwareft Sönberne
ifrån 33parite bating oct) VUjf ågu finn fiffe= el. fiO=Bobarf od) ibfn 
©tröniingS fiffe babe meb VIot uti fantuia fiårb, om waren til mib= 
foutareit; fåfont od) meb Stöter, närmare od) fiärmare ftrmtberne på 
tt)e gritub od) läggningar fom årStibeit fobrar, od) ©trömingeu mifar 
fig; gruubare od) närmare ftranberne om waren, men längre ut på fjb= 
fomarett; förutan tf)en få faliabe EDiup= eller Etabb-ffvomingen fwilfeit 
altib fåitgaS iu uti öiupa fiåröartte, od) ttjet ifrån d. 20 Aug: tit 
d. 11: Septemb: blifwaubeö t)är uti ttjenna .pörtefiärbeit meb froma 
fåitgab, få wät för ftjeé gobbet fom mpcferdjet ffull.

ilapnåt brnfaS nu bär intet; utan allenaft fmå Sagu=SJdt efter 
©jf od) annan fiff.

2. 2. 3ättenöals--ftårt>en, åfwen Ïl7ellanfiàvben fallab; emebait t)au 
ligger emellan .pörtefiärbeit od) .parmåitgerS fiärbeu; är en ftor Sugt 
eller btup wif på SanbSfibun, Ijwareft alla tl)e flere SattenbalS Sönber 
Eiafwa tl)eraS fiffebobar, od) ibfa ©trömiugSfiffe båbe meb Diot od) Slät, 
alt på famma fått, fom om föreitämbe .pörtefiärbS boerne är berättat; 
äfweit wäl nanifunig af sDiupffrômittgen font tfier fåttgaS.

Siabfiffet war l)är wib SanbSfiban i forna tiber taxerat för 2: Sffi: 
©pecf; men nu mera förmeblat, od) t)öret unber SätteSl)otmarue.

3. 3. Oåtteel^olmavtie 2: ft: belägne in emot 2, wefor fiö uti t)afwet; 
2: til antalet, meb et litet fmtb 11) em emellan, =på tl)eu ptre l)olmen8 
föbre fibo, iu wib fuubet, ät fiffaret)amueit uti en wjt belägen, l) ware ft 
i forna tjber, tit 1721 ; tå Sipffe Galleje flottan ttjer babe fit InoiIo= 
ftälle; 5: et: 6: ft: fiffare ifrån Gefle t)abe fina boningar; men nu 
feberutera allenaft en eller od) ingen; Stvominge fiffe meb Plot, är 
tIjcr intet, utan enbaft meb Siötav, omfriitg ftranberne af bägge ï>oï= 
marne, alt efter årSgången, äfweit på ntgrnnber.

IUpnatffalIen äro tl)er några, för ©rouan til^örige, men 1719, 
iulöfteS tbefia bolmar ifrån Srono til ©fatte, näftau af l)ela Sätten= 
balS ©odit, för 400 ©l Eoppmt.

PJieb Stät fåitgaS oct) bär ©jf, .parar, Sa.röringar; rnäft i Jacobi 
bagar til Bartolomäi.

(tovffffiffe meb Erofar på Såitgref, långt ut på binpet, war bår i 
forna tiber mpcfet ömnigt; men jebau 1720 tagit få af, at tf>et frudff= 
löft aftöper, bår fom anorftäbeS.
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QwlftfEe war til 1679, t)är taxerat för 1: 2:° od; 2: 2®: Specf ; 
nteit feberntera förmeblat; od) febau ttjepa ,point ar; font tilfömtbe tit= 
fört dr; fiöpteS af Hönbertte til ©fatte; gifweö årl: 3: 8®: Specf til 
(frottait, rdfttabe efter marcfgångeit.

§: 3:

Harmånger SocEn:
Siffe=Ijamnerite dro t)dr treffe få; ttdntl.
1: ^armångers fiåvöeti, dftoett ©obre fiärbett fallab, t anfeeitbe 1. 

til fidrbartte font Dtorr ut ligga, od) t)öra til Adnexan Jättendal, 
l)ioilt'e uti itdftföreg: §: 2: itdlunaS. Sljemta dr en lang Smttjf wib 
fajta !anbei, l)wareft på tl)eu norra fibotta 6: ft: fiöBobar dro fatta, til= 
l)öriga SSpeindnett i Söitåttger; od) på then föbra 16: ft: Hobar, font 
ttöra tit tf)e attbra Hpar i .parmåttger, v. g. ©farftidrn, ©tocfa, Hrittg= 
ftab, Diöftab, 8djbett, etc.

StvomttigefijEet BemafaS 1'åbe nteb Plot od) Siotaiv uti wifja 
Warp od) på mijja ftdllen ndvntare od) fidrntare ftranbente; alt font årS= 
wägen wifar fig.

tLflpiiåt=flällen fiitttaS nu l)dr inga, faft ätt i forna t] b er ftunbont 
fl)e Ijafwa BIifwit utftafab.

0wl=fijEet; @tocfa=9tobben fallat uti rullarne; f>ar warit ffattlagbt,
1 i: 8® ©peef; tttett uti förnteblingen 1676 od) 1679, BIef taxan al= 
beleS upljäfwett.

2. Strom; Ijmareft et SdrnBrttf Bpgbeb dr et Watn font faller ut 2. 
i l)afmet, fpoareft, för an Hrnfet BpgbeS, Hönbertte uti SBattrång, .point, 
©tering, (fbfdter, etc. I)abe gobt od) brdgtigt fiffe, få wdl af 8ap, font 
811)1, uti fiftor, åtar od) IjnS Bpgba i Strömen; dfwett af 8afar, Sfidt= 
tingar, uti Senor od) Dliidrbar ; SjfalebeS nteb Plot at fånga Sapai-, 
Sbar, .parar, ©trömiug, ©jf, etc. @iöt=robbeu ibfabeS od) ut wib 
StrömS=ffatan, SalBo öratt, eller långt ut i Ijafwet på wifta ftdllen.
Itti tfjett få fa Habe ©futwifeit, ttorbait ont ©trout, war od) önutigt Diot= 
fiffe wår, fomar, ljöft od) winter.

Swl.-fijEet, ©trömS= ell od) SBattrdngS=Sfatan fallat, war taxerat 
för 3;4 8®: Specf.

Dltett febatt Hrufet tiger BpgbeS, förlorabeS förettdmba rifa fifferier 
til ftörre bclett; Hönbertte BIefwo tiger ifrån trditgbe; twdrt emot för= 
fafratt, font giorbeS itdr Hrufet ffttlle BpggaS; fåfont nidft alleftdbeS f)år 
i Ianbet t)«r tilgått; ©lagget od) fålglofet Bentirrabe fiffewatnen, flap= 
panbet od) Igamarfindtlarne Bortbrefwo Hge ftiltafäre fiöbiuren, etc.
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fpwarftfre bief ©iäbtaxan albeletf uptiäfwen, men Saf= åljl= ©jf,= 
SaE= odj 5Rättiuge=fiffet i ©tttfmeu ftäenbetf unter taxan til (Suntan 
18 2). 24 •/. ©ilf[me]tnt' årligen, font tut betala» af Sbruftf (ägaren.

Stromingsfifïet ibfaS mi tt>er intet af uågre Sötfttber, utan eitbaft 
af några ©nteber eller Sruftffolf.

§: 4:
uti Rogstad SocSn äro treffe fiffedäge:

1. 1: StmpxvtSeu Belagen mib fafta lanbet, Ijwareft 33pamäit uti 
Storrbaleu, af 16 matlag, ftfrutan 33åbmätt, tbfa ftrtfmiugtffiffe; bocf 
inga fråmanbe ifrån attbra orter, .f) a tun ett är itu mpcfet igeitgruttbab, 
Ipuareft ©ttfbobante ftå; bocf bragetf än Ploot i tfyemta luifett om wären 
til mibfomarett at fånga ftrtfmmiug, tå od) ©jf od) Savoring ftunbom 
funna ittfomma; Siot=rot>Pen ffer beltf wib ÎDalboôarne, Strômjïatan, 
Storgrunbet, beltf på tl)e flera gritttb, font l)är efter näntnatf tit tt)e 
näftUgganbe fiffefjantnat.

Snga £apnåt=ftäflen äro nu l)är Brufelig, ätt miitbre taxerad; 
Scfe IjelIer något Siålftffe, faft än i forna fiber, til 1679, ett (Srono= 
taxa på Salbotfrau mara månbe 2 S®. ©pecf ; men tut ttpbäfmett; bocf 
funna 2 el. 3 sPerfotter om Ijtfften meb ©iähtät ftffa fin Ipcfo; Siågra 
äro od) tlje font l)är brufa lägga Slbore= ©jf= od) ©iinpenät, efter årfetttf 
tjb, ftfrettämbe ftffeflag at fånga.

2. 2. 'Kall ra, ett iitwif eller fiärb, I) ma re ft i forna tjber några fiffare= 
bobar marit ftåeube, mett febatt 1700 äro tl)e tfbelagbe, entebau watnet 
mib Kallrabararne få utfallit, at framfarten meb SBatar är inpcfet be= 
fmärlig; flpttaube tljejja l)amttboer tit fina grannar uti ftfrettämba ©imp= 
mifen.

SBib tbefja Kallrabarar bar marit ogement Tlborftffe.
3. 3. Mörtnor, uti tlwuua fiffefjamiteit, font är belägen mib en fiärb 

eller Snmjf til fafta lanbet, Ijafma ftfr 80 åren febatt legat 6 SBtfttber, 
ftfrutan Såputäit, ifrå bpartte 33ro od) ©plta ; tå tljeratf fitfbobar moro 
ftåeube på ftranben iiterft uti bemälte PTIortuor; men febatt ©uitbet, 
KroFjfårs:fnnPet fallat, blef få trångt od) gruitbt, at inge ©itftbåtar 
fttttbe framflyta, flpttabetf bottingartte ut ont fljetta ftfrettämba fttitb, 
ftfrft pä eu pointa ftrap utom fuubet, PTTalifar fallab; 1710; bocf font 
fljet obeqwämt mar ftfr tjtfomfteu på tiolmeu, flpttabetf Ijufett på fafta 
lanbet ftrap utom ftfrettämbe Ärofffärtf fttitb l))oareft nu 3 el. 4 matlag 
fina fitfbobar l)afma af ©plta mätt, febatt 1714.

ftfrettämbe PTTortnor eller PTTortnorsftarP; font t forna tiber Ijaft 
2 utlop eller ©ttttb; tt)et ftfbra utur Sxvartfton til T/tomffårsxvtben,
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l’ont bief obrufeligit 1675; ft; et norra, font tilförenbe itäinbt är, odj än 
fan genontfnrag meb fmå båtar; fjar marit iblanb tlje fifferifafte ©iöar 
uti Diogftab ©ocfn, få at jag för 20 et. 30 åren feban, febt ifjet, at ont 
måren mib Söfföliuttgett, meb Dioot od) Uii)fjior ya et bl)gtt 30 el.
40 ii®: giabbor är o fångabe; ©ebermera d. 14. 15. etc. Maji, 6 el. 8 
tunnor DJiörter öd) Dtborar1 ont nattena. DReb ©iäbbefrofar f)ar jag; 
förutan attbre; fångat 40 el. 50 giäbbor om bi)gnet. DJieb SSnoten ont 
t)often äro od) tilförenbe ftor ömuigt)et af Sbar, ©tanter, ©iäbbor,
Dlborar, etc. fångabe; DJiett feban 1698, tå meb et marp fångabeS 6 
Safj Sbar od) ©rajrttar, Ijafma fåbatt flag marit t)är nog oft)itlig.

Uti oftaitämbe Rvofibars fmtb fjar marit öntnigt fiffe af Dtb o rar, 
©iäbbor, Safar etc. meb 31t)fjior od) Diäät, båbe ©omar od) minter.

Stvomingsftibet til tt)euua Ijatnuen meb IToot är mib DJialffär, 
DJiagbröft i ©altpanfiärben, äfmen i ©ärgfuttbef; od) meb Siotav, i 
forna bagar, mib DJialffär, ©tuguffär, Sutuffär, etc. men nu längre ut 
i Ijafmet ya tfje gruttb font tjäbanefter tit Äjmfnnbet od) ©ärgött fontnta 
at nätnnaS.

Jbay= od) Siale fi|ferier äro I)är inga taxerade; bod brufaS uttber= 
ftmtbont Statuât mib några fteuar uti ©attpanfiärben; mib Stiruffa= 
ret etc.

Sjffiibet ont 1)often i IefStjben, d.= 10. 11. 12. 13, Novemb: Ijar 
marit i forna tiber tfjet brägtigafte meb näät, ut mib ÄaHra=Ijararite, 
Suruffär, DJialffär; men nu är tfjet fmåra aftagit.

4: Rjmfimbet, meb tljenna fiffare^antiteit är tl)et få beffaffat, at 4. 
i forna tiber, od) ntebatt Iaftabe ©åtar fuitbe fh)ta fram od) åter, genom 
tfyetta Jfjmfunbet, l)abe ©öberbatboerne fina ©iöbobar 4 mjl längre 14' 
t fiärbeit mib ©mtå ftranben, in tit 1570; men när fåmäl ©[tjegfunbet 
begi)itte btifma iniitbre, font i fi)ttert)et förenämbe Äjinfitnbet, af IjafS= 
matnetS utfall, flijttabeö fiöbobarue ifrån föreitäntba ftälle ättba ut tit 
Äjmfunbet, od) fatteS tf)er mib börjott ftra.r ofmatt funbet; men feber= 
mera mib börjott af 1600, nöbgabeS tlje fli)tta ut om funbet od) ftälla 
fiöbobarue yå ftranben för öpne fjafSmågante; Ijmilfa bobar än nit f(i)ttaS 
längre ut, feban 1720; marattbe UjeraS @gare allefantatt infoftteS folf 
ifrån SBro, Sßiba, Sröllattb etc. 6: el. 7: ft: ©åtar.

&f)e font ligga i tljenna Itamueit ibfa fiffaitbet belS meb Ryitiov i 
Äjmfitnbet, at fånga båbe utgångs fiff, v. g. DtIjI; Sb od) ©rant, fe= 
bait tlje left Ijafma ; faint ©raruflibor od) DJiörter, om mårett; ©åfom 
od) Upgångs fiff, Sb ont mårett, DJiört ont I) often, od) Dlborar; t fitter= 
l)et Safar ifrån ©artljolontäfjait ättba til DJiatffjuntäfjan ont mårett; Ü)
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år od) tlfetta Äjmfmtbet taxerad til CSrortan för 9: 5). alt febatt 1720; 
tå jag förft taxan uptog; bocf af min t. Saber tilförenbe på fProf ait= 
tagen, når et fiffetfuê tjfér bpgbeS 1695; Inuilfet bocî nn febennera år 
borttagit, od) t ftållet brufaS 9ip§ior, få tuål uti fielftua fnnbet, fom ut tuib 
ftraitberna utom funbet, at fånga 8afar, när 9'tebanet, ftorut od) otuåber är; 
tuaranbeê ett od) anttar få flitig meb tf)etta 8afafiffet, at 30, 40, 50, 8®, 
famlas om t)often i Sumpar, od) föraS febennera om luintent på flåbar 
til Äopparbårget; ti) eljuruiuål jag Arrenderar 11)etta fiffet, få efterlåtes 
Ijftuål Söpamäit tt>et brufa emot tl)en taxa jag til Grottan årl. betalar.

3 forna tiber, mebait luatuet i Äjmfnnbet l)ögre ftob od) framflöt 
åftuett i tl)e ntittbre vånnelav, futtbe man t luarma fontmarbagartte uti 
ett baft, fånga fulla Sipfjior, meb upftiganbe ifrån l)afiuet, tlojov; men 
un febatt 1720, år fåbant fiffe förfiuuunit.

Stvomingofitfet meb PToot fler om tuåreit belS in tuib fielftua 
Äjmfunbet, od) uti ett liten tuif in om Stugubågau, fom intet förr 
mar gångfe, ått 1730; belS tuåfter ut uti t|e ttåiuba tuarpett til DJiort= 
ttor; fåfom od) uti SBårgfmtbet, l)tuilfet l)åbauefter uämtteS. Dlieb Siotar 
tuib Suruffätal)areu, f})å Sitlgrunbet, Storgrunbet od) flere gruttb fom 
upråfttaS tit SBårgött.

S.apnåt=ftålleit åro nu uptageit af mig, 1720, på SuruSfatau od) 
(Snffåret; £)ocf brufcS af Socfuböitbente, fom årlågga taxan 3. Sr

Sidtetaxan fom tilförenbe för Suruffareu tuar 2 j 8®: Specf ; 
upljåfiueit 1679, blef åter uptageit 1720, för 2, 8®: bocf iuråfnab 
SBårgött od) S3iörnfunbet font Mbanefter iitföreS.

PTotfilfet om tuåreit efter (Btabbov, PHovt od) Ilbov brufa od) 
ÄjntfuitbSboerite uti Thomffåröiuifeit, ocl) föreitåmbe DJiörtitor; bocf mpcfet 
brågtigare i fortta åren, ån nu febatt 1727.

5: 23<u-gon, en omfluten l)olme, icfe långt ifrån Äjmfuitbet i ttorb=
often; ffilb ifrån fafta lanbet; Sure SBårgött fallab; meb et Sunb, 23åvg-- 
funbet, Ipuareft tilförenbe öftuer tt>et fntalafte ftållet, fmå ffutor, Ijapar 
od) [tore SBåtar framflutit, til 1680; men nu ffiuteS fom fitapaft ett 
liten l) i it Ke tljer fram; lJla tf)emta SBårgött åro nu 3 fiffebantttar;

A: SL^ett förfte, 3nve=f>amneH, belägen tuåfter ut til en liten Sntujf,
l)tuareft 8: fiöbobar, i fortta bagar, marit ftåenbe; nårntare åt Capellet; 
utett nu år Ifainuen få gnutbab, at efter Ifanben flpttaS fiöbobante utom 
fntala funbet; i fpnerbet febatt 1725; tuarattbe alle Ifamnbocr fråmanbe 
ifrån Gefle If år Iiggattbe fontareit öftuer, 6 el! 7: ft: SBåtar.

B. Slfen anbre ttjer itåft tuaranbeê, fallaS 2tbovl>åtet, bocf förft bebobt 
1728, når en eller anttar fiffare tjt flpttabe ifrån ptvebamnen; bocf 
öfa§ nu SDiatlagen od) Söåtarne, måft fråmanbe från Gefle, til 4: el 5: ft:
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^tevff ret) t SRorboft nr ^treOamnen, Bwareft cd) Gefle fiftare C 
Itgga ; b o ef flere t fonta bagar 5: el. 6: Såtar; men tut, febait 1729, 
alleitaft 2: el. 3: ft.

fülle ttjefja förenåmbe 3 ^anutboer, Bvufa Ijfa fiffeftålleit, nanti.
SReb tToot at fånga ftroming t Scirgfunbet; bref meb ©fatte= 

Biutberneb Iaf oet) mttttte.
SReb Stotaiu Belft fomaren öftoer, fring om Bemälte Sårgön, få 

mål på Siorra Siefmet v. [g.] ©torgruubet, Ppållgruttb, Äorgruub, ,jomit= 
ffåret, etc. ©om t^et ©öbra, v. g. Öfter ont Ött, ppattgruub, SiffopS= 
ören, etc.

lajmåtftållen ftitttaS oet) f)år, i fpnerf)et Siple= oct> ftörre=@nffåret, 
Ppmitubben; men alleitaft 2 ft: taxerade febait 1720, od) BrufaS ttjet 
brågtigafte af ©ocfiteBöitberne.

Sjffiffet meb Siateu mib ubbarne, i fpuerl)et mib ptre 1^aimteit oel) 
frtng Bmjtffaret, BrnfaS af ntåugom, efter Jacobs niåfeo bagarue; nfmett 
mål t föbent uti SiorufmtbS od) @tenSö=matnen.

(Corffafiffet par marit t)ar tilföreube nog brågtigt meb frofav på 
låugref, långt ut på biupet, tå jag febt 40 el 50: ft: Sorffar upbragaS 
mib ena mittning på 150: frofar; men febait 1720 år fåbaut arBete få= 
fåugt od) frud)tlöft morbet.

Sial=Offet, mar tilföreube, til 1G79, för Sårgön taxerat, 6: S®; 
©pecf; itu år tl)et förmeblat, febait jag tl)et uptog 1720, tit 2: S®: 
I)mar tit od) råfttaS åtjm= od) Siörn=@uttbett.

J)å Siåteu, Bafma i forna bagar förenåntbe Sårgöfiffare BeIa J tu= 
nan SlBorar npfiffat, Bwarje morgon, uti ÄrofffårS futtben od) mib 
ÄallraBarartte; men nu febait 1725, år uåftait fåfåugt ttjet fiffet tbfa. 
Dm Sjffiffet meb Sioteu i Scirgfnnbet ont mårett, år IjfaIebeS; tp i 
mina unga bagar fmtbe tl)er oftaft fåttgaS om bpgnet 2 el. 3: tunnor 
©jf, förutan Sarörittgar; men nu font et ttttber fåttgaS tBer 10 el. 12 ft: 
©jfar i marpet.

NB. J)å tBeuita Sårgön mib Sure Ppamnen år et Capel af trå 
ftåenbeS, upBpgbt 16.. Bwareft för alla 3 BftmnBoer ©ubStiånft BålleS 
på ©ött= od) Betgebagar, Belft fomaren öfmer, af en mifjatt görelåfare, 
förutan tl)e 2. el. 3. refor, font Socfu=JMfterne tf)cr ©ubétiånft giöra.

PPiörnfunbet; Bwab tBentta BamIten angår, år tBetta at letitna 6 
eftcrfomanboin til unberråttelfe, ttåtnl.

S forna fiber, 1200, od) feberntera några 2 cl. 300 åren framåt, 
Babe ©ocfttBönberue i Äprfogråttben ©arlott, Stfre, Slåftab, fina @iö= 
Bobar ftåettbe belS mib SrpBorg oc£> Senånger up mib Siorbftab fiårbett, 
belS för långa robben ffttll, ut mib l;afwet på ©öbra fibatt om Siörn=
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futtbS fiärbett, | ma reft trevas ÖiåmdfCen (trpfa fram, emellan ©ober= 
ballen ncf) Äptfogvänben; na för tibeit långt up t Särgö jlutningen, 
Imareft rudera eller fäfra teefit ftititaS til ©iöbnbtnmter, ©iftgårbar, 
etc. faft åit ftnr trdn nu t|er mära. SWen febait ,pafsmaiitet utfalla 
utäitbe, flpttabes ©töbobarite alt närmare net) närmare |afsftraubene, at 
tl)e nöbgabeé nmfiber 1580 bpgga utnin Ståmärcfet in mib then få 
fallabe |afumifeu, Tiåtan, Imareft 10. ft: ©iöbnbar ftnbn, äuba til 
1700 [1710?], alt inebait laftabe Satar genuin t|et fntala funbet titube 
fränt= nc| återflpta. Slcen itu febermera när funbet fä trångt nd) gruubt 
lief, at tefe en miitfte fintbåt fan bragaS t|er igenom, ärn Sinbnbartte 
belê fit)Habe utom funbet, belê nbelagba nc| bnrt=tagne, febait [torre 
belett af fnreitämbe Snnber nc| fiffare Iemnabe ©iötrobbeit, få at alienaft 
3: el. 4: ©iöbnbar mib t|en ftranben itu ftå månbe; förutan 2, attbra 
mib norra ftbmta, font ©obre ©albomäit till öra, belägtte in ont t|eraS 
rålinea.

åiflevtevne fnm SinrnfmtbS Bnerna |milfe alle ärn 3it©nefus män, 
nu alienaft 6 el. 7: Såtar men för 30 år febait 12, ft: rähtabe; ärn 
bel§ ttteb tToot nra måreit at fiffa Stvoming uti några marp, v. g. 
mib Saftffäret, i ©tnrfaub, etc: belägen i attitarS mata; SjHfifIet in uti 
Siå tan, Saftfiärbeit, Siörttfmtbéfiärbeit; ärn ntt albeleS öbelagt; äfmett 
lujrfiflet; £>el*3 meb Siotav, i fnrita Hber mib Siöuffäret, Jt’nrpen, 
Sinrra .pamuffatet, ©frafmelffäreit mib Imilfa til 1600 gnb ©ttub mnrn 
at färbaS igeitnm; men itu febermera gruttbab Hl fafta lanbet; ©nrf itu 
fnreitämbe fiffeftällen öbelagb, nd) vnbbett ffe ntåfte utnnt (änfteit, på 
Söngrunbet, rpattgrnub, etc.

£apmlt(lället är mib .pamuffdret t|et föbra, bncf fattigt nc| för= 
utan ttågnit taxa.

Si(Hfi)Iet |ar för marit, Hl år 1679, 3, men febermera up= 
|äfmit Hl 1720, iå t|et uptngfs] tillifa meb Äjmfuitbet nd) Särgöit 
à 2. S®.

2lbove--fiffet meb Siäät mar brägtigt i fnrita bagar uti Sinrnfimbeit 
få mäl t|et mäftra iit uti Siå tan, fnm t|et nftra, elr t|et föbra nm 
Sftftleinten; men nu är t|et feitare |el tnrt, febait 1666; nd) t|et förra 
gaitffa litet; bncf fiffaö ätt meb förbe! efter Slbnrar uti t|et Sierra, el. 
Saftfuubet fallab.

7. Stenson är eu fifïe|amit, uti ena SBjf, Hl fafta Iaubet be= 
lägen, |mareft ©rcfneböitbente ifrån gärfiö, .påfftab nd) Ipåfätter, t|eraS 
bnbar |afma, 6. el. 7: ft: i fnrita bagar ftåeitbe längre ut i mäftent mib 
fäbnbante; men itu i feitare bagar febait 1600 ärn t|e flpttabe längre 
ut åt Iafsftrauben, febait matnet ntiuffabe«.
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gömta it 21ut>e:fitïet; join fär ibt'aê, tfet bäft a af ftörfta Otuborne 
t ttepbeit, up i SOtaren od) flera Snfiöar på StenSöit, enbaft t SOtib= 
fomarS tibeu; fåugaS fär om waren meb IToot önutigt ftrönting; font 
förft begpntes 1700; SDieit meb Siötar nog fattigt när tfe tfem ut= 
lägga om fomarnåtterne, v. g. toib Siönfläret, SBebmpra ffatan, Sunb= 
grmtb, etc. Sbocf tf>ett Siup= el. flabbftrömiug font t StettSöfiärbeu 
om f often fättgaS, räfitaS t)åt tfen bäfta.

£apft|fe är fär intet taxerat; ide ^äIler itu mera Siål.-fiffet, faft 
än i forna fiber lSfensorau betalabeS årl. ttteb 2 -t 8®: Sped od) SBeb= 
mpra ffatait meb J 8®.

£abbäcb fatlaS tf)ett fiflärefamit font tigger uti en liten bugbt toib 8: 
fafta lanbet, emot Siorbett, Inoareft SodnBoitberne ifrän äBäftanbäd, od) 
Dpbpn åga IferaS fiffebobar, od) ibfa ©tromtngsfifïe enbaft meb Siötar, 
febait tToot--fiflet om wären ftabnat i <£agen, font ligger ifrån bpit å 
föbra ftbona ont .jporitSlanbet; görenämbe Sialfiffe fler ftrajr utom bo= 
barue wib SafbädSgruubet, eller od) uti öftent; utom Ülritöfnnbet; font 
für efter ftrajr näuttteS.

£arnät brufaS får intet; ide feller är fär utt febait 1679 något 
taxerat Stdlfiffe, ef um wät taxan war tilföreube 1: 8®: 7: m: Sped.

Sjbndten brufaS fällan nu febait ocf tfet fiflet fwåra förmiitfläbeS 
1709. SDian fer od) tfet furu Siöbobarne tilföreube warit bpgba längre 
up, äit font nit, fwareft meb bolwärd tfe rnåfte förfwaraS emot fafö= 
wågartte, etneban tfe ftå för open ftö ifrån tiorben.

Itrnôn fallaé tfen bpit, af 10 grannar, font förer Siogftab Sodu 9. 
til, belägen wib en biup Suwjf ifrån fafwet på .poruSlaubetS norra
fibo; fwareft en gob SfepS od) SÉut=famu är för Siöfaranbe foin
wäitbiiiitg måfte giöra. Dd) efuruwäl tfeitite Slrnö=bpit är, få tilfäjait= 
beS ingen fiflärefantit, font tfe föreitämba; Så bör Ifen få itäntitaS, 
emebait 33öttberite i tfemta bpit ide ailenaft äro ffattlagbe för fifle= 
matnet, 1: öre på fwarje Siöf, utan ocf fwart ocf et fiffe tfeS utom 
ffättlagt; fåfont af följaitbe är til at föntima; tp

a: SunPs=(ïatten är räfitab, font en aitnar faftftåeube Sorbffätt,
2 öre, fmt. fwilfeit årlfigeu] betalaS af SBpeiuäiteit, af tfet £abfiffe 
font ibfaS i fmala fmtbet, uitber bron, meb Sipfior til upgåitgS fiflet 
if rå it Octob: til Febr: måitabS fliit; od) tit utgångS fånget ifrån
Matthiæ bag til d. 25 Martii; fwilfet i forna tiber warit nog bräg=
tigt; men nu feberntcra fwåra fattigt; förutan tfet rita 3&fi|ïet font 
för än 1687, fär IpdabeS ont wären, men nu albeleS ont intet worbet.

b. Stvômiiigsfiffet är ocf, fåfont flereftäbeS, taxerat af 33åtftrö= 
ntiitgS peuiugar; od) ibtäS fär meb ftoot uti Slritöfunbet, fwareft tit=
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förenbe ftor ömitigpet år tü Scinbê bragen om waren, 30, 40, 50 tun= 
nor i et warp; men un feban 1702, nåftan frudtflöft; orfafeu wilja 
Spemän giörci tper af, at tperag tå waraube Äprfot): O. K. maitbe
förbanna tperag ftfîe, oc£> titwita tpent wara tionbe=tiufwar, etc. tt)er= 
före pafrna tpe nu feberntera 1729 etc. begput braga ©tröminggnot på 
tpeu föbra fibotta af .Dornslanbet ; boet funnit en eller annan gång ftor 
wälfiguelfe uti gamla rnarpet i Plruöfunbet. STteP Siotaiv få wäl om 
waren ut wib Ianbet på norra fibona, wib ^olfwarbëfïar, ,Däftpolmen, 
od) in åt Safbacfg robben, etc. ©om ont p often meb flabbfiötar in 
uti OlritOfnnbet; pwareft få tpeu ömitigafte font fföuafte ÎDiuptfvômingen 
fångag.

c: JLajrfitfet enbaft meb 9'iat, är pär omfring 4)oruslanbet tpet 
bäfta i pela Ianbet; beftåeubeg af 10: taxerad ftållen, 5: ft: å norra, 
od) 5: ft: å föbra fibona af åporitglanbet, efter Spantäneitg antal, font i 
orbitingeit pwar efter annan åri. brufa tpet etta ftället efter tpet attbra, 
od) tpeit på ftallet belöpattbe taxan utgiöra; nanti. \ tunna Sap; fe 
Cap: 12.

fPå norra fibona äro

1: ^orne à... 2: RaftngbacFen à...
3. SFatait à... 4: ^lattvniFen à ... od)

o

5. (Drpianin a ...

fpå ©öbre fibona

1. ^ôltcFswiFen à ... 
3. JLSngvdfvnel à ... 
5. ^alldnge à ...

2: ffironråö à ...
4. SanPvniFen à ... od)

d: Sidlfitfet par warit til 1679 taxerat fålebeg; nanti.

.päftpolmeu för 4 S®: ©pecï.ï 

.Doruglanbet 2i;S®: 12 S®:
Solbgon 6: S®: J

Plteu un feberntera är förmeblingen; til 2 f- S®: ©pecï. font art. 
efter marcfgåugett betalag til ©rouan.

e. SjFfitfet ffer mâftabelê på föbra fibona om .poruglaitbet, i 
fpnerpet meb IToot i ,jpölifgmifeit;

f. Simpov tpe ftörfta i lanbet fångag meb itaät om l)öften uti 
Struöfunbet.

NB. NB. Uti tpcitna Slrnöbpit är od) et Capcll af trä än ftåenbeg, 
nprättat 1620; bod brufag tpet allenaft 1: eli 2 refor ont året, när
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©ocfufPräfterue tjt ref a ont fomareit od) giöra ©ubStiänft. tljet g[am]l[a] 
förfallit, od) et ni)tt upBpgbt 1725 od) 1726.

10: 23olï>scm är belägen å norra fibotta om .p entstaubet, 3 el. 4, 10: 
Mufqvette flott if rå fafta laubet; Igoareft od) 'ett fifM)anut finîtes på 
loäftra ftbona; bocf emebatt tienne Dö Blef donerad unber ©tabeit 
Hudicksvall ... ©å fomnter tl)eit Ejabanefter §: [6] at BeffriftoaS.

11: fpå ^uggerôvatt, eller nu näuib ‘Ruggcnrait, Belägen på öfter [H:] 
fibotta ont 6,ornslattöet; orätt ^ovelaubet öftrer alt fallat ; tp tt)et 
fträcfer fig font et Ij o rit, promontorium, tftet ftörfta af alla ttbbar elr_
DläS toib loäftra ftranbeue af -pälfingaBotit; fäjeS i fonta tiber l)afioa 
uaarit fiffareBobar; äftoett längre i föber, mit på IanbetS öftra fibo, 
Hällkrok ttämber; Sod font jag fl)er om ingen fäter mtberrättelfe Itttt= 
nat npföfa, fatt intet f)är om i pettatt fattaS.

^olicEs (faret är Ijfare ett ©ärgSflippa, än eu jointe, Belägit ttärä 12: 
itt toib eporitölanbetS föbre fibo; bocf finîtes tl)er en fiffareljamn, Ipoareft 
5: el. 6: EB åtar ligga om fomarett, allefantait fiffare if rå it HudicksvalL 
fpoilfe gifioa årl. til sKruoBmt Iaublegal i fonta tiber, ©trömiitg; mett 
itu febait 1730, Contfante] Reningar 3: 2). fint af Ipoatje 3?åt.

SDfietas fiffe är meb ©tvomings Dloot ont loåren; bocf ntäft in 
ioib ©acfaröit; o cl) feberntera meb ©toter omfring .fp ölifsffäret, loib 
Dlmarite, .poritSIaitbSubbett på flora utgrunbet DJlp ran, etc.

Sjfett fåttgaS od) meb Dfioot ioib SanbSfibona af cpornSlaitbet; när 
©fattebönberite intet äro tilftäbeS; äftoett meb ttåt;

tUpnåt BrttfaS od) ftuubom, i fpnerfyet toib ©tarcfmäret. 
igagen är et fiffalägre eitbaft för ©ocfttBönberne i SSäftanBärf od) 13. 

DftBp, 9: ft; l)ioilfe tt)er ont iråreit Dlotfiffe ibfa tit flje brägtigafte 
©trômingevuarp font f)är i Sanbet fiitttaS; tp man E)ar febait 1698 
funnit tl)et på et år, 3 el. 400 tunnor färffftröming äro tt)er upbragite.

©iotfiffet BrufaS ocl) 11) er, bocf af få Böitber emebatt ftörre beleit 
af förenämbe Böitber Brnfa fåbaitt fiffe i SafBäcf, font Berättat är N 8. 
Kunat fiffe. fan åpagen intet ffatta fig Ipcflig af; tp faft än et Sapität= 
ftälle fljer loarit ut åt Kntölanbet, få BrufaS tl)et meb fögo fromma.

©impenåt om E)often od) unber Sfen Brufa ntåitge, od) fånga oftaft 
ntånga od) ftora ©impur.

Kf tl)e fiöBobar font ioib tljeitita låitga od) bittpa toifeitS ftranber 
ftå äit Befyålbita, fan flarl[tge]5 ffönjaS tt>et loatuet i forna tjber loarit 
2 el. 3 alnar ljögre, äit fljet nu är; förutan flje gainlare touitniitgar 
font längre ifrå ftraitbeit äititu fåbaitt mera uttoifa.

Dllait fan ocl) l)är finna, tljet för 2 el. 300 år febait Ijar tfyeitita
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IjafSmifeu ,pageit giert et main meb tt>cn Ipnga «fjodftabmifeit, font nu 
nr tljer ifrån fönbrab meb et litet näs, Ijmareft än en liten bäd fram= 
ftrilav.

§: 5:
Tuna Socfne jij]!et>amtiftv.

1. 1. Söt än Hudicksvalls ©tab Iom at bpggaS ... pä Tuna £n;e= 
mätts ägor Hudick odj Vallen, Ijabe nägre SBpar, i fpnerljet Tunbyn, 
^ällfåtteiv ^inflöt», ^et>e, tljeras Siöbobar ftäeitbe itt uti ,jpafSmifeit 
bmareft Staben tom förft at £>vgga§; ,pafma od) alt febntt 2. el. 3: 
23obar fljer [tätt til närtoarattbe tjber 1730, etc. SRett febermera äro 
tt>e efter Ijanbeua öbelagbe, iä at nu 1735 aUenaft ett 33ob tf)er ftå 
tnäitbe, febatt tt>e flpttabe öfter ut om Staben, pä tTiaten. SIjeraS 
f.iff'e mar ta ntt) ife t brägtigt meb Sioot od) Stät af ©iäbbor, 'Kb o rar, 
Stäm, Storfj, Strömiitg, uti then fä IalIabe Vallfiärbeit; Sont od) fe= 
berntera flebbe för Stabsboerne när fä mäl gamla Staben ... font iljeu 
ttpa au IabeS ... Sod tttt febatt 1721, ttäftait öbe.

2. 2. £åfhtt> 23pentätt £;abe od) ttlförenbe 4 Siöbobar ftäeitbe pä 
Jpäftab itbbett til förenämbe Vallfiärb; SRett nu är tljer allenaft @tta. 
Sifferiet för tt)em mar Ijfa meb % förettämbaS; Slten ttu brufaS allenaft 
Hoot out mären at fättga Strömiitg, fä liait Siôtev, för länga robben 
ffttll; emot tlie forna fiber, när tl)en ömnigt fiffabeS mib SRalffäret, 
llbrö, ©adarött, SaItmjf etc.

3. 3: 3 tHalnnfen ftobo 6: el. 7: fiffebobar, til ... ItmilfaS (ägare 
more Sßöttberite i Sattba, Dftanbred, Siffewjf etc. SRett febatt StabS= 
boertte giorbe %m inträng, ocf> fiffet föruttnffabeS, font tilföreitbe öm= 
itigt mar bäbe meb PToot od) Siotev at fättga ftrömiug; äfmett Sjf, 
i fpnerljet ont £)öften; blefmo Siffebobarne belS förfaltta, belS bortfälba, 
fä at tber ittgett ftob, för ätt 1729, tä äter etta tl)er upbpgbeS, od) 
febermera 1734 ena; brnfattbe tIjeraS égaré Stoot ont mären od) Siot= 
fiffe ont fomarett ut ät ©adaröffärett, mib Slntartte od) flereftäbeS.

4. 4. Stt ttti Sbvefvoes fiärbett fiititaS od) fiff a re=33 o b a r, fä mäl itt 
mib Slmpitbet, Vjbpraätt tilljörige, 6. el. 7: ft: i forna tjber ftäeitbe; 
tuen tut alla förfaltte, förutan 3: ft: marattbeS i forna fiber öntnigt fiffe 
bäbe af SltjIar uti Ijufet font ftär i bemälte SrefmeS ftrönt, taxerat à 
3: 2): 16 •/. Silf[mer]ut! ärt. font ttjet od) än är; men britfaS af attb= 
rom; Siällfiffe af ©iäbbor, 'K b or, IBraptt, 3b, Sjf, SRört, ©ierS, Storf), 
Safar, etc. uti SrefmeS fiärbett, od) fintbet til Vallfiärbeit; t)abe od) 
fromma meb fig, faint tfjer IjoS StrömmiitgSfiffet bäbe meb Stoot od) 
Siöter utom förenämbe Sttnb ;
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©«foin o et) pterft uti ©refweê fiärbeit, t SIforftab=Wifen, fiwareft 
Slforftab odf lSntalff bôuberne äga tf)eraS ©iöbobar, odf upttia nàftan 
farama fiffe foui förenämbe Vjboar. COïcit febau SrefweS funbct fom 
od) Singarefunbet fatlaS igengruttbabeS, to g förenämbe fiällfiffet firdra 
af i SrefmeSfiärbeu; mtbantagaiibe Sfforfjftffet meb sJloot om waren, 
font än nUjtfet rift är; âfweit feent ont f) often, nteb Ifåfwattbe uti före= 
ttäntba ©ttttb, tä 2 el. 4 tunnor fttittta på ett Ifaft upfaftaS; fjwilfet 
förft är futtigt 1733. 1734. 1735; men för intet. ©trömingsfiffe ffer 
intet mera än nteb sJloot wib Sfjorftaböit, JMen, galène; etc. faft ätt 
tut, febau 1733, fiftnämbe .jpatSnewjf bief pomum Eridis, oct) fålebeS 
Ijfa font albeleS öbe oct) tom; ©äfom gement? ffer, när trätomål up= 
fomnta om fiffcwatu.

ILingavo är ett ©fatttagb SJonbabt) à ... Sotf införeS t)an l)är, 5. 
emebatt ttjen är belägen wib ett IfafSmjf, Ijfa font Jt rit ött, etc. od) äger 
rif fiffewatit få wät uti förettäntbe SrefweS fiärbett, od) tf>eS fttttb etter 
uti op, font od) ttperföre fatlaS Singarefunbet; Ijätfteit til tlfeitua bptt 
ligganbeé, od) tfälften til Sfwrfta b, fjwareft t)öft od) wår, ©omar od) 
winter fatt fiffaS nteb Stlät, Jlpfior, JJliärbar, ^åfwanbe, Siuftraube etc. 
efter alltmitba flags fiff; ©äfont od) uti fjafftött i fpucrfet nteb Jloot 
at fånga ©trömiitg wib ttferaS ©iöbobar, i .fpatöne od) längre ut wib 
tt)era8 ftranb, Ifwareft tl)eit fiffrifa (Biabbevoitren är; oct) ftra.r öftait ont, 
23octt;>olmeii, fwareft goba fiffewärp fiituaS. Sotf brufaS tut t)är ingen 
©iötrobb; Ifwilfen i forna bagar Ijfmäl gättgfe marit.

Lapuätftällen äro t)är intet brägtige; faft än några giort förföf 
nteb t£>ent, äfwett 1735.

Stmpor fättgaS nteb Jläät när fwftfiölbeit ttaltfaS.
6: Tuna-(DImett föret od) tit tfenita ©ocfttett, belägen et gobt G. 

ftprfe nt i fafwet, öfter ont SbenorS Dlnten ; font fäbanefter beffrifmeS. 
.pwareft fiffarefamuett finîtes på tt)en Jlorra fibotta, agattbeS 12 el.
13: ft: ©iöbobar, font i forna tiber warit brnfeliga af åtffilliga Tuna= 
boer, äfwett af ett etter aititait Hudicksvalls SJorgare; JJlen nit äro 
gattffa få font tt)er wiftaS. St)e font länge tt)er fiffat Ifafwa, äro worbtte 
ttöbfafabe flptta bobartta längre ut åt ftraubeu 2 el. 3 refor, emebatt 
Ifamnen warber gruttbare.

Aiffeftälleit nteb ©iötar äro faittma font tit SbettorS DImett; fe 
§: 7. Jlotbrägter inga wib DIntett, utan på attbra ftälleit v. g. wib 
(BaeHavon, §: [6] wib ^entstaubet, fe §: [4]

3 forna tiber brttfabeS wäl Lapuat i ©uitbet emellan Suua= od) 
SbeuorS DImett; JJlett itu icfe få; emebatt tf)et är frudjtlöft.

SjfalebeS meb 0iåGfi|Tet; fe §: 7: lit: g.
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Slt fiffa mob VLat efter Snjmringar, Sff, farcir, i fi;nevt)et t)öft od) 
mår, fring ont t Ijeuita Smtn Dirnen, war forbom nog brågtigt; men nu 
febntt 1721 obrnfeligit, emebatt arbetet år fåfängt.

Silje foui tfjer un ib fa ©trömiugéfiffet, efjitru få tfje åro, inåfte 
årl. betala taxa til (Sronait, l)ögre än for; faft ån fiffet alt för fattigt 
år, od) en bnbbel längre robb nu måfte giöraé, ån fom för; v. g: ut 
på PTTyvan, til «pornêlaitbêitbbeu, etc. etc.

§: 6.

HuclicksvalIs Stabs åit?el?amnar.

©ebait gamle Staben foin at bpggaë år... od) febermerä år ... 
at längre ut flpttaë, för Ijafëwatitetê utfall ffiill; fåfont fnart fagt ffebt 
år liteb alla ©tåber i Utjfet, belågne loib ftor loatn; åro följcmbe Siffa= 
läge donerade uitber ©tabeu, itåml.

a. ©acïaron belägen ut mib Singarölanbet i ValBfiårben, Ijmareft 
fuller nu för tjbeit inga fiffarebobar ftå bi)gba, utan enbaft fåbobar på 
tu ftålleu; bocf fiffaê tl)er liipdet meb STtoot1 STtåt, -Sttjffior etc. få mål 
efter ©trömiug, fom ©jf, giåbbor, '11 b or, etc. i fpuerljet loib föbre od) 
öftre ©tranberö ioifar.

Havfilfe år 11) er nu för iibeit intet; iefe Ijeller Stålfiife; eliuntloål 
i forna tiber ©iålfiffe taxan för ©acfaröit, */» af Dl ma me, Srufarue 
od) SSiggeörait, mar 1: Sunna ©pecf, tilé 1679.

b. SSolDsöii, belägen norr om .pornélanbet til Stogftab ©ocfn; fe 
§: 4. N: 10; åger förutan ©futljamneit för fartugeit i Solbéöfunbet, 
en fiffare Ijantu i Storbmåften, fjmareft 20: ft: fiffare ligga öfmer Ijela 
fomarett, nllefaiuait ,pubidëmalïë Sorgare, förutan 2: el. 3: ft: ifrå Storr= 
Siål je; Ijmilfe alle ibf'a ©trômingëfiffe måft meb ©iötar om loåren in 
åt SCruo=Ianbet od) ,påftljolmeit; fe §: 4: N. 9. od) febermerä om foma= 
ren ruitbt om fring Söolbéöit, åfmeit föber ut åt Äuggörau mib «poruë= 
Innbet; SJteu iloot=fiffet ringa eller alpintet.

Sjfnaten fring om bemålte Dö britfaë nog ån, men meb ringa 
fromma.

Hajmåtflållet på öftra fiboita af Dn, (5ås=^ållan brufa Bauiu= 
boerite fïiftemjë, ffjeu fom Ijamitfogbe år, emot årlig taxa til ©tabeu
11: m

SiålfifEet, fom f)år för marit taxerat för 6: 8®: ©perf; blef för= 
meblat 1679, til 2\ 8®: Ijmar uitber od) nu ràfitaë .påftljolmeit od) 
.poruëlaitbet; Ijmilfet tilförenbe §: 4: N. 9. lit: d. [aitmårft år.]

NB. fpå måiig åren tilbafa ifrån 1665, Ijafma Riffarena i 23olbéön



719[Fifke Hamnar: Hudicksvall.]

fammait flutit, 1: Huittta Salt til Ötrnöbgemän, för tt;et tt)e Ifuggit 
würde tit ftrömingSfärillen in på .jpornélanbet, äftoett tjämtat Scf för 
Soffapeu; emebatt på SotbSön intet finîtes Etteairtfen tfet förra eller fe= 
»are. töten nu feban ftörre betett af ffattefjemaneu fomnio ttttber Igge- 
funds Srttf, blef tt)etta tttem förbubit 1734 [1735?].

NB. (it Capell af trä uti tfjemta fifïaret)amneu är uprättat 1603, 
— t)U)areft ©ubStiänft Sött= od) £etgebagar E)ål(es, af en trip göre= 
täfare, tjt od) ©tabSfPräfterne 2 el. 3 refor om 3 o ut a rett färbaS od) 
©ubStiänft !fålla.

c: ^olicf)6:fïàret är tilförenbe beffrifioit, § 4. N: 12; ©od fan 
tf)etta l)är iuföraS, at ifrån långliga tiber titbafa tjafioa Äprfotterbarna 
i Hudivall oct) RogtEad1 betat fig emellan \ tionbeit af tfiejja EpötidS 
fiffare, tå tt;e oct) ffifteiejS Ijållit tt;er ©ubStiänft. töten feban OI: Ber: 
blef PaIEor afffar tyatt ttjetta för Ok Kan: i RogtEad1 år 1714; ©od 
feberntera år 1735, font ft)et i förra ftabgan igen, emellan mig Ok 
Brom: od) mitt Srobfer] N: Br: leårtionbeit mtbaittageit, emebatt tå 
fiffaS på tt)e ftälleit font tigga ttttber ©tabeit.

d: f))å (Dtmarne tigga od) ttågre giffare ifrån Hudicksvall, få 
lo ät på Tuna cDlttien; font för är berättat §: 5: N. 6; font på Lie
nors; Iftoar om tjäbanefter §: 7: berättaS.

e: Om Augöarnc; eller font tt)e forbom fallabeS Ogs-öar, af 
Ogge eller Dtecfen; är tbetta följattbe at införa; IjtoiIfa i fi)iterE>et 4: ft: 
äro, t)ioareft fiffarebobar ftå nprättabc; näitit.

1. Augön tljen pterfte, på IjioiIfenS föbre fibo, uti ett tojf, för 
open ftö; 20, et. 30, Såtar ligga; allefamait EpubidSinallS 23oer; i forna 
bagar få biup, at tirer bobar od) IjuS ftått, l)ioareft nu är torra lanbet, 
SlefeSptager od) Äåt)If)agar.

HfteraS fifferier äro tfjefje följattbe:
Stvominge ftfEe nteb 3iötar, ont loåren in toib SanbSfibait, toib 

tötöföuäfet, etc. Om foniareit runbt omfrittg Augön, toib Häntött; 
©qioatpeit, ©torre od) ntittbre Hil)älterne, etc. på utgrunbeit Äarlen etc. 
Stromingenoten itt uti SRormagau är nu, feban 1732, beginnt bragaS, 
font alt if rå it 1690 loarit tfter obrufelig; men nteb liten frontnia.

Ä.apnåt=|EåUen Eqaftoa loarit tänge t)är t brnf od) taxerade, font 
tf)e od) ätt äre, itämt.

ILarnon för 2: 2® Sap. ^åttberget à 2: t!®:
!LifqaUerne 1: 2®. Ölten på året 1730 togoS flera ftälleit up, bod 

uttber famnta taxa, ttär ftörfta beten af Epamnboerna begpnte giöra et 
nteb ntåttg öiät tit fantma Sarfiffe.

Sialfiife taxerat eller Brnfetigit är t)är intet, emebatt I)är är fällan
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fwallftilla; i ffitei'bet om 1)often når fåbant fiffe ffal betuafaé; förutan 
tt>en Oro fom fartygen orfafa i ttjetta ftora farwatnet.

ILovftfiffe meb !rotar t)ar i forna tiber marit t)år ritt od) brägtigt; 
men nu febait 1720 frndjtlöft, l)år fom anorftåbeö.

SiF= od) £«v=ov=fiffett, meb 5Rcit, uti Julii, Augufti od) Sept: 
månaber, loib t)olmar, ubbar oct) ftranber BrufaS ån, för måttgom ont= 
nig nog.

NB. (St Capell af trä, år f)år ftåeitbeé i famnen, nj>br>gt 1660; 
biuareft af en tu if; förelåfare ©ubétiänft IftHeS få ©ött od) .pelgebagar; 
men af ©tabfeuö ordinarie når ft)e tt)er »iftaS om fomareit.

2. SbVrtFon ligger nårmaft Augön »öfter ut, åtffilb meb tl)et få 
fallabe SbvaFfunfet; få I)ioiften ©rafö år en liten toff få föbra fibona, 
I)ioareft nu 3 ©iöbobar ftå, od) brttfaS eubaft af .pubicfSmalS fiffare ; 
förft begmit, 1720; men tilförenbe »ar ti)er ingen fiöbob bfgber.

fiffare fom i ttteuua famnen bo, ibfa ©trömiugSfiffe meb ©iöter 
ltåftan få famnta ftålleit fom förettåmbe Augöboer, i ffiterbet når ittgett 
ftröming fångaS omfring tftenua ©raföit; JJiett sJiotbrdgter åro l)år inga; 
Oocf goba jtåtlågningar at fånga ©if; lafnåtftålle taxerat år f)år 
od) intet, faft ån tfjet ftunbom brufaS å föbre fibotteS öftre ubb.

3. 'KvåFon år itåft »öfter om ©rafött, t)»ar emellan år ftget få
fallabe Sotiiiffuufet ; åganbeS en final 3n»jf, å norra fibona od) en 
bantu för 7: el. 8: font tiger Stvomings fiffe ibfa eubaft meb
©iötar; Jioteu bragcå få attbra ftålleit; v. g. i (BacFavén, etc. fe 
lit: a. möft omfring Git, til föber od) Jiorr; öftoeit få tlge ftålleit l)»areft 
förettåmbe SDrafo= od) Augö=boer fiffa.

IrtfnntftrtUet, m-åFffrttnn, år Hger taxerat, 2: Sag-, font långe
»arit od) ån år; bocf fom tt)e flera »ib Augöarne donerade unber 
©tabeu H : vall.

NB. (Sftcr Ä. JJÎ: Frederiks I:* alleruåbigfte tillåtelfe bref, dat: 
Stockholm i Jfåbfamfmarett] d. 1: Decemb: 1735, bflfluei )a3 Ob J: 
Broman, ttteb egett omfoftitab, låtit tifbfgga et Capel nf två på tlgenna 
XU-åFcm, belé för tlgeraë ffull, fom ligga i fiffe få få tl)enua Dit, fom 
få SbvnFon od) Onevfton; bebo od) för Hgent mångom ©iöfaranbom, 
fom bår, ifrån alla orter, frittg Igeln .pelfiugabotn, etc. fram od) åter= 
fegla meb ftörre ocb minbre fartfg, aufraube ouitbtoifel. bår »ib Hgefga 
Dar, i ffiterbet når mörfa nötter åro, od) »ifa Stationer rnåfte i adgt 
tagaS; »arattbeS tlget albrafåfrafte od) brufeligafte ftållet uti ©uitbet 
emeUait Hgettna åtrå fött od)

4; O^erftcm, få IgmiIfeit år od) ett fiffare b<i*nn uti en »ff tit 
ftgbett, b»areft 6 el. 7: [gnöTgall ligga öftoer bela fomareit, alle Hudicks-
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valls Iborgare ; förutan Äålarett, font fiöter tit Iggefunds 33ruf, Ijmilfeit 
tl)er bor ëfmer I;eïa året.

Atfîerterite ibfaS f)är, fåfom uti tige 3 förenämbe famnar, iueb 
Stvomingsnot in uti ffåffveiEen, äfmen lui b flore (tallen, på anbra 
inter; meb Siotavr em måren, in mib SanbS fibmta; !ring em tljeuita 
~n ed) nårutafte ftranber; men in på (onimaren, ttöbgaS ed) tlgefje 
t)amnl'eer fara ut til igtre Augö=lägguiitgarne, fåfem åtråEe= ed) SDrafij= 
Beerne ; öpmilfet bocf i (erna tiber intet BelgöfbeS; men (ebatt 1720 
mtgrfet gängfe.

Hapnåtffållet ... I)ar marit taxerat för 1: S®: Sap; fem ftnnbem 
BrnfaS; ftnnbem ed) intet; maranbeS almänita (agnen, at feban IBorga= 
ren ed) ftffaren S: S: tiger brmtlnabe, ed) fafnabe i nätet, när I)an em 
en ©öttbagS morgen, emet allas förmebait, mittiabe Saynätet, 1699; 
tl)etta fiffet tl)er af BertffdmmaS (fulle.

31ieb Sjf= ed) Slbovndt ftffäö f>är ed), men meb fege fromma; 
nu emet tf>e forna tjber.

•§:

Jrfenor=SocEns 5i|fave--2éot>av.
a: @it ©iöBeb mib ©uubSBäcEeit i Hvalls fiärbeit Blef upfatter 

1734, af en Vj Beube, åganbeS til tomtniugSmärife et ©futmraf fem fjt 
fem, nar fienbeu IRigfjen afBränbe ©tabeu ed) fartygen ; faft än (ägaren 
litet eller intet fiffar eubaft meb ©trömiugS net em måren.

b: litt Bemalte fiärb, mib föbra Ianbet finttaS 2, anbra Bebar, 
Jiargc= ed) lSaiitbS Bpemätt tilfgöriga; fem fiffrf belS meb Stvonnngs= 
not em måren, f)är ed) tiger, mib SbenerS Saubet; belS meb Siotev 
em ©entareit, ut mib (Dtmavner ed) flereftäbeS. Stnnat fiffe BrnfaS Igår 
nu intet, mtbantaganbeS Sintpefangetr meb näten ftrap utetu tlgefta 
Bebar em 1)often.

S)ecf ma matt tl)et införa, at i ferna tiber, mar uti tljemta mjfett 
öiuuigt Stvomingsftffe meb vointevnoten, få at Båbe SbenerS IBeit= 
bente, fem JutbicfSmallS i&tabSBeer, tunnetals eut bagen finge fägita 
fig; men nu feban 1710 är tfget uäftait fruclgtlöft ed) öbelagt.

c. 23acEe=23pns Bebar mere l)är ftåenbeS, ftrar längre i efter, utem 
förettäutbe SärgeBebar; men belS Bert tagne, när l)afSmatnet utföll; 
belS flytta be längre ut ifrån ©tranbeu 1733; Igmareft ed) ett Beb (tår, 
fem tgörer mig O. B. til.

Sgareue af tlje 2 förft ttämba Bebar, Brnfa neetfiffe fgär odj tljer; 
men Stvomingsfiffe met) Siotevr fler ut på t Ig ett Ijäbanefter ttämba 
Idenors (Dlmenr lit: [g.]

Glysisvallur IlI 46
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d: «^«Ubo&arne, ån längre ut, mib föbra ftranbeit af Vallfiärbeit, 
Hdiigne 3: ft: böra til förettämba bl), galten od) flera; bmilfaë fiffe 
år bel§ meb stöter t)år od) t£)er friitg ftranbernc; äfmett mål ftrar utom 
Sobarna; efter ©fronting, Sjf od) '-Hborar; men Btromingefiffet om 
fomaren, meb Sioter ffer mäft ute mib iDlmavne; fe lit: [g] od) §: 5: 
N: 6. SDm ljöften läggab l)är meb nöje näten efter lSimpor, fom nog 
maitfaS, när fiölbett ualfaS.

e: *3n nti Belangers Pin, ftä au 3: el. 4: Siöbobar; men flera 
i forna bagar; till)öriga Spontan i .polm, <Storbi)u, Särge, etc. .pmilfa, 
förutom tl)et ‘3&=fiffe, Sarfiffe, É1)1 fiffe uti Äaret, Sjf= od) S1Iejen= 
ögoitå fäuge, font ffer uti ©elåttgerS ftrömen taxerad för 17: ©: 16 7. 
©ilf[me]nnt, alle ... ft: Sfatte=Souberue titfffrig i Selänger; brufa od) 
Stvcmungofiffe, bet§ meb tToot, liter ft uti bemälta 91 eller liaatu ; ttictit 
od) meb Sioter pä % gritnb od) ftälleit font ligga närmare od) fiär= 
mare ifrån laubet, äftuett mib Såugören, Sntfante, SDlniante; maranbeé 
tfjet märdmärbigt, at pä et BefpnerU )tälle ...

f. 23åt$fiårt>, ett lång Sumif, l)wureft 8 el. 9 ft: Siöbobar ftä 
bpgba, nu längre nt, än font tilförenbe, när l)afömatnet f)ögre ftob; 
Sfattebönberue od) Sälmiäit tilfyöriga font bo uti ,fpambre, Suitanätt 
etc. i förttämbe SDelauger; Ijwilfe, förutan fiffet uti SDelåttgerS ftrömen; 
fe lit: e, uti tlienita Säpfiärb ibfa brägtigt Stromingsfiffe meb tToot 
ont måren til mibfoutaren, od) febermera meb Sioter ut i l)afmet, när= 
mare od) fiärntare Sanbet, äfmett font tilförenbe berättat är ont tl)e 
attbra tfjeraä grannar uti ©elångerö 3lit ligganbe.

g. 3oenors (IDImen belägen ftrar mäfter ont Tuna SDlnten ; fe 
§: 5: N: 6; afffilb meb et litet fttiib; tiäitar meb fin Snmif od) garnit 
emot Spboften för 12: ft: Siffarebobar, bei« SbeuorS bet« Hudicksvalls 
Sorgare tifföriga; bod i forna über flera, än font nu. Sl)efte fiffare 
brufa l)är Stromingsfiffe meb Sioter ontfriug t()ef;a tDlmar, äfmett 
mib flera ftranber od) pä mifja gritnb närmare od) fiärntare Sanbet; 
fäfont om tfjerab grannar berättat är, lit: d. e. f.

dapnåt mib Sättgöreit brufa« ftunbom; bod intet taxerat ftälle; 
äfmett i forna bagar 2l ftälleit mib SbettorS SDlntenS föbra ftrattb.

SiaIfiffet mar mib */'s af Dlmnnte, ©arfarött, Söiggeörait od) 
Srufartte i forna über taxerat för l: Sunna Sped; men febait 1679 
är tbeit förnteblab od) febermera albeleS upl)äfmett.

Plfinfte beleit af tt)e bär maranbe fiffare ligga ide ftabigt uti 
tbenua l)amneit, i fpnert)et SbeuovS Sönbertte font ide allouait trot-- 
fiffe ont wären l)afma at bemafa; i fpuerljet i Saftfiärb, 5Delänger«--äit, 
Saltmjf, StorftenSoreu ; etc. fe lit: e, f. utan od) om fontareit äfer=
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Prüf, 1)6= öd) ff Orbe=sIIuben; utait rprfa fram od) ater; iinbaittagaiibe 
itdgra cBakutcin od) ti)life font tjb tt)er tit dga ; borf mange flera t forna 
bagar ait font un; maraubeS tuai fyantiten biitper nog 2 et. 3 alnar, 
men inlöpet gattfïa grunt, at nu på åren 1730, etc: nteb fpabar tï>et 
måfte upgråfmaé, at båtar må flpta tftcr fram od) åter.

nåtftffet efter Sajmrar, Sjf od) ,parar t)ar marit öimtigt mib tljenita 
Sbenorb Olnteit, @räb=bru, Sångörn, etc. men nu fm åra aftagit, t) ä r 
font alleftabeS.

§: 8:

Niutthigers ^iffe famnar.

a Iggesunds fiåvöen; få mål tl)on föbre, font tt)en uorre; mar a 
mäd)ta fiffrif af ©ttömiug, Sjf, ©tåbbor, 4JIborar, etc: äfmen mål 
Strömen font faller 11)er tit, af ilap od) 2ll, taxerad til Grottan för 
15 5). Silffmejrmt.

iDiett feban Sånt Prüfet titer bpgbeë, 1687, f)ar alt fiffe fmåra 
aftagit mera od) mera, at tf>et år förmtbrait mårbt.

b: Sit Uti 'KytfoftckPeu åro ttågre fiffebobar ftåeube, font t)öra b: 
grau[tt]arue i Äprfbpn, fvågårbe, Öråitge etc. til ; ,pmilfe ibfa båbc sJlot= 
od) Siöt=fiff'e efter Ströming; men nöbgaS nu ro långt ut, åt OIöu 
od) tl)e utgrunb font ligga ut i fjafmet, nteb tl)erab Siötar, på famnta 
ftålleit font Mofo=Imerne fiffa, fe lit: c. men i forna tiber itfe få.

cf Möt on; nteb ttjetta fiffa=ftåflet, år Ijfa Beffaffat font ont Arnön c: 
i îliogftab Sortit, §: 4: 51: Ü: år Bercittat; uåntl. en IBottbabp tit tljeuua 
Niutånger Sorftt; Sort emebait tfjefte 4Bpeman ligga ut mib Ijafb= 
Itranben od) ib[f]a ftabigt Strömiitgsfiffe, i finternet nteb Siötar; od) 
tl)et ån mera mårfmårbigt år, at mib %nita Jl/ô/ë.-fîrcn&en, môfo-- 
nåfet, flora flippait, DiIu fallab; od) flera ffår od) t)olmar tf)er ont= 
f ring ; albraförfta Ströiniugéfiffet ffer ont måren; tjt förtl)enfful gauffa 
ntåitge fiffare fig infinna ifrån åtftillige orter, v. g. Boldsön, .pölif,
OImarne, Agö=öarne, etc. etc. Så införeS bår nteb råtta itjenua 
Möfön, eller Difæ=ôu; få at Difa 51åt=@ubiitait Bjt til tljenita orten 
orb mar at låra måra DJfmetboer fiffa; beljållanbcé IjalIbmiteu ått i bag 
nantit af Ijettite, font fallab af allom Difa; nteb mera font infört år 
uti milt Glyfisv: D SI: II: Cap: 13. N: ont Möfön.

sUfeb 5 tåt od) 51 o t fiffa» od) l)år efter Sjf, Dl b or, Sa.rör, ,parar, etc. 
d: sJlMb Slorre ftboita af ,poltbånge» fiåfrjbeit åro od) fiffareBobar d 

font f)öra (Draugee bpemåit til, ågattbe goba StrömiitgSmarp mib fit 
norra Ianb, men ån brågtigare åt föbra fiboita för Enånger Si’.
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§: 9:

Enångers 5i)7le=<5amtiav.

a. a. 3 ^oltfånge fidvöen linb föbra fibona äfmeit Icingre ut dt
öfter« äro många fiffebobar, fom t)öm til t fee bpar, font fallas Diorr= 
bärgar, v. g. ^åltsånge; Sldcïa; 23ovt'a, Stvanb. Igoareft CminigtDiet= 
fiffe är fomntar od) militer; äfmeit StrömingSfiffe meb Stöter ut vä 
mifea od) mänga Säggitingar, närmare eller ftärmare Ianbet-

Cfeer är od) fänge af Siälar, pä fåbaitt fätt fom förbemält är, i 
: ©el: 5: Cap:

b: b. 'KpvFoftävbett, mib !'pit *5olm; öfter ut om bpit ^aga I pd
Cpttevne fatlat; Iguareft näftait feeta Socfiteu l)ar fin StronitngSflcoot 
at ibfa od) braga om mären til SDiibfontaren, od) fälebeS tfeen ftörfta 
Sioten l)är t Saubet. Del) fom ett Igoar SBonbe bär meb fig et trä= 
färifle, Cptcv fallaba, ftörre eller minbre, tit at feafma fiff uti; Sä 
mena fomlige tfeet orten Cpttevn nänttteS tl)er af; SDien icfe fä rätte= 
Ifigen] utan t)älbre af tl)em i mänga gfamla] ffrifter itamfuitige Tyn- 
(1 arides, l)älft fd mäl ©refer iom Latiner od) lodre Antiqvarier ftälla 
tl)eraS rätta boftäHe l)är i pelSungalanb; maranbeS tngom ofunigt ft)et 
Caftor od) Pollux fallaS Tyndarides, od) tfeeraS D, Tyuderö, eller 
Tyterö; icfe längt ifräit Norala.

C. C: Långvinds-fiåvtien, ftm.r utom bpn af fantnta namn; äfmeit 
Svirn SBrnfet af 2: l)amrar od) 1: SDiaSugn ; uprättat 1675. fe L $1: 
Glyfisvall: Cap: 1. Hti ti)etta matnet ftffa SBrnfSfolfet od) SditgloiitbS= 
boerne, meb Stötar, Diät, Dlpfeior od) Scotar, fä mät ftröming font gäb= 
bor, Slborar, Sjf od) tplifa fiäl[l]fiffar.

D. D. pinan eller plågan; en mjf i gräitfeffilitaben emellan En
ånger od) Norala; od) tfeerföre marit et pomum Eridis tfeent emellan, 
aitgdettbe sJiotftromingSfiffet ont mären; tp efter annan ftagS fiff, fiffaS 
tfeer litet. Drfafen är tfeen obrufeliga föbra ftranben för Norala boerne 
at braga Dioten til lanbS, od) tp melat npttia Enångers boenberS 
feidtper på tfeeraS ftranb; p. p. men omftber är faittngen i bagSliujet 
fontmeit; febait ,pr. ApärabSfeöfbiitgar flptte ifrd sJiorata, at fiffaftället 
l)örer meb rätto til Enånger Sfocfen].

E. E. I\ovf;bolmen; nipcfet itantfuitig af Erik Eule, font font meb 
en frigSfeär ifrdit Dfterbotn od) Muftafari Soefn, o cl) Slottet 'Kovf?= 
ftolm; efter ,Vtnng Engelberts begiärait, uti tä inioärteS fmdra buller= 
farna tibeit, Secul: XV; Sanbfteg d tl)eitna t)otmen eller ubbeit, od) 
tfeer ifrdit rpefte föber ut til ^apfeolm, meb en t)op famattfolbabe -päIS=
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ungar; intaganbe gajtjotm, od) ttjet i affo lägganbe, A. C. 1433. —
Uti tfjenna fjamnen äro några fifïebobar, Ijloareft någre få Enångers 
boenbe fifta meb ©iötar od) 9?ät; fåfotn od) någre ifrån ©öberfjatmt 
©tab, emot årlig Sanbtego tit förenämba Sodn.

§: 10.
Norala 0ocFn.

A. Om pinan eller pidgan är titförenbe berättat §: 9: Lit: D. A.
B. SFtåreå, t) lo are ft mäfta beten ibfa f if fe t, meb 9iot at fånga B 

ftröming, ©jf, gb, od) annan fiältfiff tit fjuSbeljof; men fältan tit ömnig 
falo; SjfaIebeS meb ©iötar om fommaren. IOceb i)?ät od) Iiuftranbe fara 
od) fiffa en bet [af] ©odnefolfet, font bo uti bparne Ubroj F, 0roamvjF, 
^roarbårg, p. p.

C CMe= el. Ulfvik; fantma beffaffenfjet är meb tfjetta fiffaftältet, C 
fom meb ttjet förnämba ©fiärSå; bod) tit en bet minbre.

D. Xcpivojen fomtner od) at nämnas til Ijfa gobfjet meb Olsvik; D. 
lit: C.

E. ©tåcFftårben är od) frnd)tfam til at fiffa uti; bod bätre efter E. 
aborar, mörtar od) tt)fifa fiffar, än ftröming; af näftgränfanbe bpemän.

F. Htufnemar, är tnt)det namfunig af Hiuena, faft tt)en intet F. 
är belägen mit utan för SiuSnemIftoen; tl) at SelfingelanbS föbra bet 
faltaS Glyfisvall, el- Liusbo ; ttjet är befant.

3 tfjenna fjamnen fiffaS meb ©iötar od) Dcät efter ftröming, ©jf, 
Sapringar od) tljtifa fiffar, IjeIa fommaren öftoer.

§: It
Söderhamns 0tabe ^ifPe=Watn.

A. ^aferojFett font löper in tit Staben ifrån fjafloet är mädjta A. 
beqtoäm od) brägtig, at meb not, rpfjior, nät od) frofar fånga ©äbbor, 
Slborar, MJeörtar od) flera fiffar; men ide få färbeteS mtjden ftröming.

B. 0roartfunbet är namfunigt, i fpnerfjet för tfjen fegetfart font B. 
ttjer igenom meb ftörre fartpg i forna tjber ffebt är; men nu ide få; 
feban tjafStoatnet utfallit; åt minftone I aln på fjloart 40 år; tt) fmå 
båtar Iaftabe fläpaS tfjer igenom å tfjejja tiber. Sar loarit od) än är 
nog begtoämt at fiffa meb not, nät, od) ftöbning mångtjanba flags fiff; 
men ide få meb fiötar ftröming; utan tängre ut i fjafloet fring om 
sItfpffatan, od) tfjer utanföre ligganbe fiffegrunb; IoaranbeS od) i forna 
tiber gängfe at ttjer ntftafa Sajnät.
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C. C. ©tålttäe; etler uöbe, rrteb några fiffebobar ont föbra fibone; 
ptoilfa brufaë af egarena font tper meb Stötar ont fomntaren fiffa 
ftröming på tper ontfring Iigganbe utgrunb.

D. D. TRlacTooran, en ftor t)ofj af parar ocp fmå f!är etter öar, 
ftrap föber ont Sloartfunbet ligganbe, äro ntpdet öeqtoämlige at fiffar 
föfa meb nät; äftoen meb Stötar in Iotb polntarne om loåren, od) 
febermera efter mibfomaren på utgrunben ftröming. SJJan Ifar od} t 
forna über tper brufat Sapnät.

E. E. ©tova Dungfruit en mer än ntpcfet befant ö, ocf) namtunig 
Siöfäning, pär uti ffelfingabotn; $å ploilfen et Capel nu i fenare bagar 
är upbpgt, tit tiänft för tpe ntånga fiffarena font tper fina boningar 
npttia ont fommare[n] at nteb Siötar od} Sapnät fiffa Sap od) ftröming; 
äftoen längre uti bjafmet, på tpe utgrunber, tper tjb efter annan up= 
funbne äro.

§: 12.

Söderala ©ocfn.
A. A: g-örutan tt}e ritefta fifteftätten uti ftora liufna älfloen, t)är i 

lanbet, af Sar, ©iö3, Sff, SfJeponogen; p. p. p. ptoar om III: Sel: 12: 
Cap: 6: §. panblar; Ipoareft 24: ft: ftällen namgiftoaé; Så äro od) 
tpeffa följanbe fiffaläge uti od} Ioib pafëfibona tf)e befantefta, näml.

B. B. Liusna ftårbett; uti Iftoilfen ftora Siufne ftoben löper, ploareft 
ide allenaft Sfattebönberne fiffa meb not, nät od} Siötar, font bo tper 
loib fiöfanten öfter ut i Soänen; utan od) fandet. Liusna=ISrufsfoIf; 
åganbe tpen förmån, at od) ont lointern nteb utftufne SJät unber ifen 
fånga Sapar od) Sapöringar.

C. C. TKultcbo, Ipoareft ,ftultebo=Spemän, odi någre attbre tfjeraé 
grannar ibfa ftrömingé fiffe, nteb SJot od) Siötar, om loåren in loib 
Sanbéfibona; men nteb Siötar på utgrunben efter mibfomaren. S forma 
tjber loar ut på Siuënebotn, fåfont od) annorftäbeé, fitart fagt på all 
biup ömnigt fiffe af CorfT nteb frofar; nten nu feban 1700 albeleS af= 
tagit od) frucptlöft.

D D. iSnfTåmt äro af fantnta beffaffenpet font Sladsörarne ; om
ploilfa berättat är §: 11: Lit: D.

§: 13.
Skog*&c cfit.

©prat förmögen tpenna Soden loara ntånbe od) rjfer af nter än 
ntånga fiffefulla ^rtfiöar, fnart fagt til alla bt)ar belägne, ftörre od)
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minbre; jämte tfjert ftora $8ärgtoi!en, font bod nog ofrudjtfam är, odj 
en gallftranb in til tfjenna Sodnen; Så finnaä ide järbeleé månge 
fiffetjamnar mib Ijafsfibona, ntan attenajt ttjejje fötjanbe, näml.

A. Sumtåe, in Ioib btjn af famma namn, od) tSrnfet, belägit, A. 
Ijtoareft gobt ftrömingéfiffe är meb SKot od) Siötar, od) ibfaë af flatte 
bönberne i bt)n, fåfom od) af brufêfolïet. Sjt, t)arar, p. p. fånganbe» 
meb not ömnigt i forna tjber; men feban Sïïîaêugnen tfjer uprättabeé, 
örminffabe» fiffet ftoårliga, Iifa font på alla attbra orter.

B. Xnfffar tiönar od) at ttjer Ioib lägga nät od) fiötar at fiffar B. 
fånga; Ijtoareft od) forbom gobt £ajnät--ftälle marit Ijabe, men nu ide få.

C. (Branön belägen toib bpn af famma namn, tjtoareft bpamän C 
fiffa meb Siötar od) Kot om toåren Ströming; äftoen om fomaren på 
ntgrunben; jämte annan fiff, fåfom Sjf, fiajörirtgar p. p. §änber od) 
ofta at robben ffer änba ut åt .fhtéön od) Jîuêfalftoarne, IjtoiIfe Ijöra
til öamrånger Sodn, od) äro råmärden emellan .fjelsingalartb od) 
(Mftrifelanb.
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I: SDelen. 

om

Sjornar t gemen.

37t)et mart qmåber af ena gamul ,öelåungmifo: Siorn ar et unOer* 
Itgtt Otur t fFogen; Beftår af faning, få mäl til annor biur, font i 
ft)ner£)et t anfeenbe til tl)e fyrfcta, Ipoilfa Borelkis förlifttar Ioib en 
magn nteb ft)ta £)inl; tl)e må mara anten TRloOiur, fiffipeda, no\o- 
SaxruXa, fåfont Stor» är, Ijmilfen t)år t Sanbet fa(la§ od) Halle, 
0tollc, 0torfar, Siå^e, (BmlOfot, p. eller (CweFlöfwaO, bifulca, 
§r/rjXa; eller vOofvraO, folipeda, (xovwvuya., fåfont tlje naturflofe ttjem 
förbela; .6mar om uti min Hist: Nat: Heising: I: glod, är berättat; 
men ttjetta font följer fortel. ntbragit, itänt! :

§: 1: 0m Siörnars famanlag til aflclfen.
§: 2: 0m ungarnas föOclfc.
§ : 3: 0m Stornars Itfsuppeballe offtvejr ttunterin
§: 4: 0m Siörnars art, v: g. at fe fig mäl före om winter 

qvarter; ttnOuula faran; bota tagna ffaOor; p. p. Sdtmeraaf egen 
förfarenljet, än at följa anbra® fägner.

§: 1.

§mab ©amangången angår, få Ijafma fuller tfje, font om Siörnar 
ffrifmit, fant tl)er utinan, at tfjen timar nog länge od) nteb ftor be« 
giärligbet; men at tt)er mib är något räutjanbe; tfjet berätteb mera 
efter fägn, än faning, efjuntmäl [janbittrets rör är ntlidet I)årbt, l)orm 
adqtigt; carnefcens; font Plinius tljet nämner.

0åttet berätteé ffe nteb ItgganOc od) famntag; Ijfa font man od) 
qmina; amplexibus mutuis; Ijmilfet at emotftriba, iag nu I)är intet 
giöra tuå, enteban alle ntånge få berättat; ®od får framföra tl)et iag 
en gång fe månbe, näntl. at bönan intet låg miböpen; utan ljufabe fig 
neber nteb rpggen od) alla fqra benen neber åt jorben, fträdanbeö 
l)ufmubet od) frambenen längft ättba fram tätaft åt mardene; men at 
I)on mreb fig om, od) !ont näftan fom miböpen mib npftiganbet; ttjet 
märdte iag od); bod om fåbant l)änbe tf)er af, at I)on oförntobel. marfe 
blef mig od) mina mebföljare, tljet met iag intet berätta; at Ariftoteles, 
eller tl)en få näutbe Stagiriten i fin tjb I)aft ïunbffap ont fåbant; tf)et 
fpneê ide olift mara af f)anë befinteliga ffrifter.
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,vmiaö åretj&ett angår, få tirnaé SUirname f)är i SRorbIanben intet 
fa fent af fjöften font Plinius, Solinus, p. p. räfna, icfc IjeIIer få tiba 
af fontaren font Gefnems p. p. berätta ont Sllbiörnarne [o: SMp?] i Smiper-- 
Ianb; ntan tfjeraé brnnft är f)är toib flutet af Julii od) toib börjott af Augufti 
tnåttaber; tå tljet lifmäl fant beftår, at Siörnar tttifa fig på tfjen tiben 
tf)e märfta, grt)inefta od) begiärligafte efter rof, angripanbe od) få f)äftar 
od) annor ftor Greatur, mera än på attbra tiber af året.

.Vturtt länge ungarne ligga i SDcoberlifmet för än tf)e föbas fram i bag*= 
liufet, tl)et finîtes mara åtffilligt berättat af SRatnralifterne ; befê ntinbre befö 
längre til bagartte od) inånabtalen; fpoilfaé räfningar at f)är framföra för 
miblöftigt more; SOod l)är å ortett går tiben nt til 6 månaber. Od) faft än 
ftörfte belett af t pent font ffrifma ont Siörnar, föregifma t()et, at ntan intet 
fan finna några ungar uti I)onatt, ide peller föbaö någre fullfontlige ungar, 
utan allenaft oformlige fiöttfliinpar, p. p. Ifmiffa mobertt nteb tungans 
flidanbe; lambendo; od) nteb öftuerligganbe, fåfottt l)önan öfmer äg= 
gett, äffar til ungar; p. p. p. Ipoar om jäntmäl Ælianus, Ovidur. p. 
mt)det qmäba. Så är bod alt fåbant fommit af löfa fägtter; Ü) i failing 
finnaè ungar uti bottans gmebe; tf)et od) Scaliger mitnar; allenaft tpe 
funna efterletaé nteban t()e tfjer ligga; Ipoilfet ganffa fmårt är, enteban 
SDcobertt tå mäl giömber fjålfer fig inan[?] uti vfebct; proar om §: 4: 
fptnblar. Od) ffulle f)on fångaé få tiba af mintern, när ungarne ätt 
moro liggattbe i gmebett, få borbe ett gob Anatomicus mara mib pan= 
bene, få framt fåbana fiöttflimpar, font ganffa fmå äre, funbe utletaS, 
enteban tf)e ide allenaft ligga mäl ontbemarabe od) infmepte uti t()eras 
l)ittnor, ttlatt od) mäftabefö föbaé fram omgifna nteb fantma tioda tyn- 
ttor; IJmilfa ntobem nteb fadta biianbe; od) ftardt flidanbe, fntåningont 
afl)iälper, lägganbeö fig nära otttfring od) öfmer tf)em, i fpnerljet på 
tl)e 3 mefor, för än ögonen tljent öpnas; maranbe tl)e fmärre än alle 
anbre alfter, i proportion emot ntobren, font tljent framföber; bod intet 
få fmå, font Plinius, p. berätta; något ftörre än fattnngar.

Ïf)ef3e Siörnungar äro f)är til antalet, intet 4 eller 5; fåfottt 
Ariftoteles, Plinius, 01: Magnus, p. p. räfna; utan mäftabels 2; unber= 
tjben (£n; ont Ipoilfen tljcn fägnett är, at tl)en btifmer en Darf, Gulo[ 
Pidfraß; f)mar om utförl. är berättat uti min Helf: Hift: Nåt: P. 1. 
maranbeå tttpdet fangoblift ttjet tpefje ungar äfmen mäl Siömarne mäpa 
få länge tf)e lefma, bod mera i längben ätt til f)ögben, bqtanbe färgen
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ifrn ftoartlefen, alt efter ålbern, til blacffjeten, röbbrunfjeten; p. äftoen 
til tiodlefen af Ijårbfärbert; tf)e ftörfte Ijär å orten, äro 4 el. 5 alt långe. 
Hr od) tljet fant at Siöminan font nngar fjafttaer, är mtjdet grtjntare 
än tlje fjtoilfa inga fjaftoa, fjtjfanbeS beftjnerlig omljurait för tfjeni; font 
tjäbanefter i §: 4. berättaé; fjtraar på tljen §. Sibeln ocl) Ijaftoerfitaf= 
feenbe, 2: Sam: 17:8. Prov: 17:12. Ofe: 13:8. förutan tf)et font af 
tlje naturflofe berätteS i alla ntånga tfjeraé ffrifter.

§: 3.
.Sj to ab föban angår font Siörttarne Ijaftoa at åga Ijär å orten, 

fotttaren öftoer; tlje t är öftoer alt funigt, äftoen toäl af tlje natur= 
futti(n)geS ffrifter, enteban tljen är öftoerflöbig af gräs, örter, bär, foglar 
od) mångfjanba biur få toäl loilb font tant; men Zoning finneS tjär 
intet, efjurn tljen är lecferniat för Siörnar, efter tnåttgaS berättelfer; 
üöf, granbår oct) tallfottar äta tlje intet giärna; faft ätt Ol. Magnus 
få berättar ont HorblanbSbiörnarne ; ' giffar uti toatnen; fåfont tf)e bnutc 
biörnar, Ijtoilfe l)är intet finnaS; fånga tlje intet, utan enbaft tfje font 
äro fafjnabe i ntiärbar oct) rtjfjior, uti få grunba toatn odj ftröntar, at 
Siörtt fan ffjent lättel. upbraga; eller odj böba fiffar font loräfa itt pä 
ftranberne; p. p. 9Hen Ijtoab nunterféban toibfomer, tfjet forbrar ttär= 
mare eftertanfa; (jioar ont loiblöftigt är ffriftoit, uti min Hill: Nat: 
Helf: 1: P. —. $od fortel. ör tljetta at inbraga, ttätitl.

1. Ht intet föbaS Siörnar af tljen få fallabe nnttcrmiolfen, font 
SärgStrollen ffaffa; faft än gemene IjopenS inbilnittg än få är, font tljen 
länge, toarit Ijafioer; Ijloar ont et mitt Mff. är loiblöftigt ffriftoit.

2. ^de fjätler är föbatt tljer af at tlje fuga od) bija fina fränt= 
räntor; fåfont en ftor bel af Haturalifterne föregiftoa; eljurutoäl ungarne 
fåbant giöra, Ijfa font ftttå barn fin fittger i föntnen.

3. Hn fiber ligga tlje ont tointern uti btoala odj Ijfa font Ijalf= 
böbe, p. p.

Utan på tlje 5; 6; 7; månaber, alt font tointern od) fniött ftöller 
fig, titebau tl)e ligga i tf)eraé fjebett äro tlje alt jämt friffe, lifågaitbe, 
ja tlje fetafte i fljnerljet, fjtoab fetman angår, Ijanbiuren oct) tl)e font 
intet bja giftoa; faft än tlje ide tljen ringefta mat åga at förtära, ^ag 
förftår Ijär enbaft t£)e Siörnar font Ijär i Horben finnaS, od) brtjr tttig 
intet ont anbra på attbra orter; än fiber ont anbraS berättelfer, Ijtoilfa 
belS funna fanna finnaS, belS ofattna, p. p. ®od är ttjet ntärdtoärbi= 
gafte f)är toib, anten förbigångit, eller ofnnigt, font ftjtteS giftoa för=
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nömfta orfaïen ttjer til, at Siörnarne Ieftoa f)är utan mat, IjeIa mintern 
öftrer, fpoilfet jag l)är ïortel. uptäder, nanti.

©är tiben nalfa§ om Ijöften at Siörnar ffola inga uti ttjeraé 
tillagabe [jeben; Ijtrar om fjäbanefter Iommer at berättaé §: 4. A. B. 
utträlja tlje fig et fåbant rum; feban tlje meb tiänliga örter od) gräö 
famt bär; Ijloar om more nog at ffriftoa; (jafloa ränfat magan od) 
tarmarne ifrån all orenligljet; t()et od) Theophraftus. p. berätta; I)toareft 
tf)en få !allabe Fortare Siorn MTafjatt toärer, fljer fättia ttje fig neber 
fm rumpan, toriba fig få faft, fjårbt od) (änge omfring, at in uti tlieraö 
arts eller bafänba, inloribeé od) IjIa font fïruftoaâ en tapp, få tiod font 
artsfjålet fan toara ftort til, od) ungefär en ttoär Ijanb lång in uti änbe= 
tarmen; ,Sploilfen tapp är tf)er faftfittianbeö fjela tointern öftoer, få 
länge tf>e uti fina iointerqvarter loiftaö, äftoen feban tfje om loåren 
äro utgågne på ntardene til tljes tlje af tiänliga örter; font lallas 
Arum, dracontium, herba cuculi, Oryx, p. p. men tl)et förnämfta od) 
I)är tå befinteligafte, ttäntl. MTyror, od) MTyrftaeF, få få purgera, at 
tfjen förettämbe tappen briftoeë ut; få framt fåbant ide fler om loin= 
tern af ftardt efterja[ga]nbe af foil od) Iptnbar. ©ten ttjet är loift, at 
få länge tljeitne tappen fitter qloar i änbetarmen, få länge luitna 
biörnar toara utan mat, od) äro få feglifloabe, at tl)e titeb ntöbo !unna 
bräpaé. A priori fåbant at ftabfäfta, tljet Ioore l)är for toiblöftigt at 
införa; bod a pofteriori fjar iag ofta refor funnit fant loara.

§: 4.
Sont af tljen i §: 3: nämba tappen, är at finna Siörnartteö 

uitberbara natur od) ntebföbba böjelfer til egit beloarattbe; Så åga tlje 
od) månge anbra biupl)eter, i Naturen, af Ijtoilfa l)är allenaft ttägre få 
upräfnas, ttäutl”

I: Om Stornarnas feiten eller Winterlager, fjloilFa f)är å orten 
äro Jrp flag, nätitl.

A: Chet fårfta (Taget är in uti Sargsrcfwor Ipoareft tl)e 
gamle nterenbelö ligga, od) i fpnnerljet lpobiuren font pngia, äfloen loäl 
fiolårS nttgarne nnberftnnbom, fjäfft ont tf)c ttpföbbe äro omfomne; men 
fällan §onbiuren i famtna bärgéreftoa; od) funna fålebeö tpefje Siörnar 
fallaé Saxatiles, ©tetnbern; bod intet font Gefnerus berättar tpern 
loara tlje minfte, utan i fanning tlje älfte od) ftörfte; få frantt man ide 
loil l)är nteb mena ttngarne.

.Spmrtt tfjetta §ebet, Gr: cpwXsov tilppntaö, ffal H)är efter befïriftoaê.
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B: JEbct anöra fattet, är anten unber ocf) luib ftora träns, fom 
upftatpte äro, rötter, etter in uti tioda odj fmå granffogen, Ijtoareft 
tfjen toeta flogen anten famanböjes oftoan öftoer ïjebet, font en 9tj§toja; 
etter bâraë tft afbrutna granbufïar, rätt täte famantagba, ïjtoar ont Pli- 
nius. p. fïriftoa; åganbeå ttjetta Ijebet nnberbäbben af ttjen torcfaba ocf) 
tjtburna biörnmåfjan, fåfom tit tfjen förftnämba i töärgéreftoon.

C. Ertöte flags »gebet är, fom fäjeé, Ugga på bara bråttet; 
tt)et är, fjaftoa unber fig enbaft några fmå famanbrutna granbuffar, 
etter famanburna Siörnmåfjen; men nttjintet öftoer Ijuftoubet ; falte få 
mtjden od) biup fniö, fom tfjen tomma må.

0m all tbeffa Ery (lags »geben år tbetta följattöe at tu ar dfa, 
näml.

1. 3ft)en förenämbe nnberbäbben af öiörnmå^en font af Bota- 
nicis taltaä, Mufcus urfinus f. terreftris clavatus; få toäl tfjen långe, 
fom forte ; ()toitfen ide attenaft få tfba om t)öften upriftoe», utan od) 
täggeé på [jättar od) ftenar at uti fotffinet od) torra toäftantoäbret 
giftas», at ttjen i rättan tfb tan bäraS in uti Ijebet, tjtoitfet ffer mädjta 
beqtoämt. meb framramorne, emettan frambenen, fom äro Siörnomen 
tita fom fjänber ocf) armar, od) få fraftige, at jag t)ar fett tfjem förmå, 
fåfom uti famnen bära (jeta Äon od) annor ftor Éreatur; gåenbe tå på 
bafbenen rät änba up, fom meniffor; om tjtoitfet gåenbe Harvæus, 
König, p. p. toitna.

2. @ïer ingången tit od) uti ttjefja §eben etter tointerlägre, när 
förfta fniö fatter; etter om ingen fniö tömmer, när fiölben toifar fig 
ftarcf, uti Octob: od) Novemb: månaber; toaranbeS ofant ttjet Ælia- 
nus, Cælius, Plutarchus, Franzius, p. p. berätta; fom ftutte ttje braga 
fig på rpggen, at fåtebeé förtoitta fpåren tit tointerqvarteren; Step! 
ingalunba; utan när förfta fniö fatter tiba om tjöften, tå giftoeê bäfta 
titfättet af ttjera§ fpor ttjern, fom fäjes, at inringa.

3. Uti ttjefja tjeben ligga 23iörnarne fjeta tointern öftoer 4. 5. 6. 
månaber, förutan mat, eller at utgå, få framt t()e ide utjagabe btifioa, 
tå tfje intet gå titbata tit tfjeras förra qvarter; om tt)e meb unban= 
ftpdjt betjåtta liftoet; utan giöra fig annor tjeben, af ttjet förenämba 
3UC ftaget; ttjet är ligga på bråtan; til ttje» jorben, bärg od) badar 
bare toarba om toåren.
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II: 0m 33knnar»c6 irarfainbct til at utibnuFa 
fara od> farligheter.

©är omföres en gamal fägn, font ffutle Störn aga 6 manna=n>ett, 
od) 12 manna ftardrlcF; Sägnen är fägn, od) mera bicf»tab än fan; p. 
bod är t()et för mifjo fant, nänd.

1: 9It när Siörn !ommer at efterjagaS, rnfar fjait på tfjen, font 
förfta ffottet ffutit; faft än ttjen more efterft t raben af jägarena; Ioa= 
ranbeS mädjta miger, at meb fina framfötter od) rantar, fnarare taga 
t)ïan, fpiutet od) bt)f?on ntnr jägarens f)änber, än ttje funna ttjer meb 
ffaba giöra Siörnen.

2. sIr tjopen ftor, od) tmlret ftareft ; ïjtoiïïet meb Igfnanbe öron 
noga £)an ntärder; fpringer Ijan förut, od) belS giömer fig uti SärgS= 
refmor, eller fIifmer Iangft up til tullen af lorfmob träen; eller gier fig 
ut i matn, fänfanbeS fig meb fjela troppen få biupt neber, at enbaft 
fngtet eller nofen litet öfmer matubrljnan ftår; förmarattbeS fig fåtebeS 
til tl)eS ffallet eller jägarefjopen gått förbj, tå l)att feberntera tager 
mögen tilbafa igen, bebraganbeS fina fienber font föta biörnen fram om 
fig, när fjan i fatting är bat ont ttjem.

5(t förmara fina ungar fålebeS, font Ariftotfeles,] Franzius, p. p. 
f fr if ma; at t) att [o: t)onj I)ålter ttjen ena i tnutten, tt)en attbra uteb 
entrera framramen, p. när fjonan fpringer up i träbet, tf)et är ofant, 
od) går intet an; 3)od brifmer t)on ttjem fadjta för fig, ont tlje någor= 
Innba ftore äro; Od) efjurnmäl Agricola, Gefnerus1 p. faut ffrifma ttjet 
Siörnar mige äre, at fpringa up t träen, få (ärer ingen funna fig in= 
bitla tljeuua tfjeraS migljet od) Ijaftigtjet, font ttjet meb egen ögott ide 
ffobat tjaffmefr; Ü) tljet ffer få befjänbigt, fåfotit en .Statt ttpföre en 
ftofpe; tuen nebergången fadda od) omigt, emebatt ttjen ffer baflängeS.

3. Siörnar äro tjär i Torben intet af tfjen natur, at tf)e nteb 
något förgtfttgt anbanbe, halitu, funna förbrifma od) böba, folf od) 
Ipinbar, font ttjem efterfättia; fåfotit tt)e dcaturfunige ffrifma om Sior= 
ttar i Myfien ; 33od fjar iag od) flere månge tljet febt, at ttje tljer 
ntebelft od) förfmara fig, när folf od) tjunbar fonttita oförloaranbe in 
på ttjem tå ttje ligga at äta af rofmet, tjuru ttje fuga Ijalfen od) munen 
full af blob, od) fputa fina fienber öfmerfulta i ögott od) anfidjtet; 
jämte nteb mtjdla flemet font på ttjeraS tungo altib finite», maranbeS 
tljet od) nog unberbart, at ont Störn får fe någon meniffo för än t)on 
Ijonom, förtageS f)enne röften, at meniffan fjeft tjefer marber; ont (juttbar
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är näftan fatnuta be)faffenf)et; faft än Ifunbar od) £]ät i orten äro ät= 
ffiflig flag; ont Ipuilfa fomnter at nftgot berättaS §: 3: IV. ont En- 
ångers Störn, uti II, belett.

III: 0m ^Mornare Fynnc til at bota tagna fPa&ar.
9?är Siörnen marber ffuten nteb btpfoffott; [ont fällan böba Ijottom, 

få länge tpen förenäntba tappen eller proppen §: 3: är fittianbes i 
bafänban; tfjet tioda iftret eller fpedet, font är emellan Iptbett od) fiöttet, 
förtjinbrar od) mtjdet fulporne, at tl)e blifma frudjtlöfa ffutna på tljem 
font öutnigt tf)et aga; Ipoilfet ifter tiltoärer nteban Siörnen ligger i 
»gebet ont mintern; nteit ont tffet od) få öfaS på famnta tib när tfjet 
förtuaraS uti et färille; fåfom Stagiriten, od) anbre ffrifma; tl)et Ijar 
tag funnit intet faut mara, l)är å orten; Igde Ijeller äro SIiorbIanbS Sior= 
nar få Ïlena til ljufmubet, fåfom Plinius, Solinus, Franzius, Zahn, p. p. 
ffrifma; utan man l)ar funnit tl)eut tåla pjïfamarS flängar, p. Sod när 
t()e fåraS, font fagt är, af Stpteffott, eller od) af någon ffädta, när tpe 
fontnta i tf)et giller, fout !allas !Drag, tå är naturens brift I)oS Siörtt, 
at pan igenftoppar tl)et öpnaba fåret nteb måffa, od) löper långt bort, 
ttnbmifattbeS fålebe» jägaren, od) läfanbeS ffaban, fäntmäl nteb några 
tiäuliga örters ätanbe; när fä ftår til giörattbeS; men är fåret böbeligit, 
fftptbaS unba[n]flt)d)ten til något få biupt matn, at l)an ftg tfjer uti 
fielfman förbränfa ntå; fåfom oftaft ffer.

SfabaS IjanS fötter af nägott Ipoagan ftafa, eller torran qmift, få 
Ijar man af fäfra mitnen fått, en eller annan gång, tl)en unberrättelfen, 
at Siörtt gått mit igenom fäf)open, til SBallpionen, od) mifat t pent 
ffaban; Ipuilfen när tpe afl)iälpa funnat, Ijan nteb färbeleS åtlfjäfmor 
bemött, od) gått bort, ittatt at tl)en ringefta ffaba titfogn tt)en otttfring= 
gåenbe boffapen.

tgmilfet od) någre berätta font ont Siörnar ffrifmit ffafma, förutan 
tljet unberbarare är, v. g. 21t en Siörtt l)aft od) föbt ett jungfru I)oS 
fig itt uti I)ebet; p. 2tt en durfte mib namn Svindvigal l)aft en Siörn, 
tamare än en punb; p. Sod mare fjnrtt tl)et mara må, få är tpet för 
Utiffo faut l)mab af allom berättaS om Siörnar, tf)et tpe äro intet got>= 
troettbe, eller ftabige i ttmnfFapeti ; tperföre fmarabe bonben 
ißärpon i Sro af Diogftab Sodn, ide få orätt, när f)är å orten tå ma= 
raube Ör General Leutnant od) SattbSpöfbinge tp. Otto Veiling på 
min faberS Srono=SefaIningSman Joh: Bromans gårb i Välftad, ban=
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rtctöe bonban, när t)an flog meb ftäppett ?ffjt6iörn font ftob totb tjoen 
at äta, oct) tittjörbe f)ögbetntc: Serra; fäjattbeS: SMbigc Serre! thenne år 
af fanners flachte, och ar intet gobtroenbee.

IV: ö>m biörnars unberbara fyn.

@t)uru !Biörns ögon tit fpnen fäjes toara ganfta tien; fåfont ttje 
natnrfunige ffriftoa; od) för fant fan ärfännaS, i toif; mal; Sod är tfjet 
för toif30 fant, faft inge ttjet berätta; at t)anö fmå od) in i ffatten biupt 
fatt ögon, åga 11) en förnton frant för annor binr, at !Biörn tan fe tt)e 
Sreatur font tjaftoanbe äro, bätre än nägor nteniffa; tfjerföre toifar 
baget. förfarentfeten at t)an fåban Sreatur enbaft frant för alla anbre 
angriper od) fönberriftoer; loare fät)open få ftor t)an toara ittä. Od) 
ffutte t)an ide få råbrum etter titfätte at riftoa bitten fönber, od) utfå 
itteligganbe fatftoen; riftoer t)art bort i ftuj biuret af fantnta Sreatur; 
et)urutoä( fantnta Sreatur febertuera mäditar gå t)eni tit tjufen, tjeta 
ntjten i ffogett; bod utan tjopp at tunna täfaö; Sfatt t)änba Tudjten bär 
tit tuera giör; ttjet iag febi.

SJtera ont !Biörnar i gentett ffriftoeö t)är intet.

II: Seten, 

ont

i ben txriria befanra Enångers 23iont.

Slrtnb Charleton, Severinus, Totlius1 p. p. berätta ont !Biörnar, 
bunt it)e i ntång fttjden toifa fig fafottt förnuftig biur; t£)et fannabes 
loifjert. på tbeu få fattabc Enångers JSiôrn, britten I)är i SeIftnge= 
IattbS SMrra Contract, på åren 1723, 1724 tit 1727, loiftabeS, od) fina 
unberbara bebrifter giorbe; l)tnitfa at alta I)är tut beffriftoa, att för toib= 
Ioftigt loore; bets od) ouübigt, enteban bau på ganfta ntåitg ftätten, uti 
tt)e tttånge bpar Tjan framfor, fig Ijfa tebbe; tfjerföre är tfjetta fortet, 
at berätta ont bottom, nämt.

§: 1. ölm hans Hamn.
§: 2. Jtlgcmcne hopens mening om t>önom.
§: 3. >5nn6 unöerbarafte bebrifter.
§: 4. *5ane ånöalycbt.
Glysisvallur III 47
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§: 1:

§toab Hamnet angår, fallabeS Ijan icte allenaft ¥>törn, Halle, 
Storfar, Stolle, p. p. [å[ont ont 93iörnar i gemen är berättat, t 
I: $el: « £$-örm: utan ocf) i fpnerbet Enångers TMörn, tfier af, at t)an 
förft tom at lotfa fin itnberliga äftoentpr uti ttjenna Enånger Sodtt, 
font är belägen Iotb gtafSfibona uti SelSingelanbS Diorra Contract, be= 
ftåenbeS af 28 ft: sBpar od) 44: gärbemantal, tjt Ijau anlänbe ifrån 
ginSiardeu od) ffogen font ligger i fpbtoäften, emellan tljeuna Socfnen 
ocf) Slrönö famt Irberåb; faft än fjatt äftoen uti tf)e näftgränfjanbe 
Socfnar, itäittl. Niutånger, Idenor, Tuna od) Forffa, norr ut Iigganbe ; 
tt) t) an avangerade nt ifrån ft)bcn til norben; fantma fitt trall od) nnber= 
bara röfloeri föröftoa månbe, få länge Ijatt lefbe.

$att faïlabeë od) @ål= el. @àrï>= ÎMôrn, enteban Ijait enbaft giorbe 
f f ab a uti gårbarna od) l)ufett, nten albrig utom, ja! ide en gång i 
ffogen eller när Sreaturen nte på betSmarden IniftabeS ; Ipoar ont mera 
§: 3. N: 1. fontmer at berättas.

Sfatt ttämbeS jämtoäl TKaebarg, tfjerföre at f)an fiörbe båbe folf 
od) fä t Faae ; förtiufte od) förffräfte allom.

Sn bel fatlabe Ijonotn od) Olof el1'. Olavus, af inbiluiug at l)an 
ffulle toara en ißräfta=Son; p. p. p.

sIlgetttena meningen om tl)enna 83iörit, ide allenaft [)oS gemena 
popen, utan od) IjoS tfjeiu font fjälfaS för boflärbe ocf) toetftore, toar 

A: at l)att af folF mar måttber t ötårn ; fåfottt en urgamal 
fägn få l)är, font anorftäbcS länge loarit i ffallen fäftab, fout en faft 
nagel uti ett mur; bätfomen aitteit af 23ibl. Ijiftorien om Nebucadnezar, 
Dan: 4:22, eller af tfje munbtoige SfalberS pufjluftiga bidjter. §toar 
om toore ntpdet at ffriftoa, bod el)um tofot od) frofot tfjetta toara 
monbe; t()et od) Plinius 1er åt; Så met man för toiffo tf)et fantma in= 
bilning är än i bag l)oS gattffa många; el)tiru man arbetat fljer på at 
fåbant funna utrota. Ilti mina unga bagar, ftröf l)är omfring i Iointer= 
tiben en gamut rafpa; tljer öftoer alt näntbeS 5M6rngtåntan, fjtoilfcn, 
fåfottt Calisto, fabeS om fomaren toara toänb uti en Siörn: SffalebeS 
en tfb tljer efter, gicf l)är omfring i Sanbet en lurftoig gubbe, en Syl- 
vanus elr Fatuellus, font fallabe» Halle; ont fjonom tooro od) fantma 
fägtter f)oS alla; sDien Ipoab uträttar ide tfjen befanta Prothei Softer? 
sHn i bag IjöreS, af folf font flofe IjälfaS, Ipiru tfje bebpra tl)et på
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tt)lifa Siörnar, font tienne Enångers Inara ntånöe; ttje funnit batten 
nteb ïnif net) fmfsfliba omfatte, när fjuben är bleftnen afbragen odi 
ff)e böbabe.

B: 2lnbre t]abe en anan mening om tlfenna Enångers etter @årb* 
biörn, nämt. at tjan tuar 0tåmber bjt; fåfom tfjet fäfeé; tfjet är, af 
några onba fpåntän, trottfäringor, fjäror, etter ttjlffa, tjjttiipaber; fänber 
od) t) är ab; £mar om more nog nipdet at ffrifma; emeban än i bag, 
ont fåbant $äjeri, gan od) galdur, ftarcfe inbitningar fjo» ganffa många 
(aba; ide attenaft om tptifa Sreatur utan od) om mt)det annat: §mar 
OUt uti et mitt Mff: de Morbis accid: Malignis, f; XdFa ut for 
on&t, p. p. något infört är; od) förttfenftut bär uteftuteå, tuaranbeg nog 
faut [)toab J. C. Garmannus ffriftoer :

qvam difficile hominem vacuum faftus et fuperftitionum in- 
venire.

§: 3:
Enångers SrCaIfes unberbarafte od) ntärdmärbigafte äfmentpr od) 

bebrifter äro ttjeffa fötfanbe, nämt.

1:
?tt fiait intet mar frame out Iiufa bagen, Ijmarden i [fogen, etter 

t)lnareft boffapen gid i beet, p. p. än tttinbre I)ettta på Splöterne, att 
ttteban Soffapen utom fjufett moro gåettbe eller miftaube; p. utan eubaft 
ont gmättarne; få at Horatii qmäbe ont bottom fanttabeå:

Vefpertinus circumgemit urfus ovile;
od) itt uti gårbarna od) Iptfen; b'oarföre btef bmt od) nätttber (B»årt>= 
biörn ; fåfom titförenbe berättat är §: 1.

II.
•Öabe t)au liten eller attjingen frudjtan för folftjopen; tf)eit måtte 

mara ftörre etter minbre; od) tit öfmerflöb bittra, flantra od) flå på 
toppar e(l inäfjtngdefstar: tänba up elbar, blåfa i turar od) ftuta i born.

III:
Söffe» od) Mufqvet=ffott gaf ban f>3 intet af; od) faft än fåban 

ffarp ffott tabeë an på bonont, moro tt)e fruditfö», od) fuitbe intet böba 
bortom ; tberföre ftprfteg tt)e förenämba fägner, at bem anten »rar folF, 
etter od) bit i orten ftåmöcr; tt) fåban biur båiteä före mara ffottfri; 
Utan tt)er entot förföftel nteb träfpetfar, fornfnefar, träftubbor, p. bottom
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möta tunna; bod alt fåfängt; eljuru fdbane Fornfnefat-, t)är å orten, 
af gemene Ijopen Ijålleå före, fåfom tlje gamlas Mifteltein1 Inara ttje 
albraförnämfta gelnäl)f, när intet ftål eller järn bita mil.

IV:
SnnbarS fåFanbe eller fFallanbe aditabe I)an intet; faft än fåbant 

ganffa fällan ffebbe; od) elptrumäl t)är more anlebning at något ffrifma 
om tfjen åtffilnab fom ()är är emellan IjunbatS få näntbe föFanbe od) 
fFallanbe; tljet i faning ftort är; Så IemnaS fåbant å fibo; tjälft fåbant 
är infört uti min Hift: Xat: Helft I: f$-Iod: om ljunbar; Sod bör ttjetta 
t)är inrt)daS, at gobe ÎMôrnbunbar äro l)är i Ianbet mer än rare at 
finnaS, o rf) ftå intet meb ringa Reningar at fiöpaS; tl) tlje giöra bätre 
gagn om fomaren för Soffapen än 10: ft: matU)ion; ^ag mifte min 
f. faberS fäl)unbar madjtabe få mäl Soffapen i milba flogen, faft än 
inga malll)ion more närmaranbe; at ingen obiur ide allenoft intet fnnbe 
rifma eller böba Kreaturen, tttan tfjet mera mar, förmåbbe tl)e brifma 
Siörnar up uti träen od) tljer fittia l)ela bagen til tfjeS Ijela l)iorbcn 
til fäfjufen tjemfomen mar. p. p.

Dfen t()er emot finnaS l)är ntånge få fallabe fåbnnbar, f)milfc 
fuller följa fäljopen, men ()älbre mallljionet; funna artigt flälla på foglar, 
Kdornar, Dfårbar, sJfafmar, p. sDfen föfa på Siöruar, intet; utan fna= 
rare; font jag od) många flere meb mig, febt Ijaftoa; när Siörnen ftår 
eller ligger at äta af fit få!n]gna rof i ffogSmarrfen, Iptnben ftår tfjer 
brebe loib at äta, utan at I)an oroar biörn meb fina röft, eller at Siörn 
flår til Ijitnben meb fina ramor; fom äljeft altib ffer när tl)e gobe 
Siörnfjnnbar få fatt f)onom, tå tlje få fättia Ijonom; i ft)nerl)et om tf)e 
2 el. 3 äre; at I)an ide flipper utur rinnet, eller fpringa up uti något 
ftort trä, at tljer f)mila.

V.
Sortar od) börar, efiurumäl tl)e ftängbe looro, fttttbe Ijan färbigt 

npläta, eller od) af börljafarne Ipfta od) Ijäfma; gåenbeS tl)er igenom; 
od) unberftunbom tljem igenfluta efter fig, mät od) madert.

VI.
Somar af trä; äftoen t()e I)är brufelige trälåfen, tog l)an bef)änbigt 

up ; eller od) bet föttber. Od) när folfet bemarobe bättre meb järn= 
bomar od) ftarda utanlåS af järn, portarna od) börarna, targabe f)an 
tl)em meb tänberna rött mpdet; ja! f)an gid en eller anan gång in
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tgenont bören uti bönbernaS förijui, taganbeS Ufer ut gra, at Ujer mebetft 
brpta up fåbuSbörena tjt ban ingå milte.

VII.
38ar 3mint)usbören för Uten; tp ()an§ förnämfte rof moro Smjn ; 

ref Ifan tfåt på tafet ocff tog ttfer igenom freaturet ut; famatunba på 
annor fätfuS, jont tåg moro. NB. Gtter more mäggarne rutna, ref tfan 
ftodarne ttfer ut; i fpnnerbet mib minbögat etter Iprmreft giöbningen 
utmodaS; taganbeS ttfer igenom fin ingång; men utgången tå mäft 
genom bören.

VIII:
©tobo [åar, bpttor, bårar eller något annat IfinberIigit i mögen, 

anten inom eller utom börarne, tjt Ifan ingå mete; tog Ifan bort alt= 
faman unban fig mib ingången, ocff fatte tlfet feban på famnta ftälte 
igen, efter utgången. DJcen Ufftabe ban ftora börar eller portar af 
tfafarne, fatte tfan tfient intet på (fafarne igen; boet refte ttfem maetert 
up mib mäggerna, efter fig.

IX.
$& tlfe magar fom man albrig funbe förmoba bans antomft tit 

b par etter gårbar ffe ftulte, font bau albrafnaraft ocff oförmobetigaft. v. g. 
DJfangårbett mar få belägen at en ftor fiö flöt Ifarbt itår öftra fibotta, 
en ftarf ftröm mib tben föbra, åfertt odf miba fältet mäfter ut; men 
fiabtigårben elter fälfufen ftrap norr om DWangdrben, icfe långt ifrån 
flogen; tljerföre IfölS ftarefafte madften af folf odf Gtbar, på norra fibona; 
DJten för ätt man mifte orbet af, fjabe tffenna Siörn gått öfmer ftarda 
ftrömen på en ftocf; up genom portarna mit igenom DJtaugärben, tit 
fäbufen odf tagit ut et ftort fmjn, bäranbeS tlfet meb fig mit ittgenom 
tben ftåenbe madften åt ffogen. fÇIera Uflifa Ifänbelfer more tfår för 
långt at införa.

X.
life Greatur font tfan til rof utur Ifufen taga ntånbe, Ijmitfa moro 

af Ufe fmärre näml. får, ©ietter, Sodar, atbrabätft Smjn; qmigor, for, 
fällan; bar Ufenna Siörn intet långt bort ifrån bufen eller gårben; utan 
Iabe fig ftrap utanföre at tffer af fig mätta; taganbeS ingen ffräd åt fig, 
Ifioarfen af bunbar etter folf; tp tbe förre; fom berättat är; föfte intet 
på ffonorn, än fiber jagabe ffonont bort; odf Ufe fenare babe tagit åt 
fig en fåban räbbtfoga, at ingen torbe måga fig ut tit bouont; feban 
öfmer att funigt bief, tlfet ban få unberlig mar.
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XI.
golfet giorbe £)cm ingen ffaba, faft än tf»e meb fjtoarjefjanba mot= 

ftånb fôïte Ijonom t^inbrn od) bräpa; utan toifabe fig Inara Iifare en 
tamer t)unb t gårben, än en luitb biörn i [fogen. p. Ilnbantaganbes 
en bonbe i ittutånger Sodn, Jacob Olofffon i Sftoer=Sttote toib namn, 
på året 1724 i Sept: månab; af tï)en fjänbelfen at när förenämbe bonbe 
fid f)öra; när I)an fatt om qtoäflen toib fpifen at ffäba af fig; tfiet 
Stoineu uti Stoinftigan råfjlabe od) fprungo ut genom bören; fom bocf 
luäf ftängber toarit, [ftjnbabe I)an fig ut, i mening at få tfjem in igen; 
men fjan fom intet fängre än några famnar utom fäporten, på åfer= 
renen, för än tfjenne Siörn, fom låg at äta af roftoet i gatan, tog 
t)onom meb tfjen ena ramen få f)äftigt baf i rtqggen, öftoer tf)en mellan= 
ftåenbe giärbsgårbett, rtqdianbeS få f)årbt åt famma giärbsgårb, at några 
[tänger brädteS; tå t)an bouben bief få ilfa reftoen at inelftoerna tit en 
bel gingo ut i fibon, od) fnngarne toib anbabrägten ftudo fig ut emellan 
fjbobenen; tfjet iag, förutan många anbra, fä mtjdet bättre finna månbe 
faut toara, fom iag ombeben od) efterfänber famma rifna fåren ombinba 
månbe, od) febermera meb tiänliga Medicamenters öftoerfänbanbe, uäft 
©ubS f)iälp, bonban toäl botabe, at fjan fjel friffer lefbe tils 1730, tå 
IJan af f)är tå gångbara fjeiqige Febern böbbe, en GO åra gantai farl. 
Gfter tfjenna oltjdliga Ijänbeffen, font ftor förffrädelfe 1)0» foffet öftoer 
tfjenna Siörn fom od) tå fid namnet TKaobnrg ; fe §: 1.

XII.
Soffapen, få ttjen ftörre fom ntinbre, fjtoilfen uti tfjenna Siörn» 

flor fontma månbe, tfjen råmabe, fqtoäfte, gttälbe, p. intet få tjårbt fom 
ä Ijeft ffer, när tf)e råfa ut för toilbiur fom tfjem öftoerfomma, riftoa, 
farga od) böba; utan tf)e luore nog tpfte, cfjurn åtffillige od) ganffa 
månge tfje röfnabeS; f)toitfaS antal at fjär införa ide få netto ffe fan, 
för miqdenfjeten fful; tl) fom åratalen more Sin, på Iqtuilfa tfjenne Siörn 
fjär i lanbet for fram od) utan motftånb, röftoabe Iqtoab I)an toil[I] e uti 
Iqufen, af allefjanba boffap, mäft tfje minbre; od) btjarne månge, od) 
än flera gårbarna, uti Enånger Sodn 100: ft: uti 9ciutånger Sodn 
56: ft: uti IJbenor 42. ft: af 2una Sodn 14: ft: od) af gorfqa Stodu 
6: ft. förutan ©iärningsmänS= Såpmäns= od) anbreS boningar; Så fan 
en I)toar möblöft finna tfjen ftora ffaba fom fjär på boffapen ffe månbe. 
Sod må man tfqetta od) fjär toib nämna, at tfjen gamle odj galne in= 
bifningen fatt faft odj än fitter fjoS lanbfens intoånare i tfjeras fjiärna,
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font är, at när något Sreatur rätar tomma i loitbiurenë Hor etter täftar, 
fä peter tpet: tt>et war få obct; tbet Fimbe intet annat (Fe; tbet 
Funbc intet linöFomma; ban fFttllc ba tbet; p. & od) tpetta at 
märda, at tpen fom loar förmäten, ftraffabe anbront för tperaä oför* 
ftånb, at intet Mtre ontbeloara fäpufen, ftätta loadjter od) motftånb; p. p. 
fäjanbeé : MTon tro tbcnnc 0torfar eller Olof, intet mil I>ålfa på 
mig? Så pättbe gement, at tpenna biörn tom nattene [trap tEjer på, 
od) giorbe ftörfte ffaban uti tpenne ftororbige IKannens pufe; tpet meb 
mång exempel tunbe ftabfäfta», ploitfa at införa pär långt loore.

§•' 4:
ü>m tienne Enångers biörns ånbalyd>t.

8eban ttjetta unbertiga ftabebinret på 5 år§ tjb om fomrarna, fjabe 
t)är uti förenämba 5 SprHuSodnar paft framgång, od) röfloat t)loab 
tt)et bepagat, utan loärtanbe motftånb; fåfont od) fägnen omförbeS, tl) 
tt)et ffinffa Inqvarterings fottet, fom unber MgStiben t)är i Ianbet ligga 
månbe, fpåbbe etter potabe gemena popen meb fåban Sforn fom pft= 
tomma ftulte, men i faning loara en IjMfta=Son ifrå ffinbtanb; p. p.

t)änbe tpet 1727 om pöften, näft för gxipt, at Sapmanen !Joen 
Sttnberffon od) panS Sou Oiof !Jonffon tommo at på ftibbenen töpa efter 
fporet i fniön af et Sobiur på ffogen i fforlfa Sodn, emettan ttjet be* 
tanta ftora Särget SBtactéåS od) guffåS, tå tpe oförmobet. fontmo rätt 
nära ttjenna Siörn, fom intet tåg uti någou Särgstlpfta, el) tjetter uti 
något t)ebe, utan attenaft på örått; fåfont om pär Ioaranbe Siörnar 
i gemen är berättat, §: 4. lit: A. B. C. tjätft fpåret efter Sobiuret 
fträdte fig närmaft tit rinnet pluareft Siörn tåg; ploarföre tpejfe Sap= 
män loeto i fjaft et litet ftpde å fibon, tabbabe fina bpffor meb ftarda 
tabningar, bätre än tf)e förr pabe; intet loetanbe at tienne Siörn ftulte 
loara tpen öfloeratt betanta od) nnberbara @årb=Siörn, utan en annan; 
tl) pabe tt)e för Ioiffo tpet loetat, pabe tf)e fnarare flptt, än fäcfjtat; 
2)od IpdabeS tperaS anfall od) ffott, ttjenna gången, för tfjeffa Sapntän, 
när ttje tittifa gåfloo ft)r på tpenne Siörn, at pan intet mädjtabe löpa 
unban, längre än et titet ftp de, tå pan, efter loanligpetene, begpnte 
ftupa framftupa, od) änteligeit fatta å fibona od) bö; tploar öfloer Sa= 
parne fin fegerfång giorbe, finitanbe tpe, fom ocp månge attbre, bet» af 
bårbfårben fom atte igentänbe, ploitte tpenna Siörn meban pan tefbe, 
loäl fett pabe; bets af arreu efter tutorna od) fpiuten i tpen afbragna 
puben, äfloen af tpe många minbre od) ftörre blyFulor fom faftnabe
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Iuto uti fpedet od) tioda tiöttet, at tfjenna Siorn loar ttjen famma font 
i tt)e förflutne aren loarit t)är [t] Sodnema et unberfmrt ffabebiur, od) 
tjaft namnet ©år&luont, 'Kaebarq, Olof od) Enångers ïStôr», Ioa= 
ranbeë i faning et ^anötur; faft än mer än månge frågabe efter om 
ttjenne ide ju fjabe bälte om fig meb fnifflibo; fåfom titförenbe berättat 
är §: 2: lit: A. Od) efjuruloät efter tfjenna tiben ingen fåban Siörn 
t)är å orten t)ar mifat fig, få loarar äntå gamla inbitningen at t)an 
åt minftone loar ftåmöer f)jt, od) Ijuru mt)det onbt Stott od) gintljren 
funna uträtta, famt anbra trotlfartarl gan odj galbur.

S. D. G.
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^6r|te ÎDclen.

I: Mos: B: I: Cap: 11: verf:
ö)d> (Bub fabe: 13are jorben gras od> ôrter font frô baftva, 

od> frudjtfam tra, at bivart od> ct bar frudtt cftcr fin art, od> 
i> afro er fit egtt frö i fig ftclfroo, på jorbene; od> tbct ffebbe få.

H. S[pegel.] (Bubs Ware? ocl> »5roila
O! einig mife @ttb! efmart man fig far member,
STå ftjneê avbet nog af ïine felga fänber.
STfet @nl--blå=gröna fält är rätt et mäftarftpcfe,
STin» misfet» rätta prof, oef märlbenjå] brnbefmfcfe.
Dm jag på ängiar går, ont jag på bärgen !rpper,
STit fotfpor alleftäbé af fmeftbar fetma brpper;
STfet albraminfta gräg, om tfet en tungo fabe,
STå met jag mift, at tfet befänbe fritt od) fabe:
?lt Iu allena Iu åft Iben 0om allom gtfroer 
P if, aitba, roåfenb, Fraft, at tfet få bårligt blifjrocr.

Stigelius :
Præsentemqve refert qvælibet herba Deum.
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,Sontmlc til oivalbuga Jlâfaren.
§: 1.

Snteban Jtaturfenë §erre oclj aile sJJteniffors grälfare befaller Ifoatjom 
oclj enont af off, at jîaba, a, liljorna, b, få marFene, c, Intru tl>e nmjca; 
Sjmilfet tool oftaft toarber fåmint, od) årl. förtunnat, få 15 Sönbagen 
efter ,fj. TTrefal [bigljetss] §ögtib; ÜDîen beïl[agltgen] förfum[tn]at ide allenaft 
af gemena fjofenont, font litet lära fått naturfenå biuffjeter; enbaft af 
fägner; utan odj, ttjet toärre är, af fåbana, font ömnig tilfällen, för« 
mögenl)eter, tib ocf) råbrum Ijaft, at fåban äbel fännebom in()äutta od) 
lära, beïê toib fjög Scholar; i ftället för tf)e öftoerflöbiga logiffa ter
mer; beïê af egen flit, uti tonftärfarne Örtaffrifmareé lärba böder, ocf) 
tflil. Så at ingen ännu f)är i lanbet; få ml) fet mig Foeterligit är; Kjar 
giort fig ntöbon, lanbfen§ örter at uftedna, än fiber fött tt)era§ mång= 
falliga nfttigljeter at utforfïa; Sljet bocf månge å anbra orter beröml. 
låtit fig angelägit mara; jämtoäl för Säro ftånbet, eller jßräfter, an« 
ftänbigt; fåfom måre Sttjrfolärare Gerhardus, Dannhaverus, Calovius, 
Langius, Waltherus, Fechtius od) ftere, enhälligt mebgifma. §mar af 
fjänber, at när främfor; font oftaft fter; infalla anten få folt eller fä, 
måfte fåbane förfumlige ftå råblöfe ocf) fjanbfalne, utan at tunna bruta 
något til Sätebom, el)trat mäl, näft @ub§ tjiälf, Ifiälfreba tunbe mara 
mib fjanbena, järnmäl af tfjet font mäjer uti milba ffogen, od) unber 
fotterna tramfaé. sJHtförtl)enftul at mifa min lljbno, od) tärlet til 
fäberneslanbet, fjar jag, få mffet giörl* marit, at fFåöa få; bod flere

a, Matt: 6:28. xaxairåö-exe. Luc: 12:27. xaxavoTjaaxs. Lat: probe considerate, 
animadvertite, discite; vid: Lex: Græc: v,aià h. ). intendit fignificationem; 
Gloff: Phil: Sac: lib: III. Tract: VI. Luth: Schawet. Non narrative hœc 
tantum ponit, fed ad inspectionem et considerationem eorum in rerum natura 
nos invitât. Chemn: Har: Ev: in h: 1: c. îttl at tnarba Idrbe af tfem. 
ScfFabet- meb gobt eftcrtânFanbe. Doct: Gezel: in h: 1: c.

b, Kpcva, lat: Lilia; ponit fpeciem pro généré, voce Liliorum\, qvemvis elegan- 
tiorem florem intelligens; Hunn: in Matth: ^ntet gtdë pd jorbett dr, font icte 
ftal itptftnba uti of en bagetiçr @ubêfrucl)tan. vid: Joh: Adam: Oliand: Deus 
repr: in lum: Nat:

c, Aypoo. est Hebraismus: Iilia agrestria. Luth: auf bent felbc. Nec otiofe 
addit: Agri; qvod hortenfia lilia nonnihil debere videri poterant curæ hu
manas; Aug: Mariorat: in Matth: 1. c: unde Æfopus terrain dixit genuinam 
et veram matrem herbarum filveftrium, qvas ultro magna ferret copia; 
hortenses vero flosculos terram habere novercam, ut qvos, poll longum ho- 
minum laborem, vix progerminaret. 3cFe allenaft tfent font trdpa t örta> 
gårbar, eller t Frvbbefdngcrna ivarba fFötta; utan utb på marFene ömntgt 
tttdpa. Doct: Gezel: in 1. c.
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ofebbe än febbe ; föfjanbe Üîegifter upfatt, på tpet font märer nult, 
tuarber fåbb på åfrar od) plonterabt uti Fryböcfångat-, pär uti IptefSinge= 
Ianb; od) tpetta på ©tuenffo efter Alfabet; tfjet för mig ingen jag 
funnit giöra; nteb några latinif! orb, af tï)e befantafte Drtaffrifmare 
font tjäbanefter fotrnna at nämnas. Slcen at pär

1. Seffrifiua fättet, puru tpe planterad; tpet månge paftua ut* 
arbetat, jämtuäf på ©tuenffo, fåfont Arvid SDMnpou SRpbbop. Johan 
Ahlich1 od) flere.

2. Utbraga fperaS npttigpeter tit Säfebontar, af tpe popetalS boder, 
ptuilfa npfplta finnas af många ingredientier, od) ntångapanba örters 
famanbfanbelfe til et recept; Då matt ärfarit tpet et eller tu allenaft, 
paft famnta märfan font mång flag.

3. göra örterna od) tperaS namn, til tuifja Classes; od) tplift; 
Dpet må tpe giöra, font miftaS få mib §ög=Scholar, od) tper ffåba ptuab 
Joh: Pithon Tournefortius nptuifar; IpmiIfen £iögtuörbige febern fterr 
Doct: O. Celfius mig fe lät; ocp alla flera pögtförfarne Botanici; af 
ptuilfa iag allenaft några åger, fom pä(n)banåt nämnaS.

§: 2.

gaft ätt tpetta £>el§ungalanb intet åger at fägna pmarfen finont 
egnom, ide eller fremanbont meb ftora, fföna od) ftabigt grönffanbe 
Cebrer, Cppreper od) palmer, fåfom Afaheim, ©arfalanb od) flera 
marma länber; ©å par lifmäl mart Glysifvall något tpfift, uti tpe pöga 
guruträ, ftora Dalfar, frobiga ©ranar, tioda Cttar, od) altib grönt ftåenbe 
Singonrifet, at frammifa, förutan tpet gröna gräfet font pela minter [n] 
öf[me]r, pär ftår mib många fällor od) fältmoS, pmilfe bibepålla tperas 
gröna bar, od) fföna färg, alla åren öfmer, faft än fölben få ftarft 
flämbe, at ftidor od) fpånar fprutto å marfen, od) futar fönberfntälla 
ffulle, famt 5. el. 6. alnarS biitper fniö pölja jorben, på 5. el. O må* 
naberS framlop; pmilfa päftiga anftöter pmarfen Cebrer, Cppreper eller 
palmer emotftå funbe; IuaranbeS tpetta märfrnärbigt at finna af träna, 
at när 1Dallarna blefna, frucptar man för tupfen folf böb; när Cne= 
bnffarne röbna, boffapS finfa; etc. Slien ju mera granbär tuära, ju 
öntnignre tuäntaS fäbeSmärten; gu förre tpe löfbäranbe trä börja fnop= 
paS, eller flå ut; ju förr nalfaS måpren od) fomaren; ,©often od) mintern 
fontmer fnart, när löftuen blefna; SDtpfenpet af Siönbär, betpber måtan 
pöft; galler fniö uti öpet matn, od) grön trä, blifmer gfupet år, båbe 
för folf od) fä. SDten [o: SDteb] mera fom nu uti några år jag märft 
fant mara; maranbeS nog eftertänfel. ptuab Th: Campanella ffrif tue]r 
de Plant: fenfu, lib: III Cap: XIV.
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§: 3.
V'oab nannten angå, få äro flje anförb, font tfje gement. pär pläga 

näntnaé; toaranbeS iitgottt ofunigt, font litet fått ffåba liljorna på mar= 
!ena, ljuru tfjeras nantit, til ftörfta belen, äro tagen

1. Jlf annor SpråF: fåfont Stbrobb; anis; Setonifa; Sapris ; 
©urcfa; Sabbuf; Sibefticfa; DWiram; sIPatfternacfe; ©ettap; Simian, etc. etc.

2. Jlf annore tinge IiFbct: v. g. Siörnram; gårepungar; §ane= 
fant; Säftefjof; Sungfrupdr ; Äattfötter; UJtuttfelappa; Wålbpna, Opöga; 
sIfSrdftefraga; Jlafntmpa; Silftoerfnappar; Saffegrää; etc. etc.

3. Jlf tberas ttpftnnare: v. g. SlngeIifa; Aronsört; Elins rot; 
Olofsgräö; Valeriana, etc. etc.

4. Cil anbras bcbcr: v. g, Sarte fpira; SfjriftofferS gräå; Jacobs 
blomma; Äunigunbis ört; sPäber» ört; etc.

5. Jlf tbcrae mäfta älfFare : fåfont ,fjöttegräs; fråfIpoete ; Srau= 
bär; sIlgbete; etc.

6. Jlf tberas befynerl. voärcFan : v. g. fåfont Sinba; sSlobrot; 
DJciölfört; sPruftrot; ©tånbört; etc. etc.

7. Jlf ItuEten: v. g. Sepmansrofer ; Citron=DWeIif;; sJfdglifebforn= 
fter; etc.

8. Jlf SinaFcn: fåfont fjorbgalle; ©tenföta; ©pra; etc.
9. Jlf färgan : fåfont Slåfippor, @råbo; ©ulblotnfter; ötoitfull; 

Jföbbeta; ©antetérofor; etc.
10. Jlf rumet, pioareft tpe bäft triftoas, v. g. Sraubbär; Säcf= 

fplla; ,dafjclört; DJlprbär; Éferbär; etc.
11. Jlf Ctben ; fåfont fiäplblotitfter; DJtajrofor; DJtibfomarêgrâë ; 

Siblöfa; 28årfrubag§grä§ ; etc.
Sömtan att ; n] at font nu iiteflutes, nieb tilförfidjt at bliftoa nr= 

fäcptab af tpem font tuera od) bättre funna framgiftoa; Samt utom 
tablan fperaê font minbre förmå.

Theognides: [sic]
— ... o 88'Zsùç UWV TTOtVTaÇ

àvSàvst nS' à-tté^wv.

In Botanice, 
veninnt.

Scaliger :
Chronologia, et Anatomia homines nunqvam con- 

C. B.
Qvemadmodum Dei in Oceano miracula imperfcrutabilia funt: 

lie etiam Botanicum Itudiurn infinitum.
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I. Con: Dieter:
Antiqv: Bibl: Bot: Sacr: p: 528.

In nominibus herbarum, valde difcrepant Botanici.
je mit tuctlmenta jlut §: 2.

Tl)era» liamn af f)l«iIfom tf)e 
förligare font fortare.

Latin: orbett tagen äro, jd lodl nt=

Arvid Månsson A: R. Matth: de Lobel Lob:
Cafp: Bauhinus C: B. ! Adam Lonicerus Lon:
Joh: Bauhinus J: B. I Æmil: Macer Mac:
Pet: Bellonius Bell: Pet: Martin P. M.
Oh Bromelius O: B. Pet: And: Matthiolus Math:
Otho Brunfelfius Brunf. Marcell: Malpighius M.
Joach: Camerarius Catn: Joh: Meurfius Meurf:
Hieron: Cardanus Card: Ant: Mizaldus Miz:
Ol: Celfius O: C. Joh: Palmberg Palmb:
Carolus Clufius Cluf: Simon Paullus Sim: Paul
Valerius Cordus Cord: i C. Plinius Plin:
And: Caefalpinus Cæfal: Joh: Rajus Raj:
Jacob: Dalechampius Dal: 01: Rudbeck, gabren O. R.
Pedac: Diofcorides Diofc: Ol. Rudbeck, Sonen 01. R.
Remb: Dodonaeus Dodon: Joh: Sagittarius J. S.
Wolfg: Jacob: Dumbler Dumb: Ji Joh: Schröder Sehr:
Conr: Gefnerus Gefn : Haqv: Spegel H. S.
Nehemias Grew N. G. Jacob: Tabernemont: Tab:
Joh: Franck Franc: !> Hieron: Tragus Trag:
Leonh: Fuchfius Fuch: Gvilh: Turnerus Turn:
Joh: Jonftonus Jonft: Joh: Henr: Urfmg Urf:
Eman: König Kon : ! Joannes Zahn Zahn.
Joh: Linder Fl. W. J. L.

Xegifter på tbct fom «»aper YDilt.

A.
^tboregrae, Potamogeton. Fuch. Matth. Rudb. lab. trag, h.: K.

- brebblabigt, rotundifol. C: B. Dod. Lon.
------- 9Jänbre — minus, C: B.

- Smalblabigt, anguftifol. Taber: J: L:
- meb glctnljanb blab, fob fplendent: O: B. C: B.

meb !rusactjt: blab, fol: crifpis, C: B. Alga fecunda, Trag:
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[Jlboregräå] Störjt, Hieb toålludjtanbe purpltrbl. maximum, odorif: purpur: 
----- — 28attu=aborgrä§, eqvifetum paluftre, C: B. O: B.

- 2Batn=aboregrä§ illaludjtanbe, unber Toatnet, eqvifetum foetidum
fub aqva repens. J: B. O. B. 

mer, mitte, A: R. Brunf. Dod. Franc. Rudb. H. Sp.
----- Sårg — alpina et minor. C: B.
— — Suffe — humilis,
----- frobig, ligno molli, et cortice intus rubente.
— — Iftngbtabig, fol: oblong. C: B. J: Lind.
— — -DtOsrunen — dura et nodofa, J. L.

— meb TUttb od) tiod blab, alnus rotundifolia glutinofa. Dod. Lob.
Math. Tab. Turn: J. Lind:

Jtnbcgrae, fmdtt od) trinbt botngräs, fogehnäte; lenticula paluftris, 
Diofc. Dod. Lob. Matth. Tab.

Jlnborn Marubium, Cord. Fuch. Sehr:
-----$ftut — album, Brunf. O: R.

— $Halud)tanbe, foetidum; Diofc. Stachys paluftris foetida, 0:B. Gefn.
— Stuart, nigrum. O: R.

— Idngblabtg, longifolium, C: B.
— TTtnbbIabtg — rotundifol. Cluf.

- loattu, paluftre glabrum. O. C. Iancea Chrifti; Gefn.
Jtngelit'a, Angelica, Brunf. Dod. Lob. Matth. Rudb. Sehr. Tab.

— Särg — montana, O: B. Archangelica, O. R. Tab.
- Sfog§, fylveftris, Franc: Palmb. Sehr. FIerba Gerhardi: J. Lind: 

SJtinbre — minor f. erratica, C: B.
— Större — major, Don. Cam. Lob. Tab.

Stranb — aqvatica, C: B. Gefn. Aqvatica, J. L.
Jtfer — et Sprutor, hirfuta inodora, C: B.

— Populus, Franc: Sehr, tremula, C. B. lybica, Bell. Lob. Rudb. 
nigra, Lon. Trag. Alpina, Bell.

— — Jittubblabig, fol: rotundiore. J. L.
- StnaIbI: od) Ipoaf; åt ättbatt, fl: latiore acuminat: J. L.

B.
töacft)umble, Serpillum, Diof: Plin.

- - Sloit fl. alb. O: B. O: R.
tßltrpurf. fl: rubro; O: R. vulgare minus, C: B. Brunf. 

JjHtcfort — Pimpinella, et Bipinella, C. B. Saxifragia, Cord. Dod.
— Sruêad)tig, Saxifraga hircinia minor, Cam: Gefn:

- minbre — minor; tragofelinum minus, Tab.
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[Sacfört] ftörre -- major, C. B. Cord. trän. Lob. Rudb.
FScmrcb, (Erytrcb, Ofiea Svecorum, Fran: O: R. Chamoeceralus 

dumetorum fructu rubro, C. B. Xylofteum, Dod. Periclyme- 
num rectum. Cluf. Tab.

FSetontFa, FScne&tcbtrot, Pfarepttngar ; FSårgnagliFor. Betonica fylv:
Palmb. Sehr. Qvadram. Vetonica, Cord. Cariophyll: Iyl- 
veft: Benedicta; Gefn. Trag. Dianthus; Clufi 
NB. £mr i Çelfingetanb f)at jag låtit bruta t Ijenna ört, i 
jtället för Thee; fifteen font Srenprjs, Veronica.

FStnba Convolvulus. Srnilax. C: B. Diofc: Blin:
- bid, coeruleus C. B. Cam. Tab.
- Ijluit albus, C. B.

mtnbre, minor, Cæf. fl: earn: Rudb. fl: rofeo, I ab. Smilax 
levis minor, Dod. Helxine in fegetibus, Cord, 

ftörre major, O. B. Lob. Tab. Trag. IIelxine ciflampeles, Cord. 
P'ranc.

Stuart, niger, Dod. Rudb. Volubilis nigra, dab. Elatine Cord.
Centunculus, Plin. femine triangul: C: B.

Ôumblebinba, Cafuta, f. Cufcuta, Caffyta lupuli, C. B.
Sinbtnba Cufcuta f. Podagra lini. Franc.
DMfjelbinba Cafuta urtic. C. B.

FStnFc eller @rdbo. Artemifia; Diofc. Plin. Rudb. dab. etc.
FStbrF, Betula, Betulla, C. B. Bell. Dod. Lob. Lon. Palmb. etc.

- 93drg — montana, dura; ramis pendentibus, J: L:
SJÎafur et SJtofrunen, nodofa et mufcofa. Saxatilis J: L: 
SKprbiort — paluftris. pumila C. B.
SKprbiörtTufte - nana, O. C. f^rebagSbiört, J: Lind:
StiSbiort ramofa.
©lagbiört - alta; Populo albœ limilis, Cæf.
©tnep, ©toebel, Segbiörf, sJ)ïftaftrâ, mollis flexibilis, lævis. folio 

lanuginofo. J: Lind:
FStbrnFlo, Branca urfina; Franc, d'rag.
FStornram, Branca urfina hirfuta. C. B. manica, Dod. 

brebblûbig, Spondylium vulgare, Cæf. Dod. Math, 
fmalblabigt, Spondylium minus, Rudb. Hirfutum foliis anguftior. 

C. B. O: B.
FStôrnôron, ftora SKuSöron, Pilofella major, O: B. O: R.
FSlablôfa, Sedum minus, O: B. Craffula minor, Dod. Illecebra, R. 

mittbre, minimum, d'ab. vermiculare, trag. acre. J. B.
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Sltttbnå^la, Galeopfis, O. R. Lamium, C. B. Urtica mortua Gefn. 
non mordax, Lob.

— — fläcfota, lamium maculatum, Franc.
— — luben Blab, lamium incanum et lanugin: C: B.

- uteb gul Blonta, fl. luteo, Dod. croceo, Trag. J: L.
Ijtmt blonta, fl. albo, O. B. O.R. J: L.

— Siöbbl: fl. rubro; O. R. lamium purpur: Tab.
Slobrot, tormentilla, Brunf. O: B. Cæf. Cord. Lon. Matth. Rudb. 
Slobftilla, Tafkegräs, burfa paftoris, Lob. Rudb. Sangvinaria, O. B.

- trtinbre — burfa minor, C. B. Dod. minima, Lob.
- ftörce — major, Brunf. Trag, fol: finuat: C. B.

SldbmFe, Cichoreum fylv: fl: cærul. O. R. Solfeqvium,, Franc. In- 
tybus lylveftris, Matth. Plin.

Sldbdr, Vaccinia nigra, O. R. Myrtillus, Lon. Matth. Vitis Idcea 
nigra, Cam.

- 0roarta, Vitis idæa baccis nigris, Cluf
- SRinbre — nigra minor foliis albicantibus.
- ©törre —, major; Vitis idæa fol: oblong: albicant: C. B.
- S31åbärårj§ pa bärgen odj minbre; montana, fterilis.

— i ©fogen, ftörre, fterilis, nemorofa, major.
Sldl>att, Napellus, Fran. Aconitum cæruleum, C. B. Gefn. 
Sldl>roafj eller ©äf, Scirpus. gramen arundinaceum, C. B.
SldFUnt, Cyanus cæruleus, Cæf. Gefn. O.R. flos frumentorum, Dod: 
SldFlocFor, Campanula fl: coerul: O. R. Rapunculus, C. B.

- Uttnbre — minor, Lob. rotundifolia, Lob.
-- ftörre — major, anguftifolia, Tab. Rapunculus perf. fol. magno 

flore. C. B.
ctfogå Ftocfor Campanula fol. echii, C. B. Ol: Celf Trachelium 

majus, Dod. Cervicaria, Lon.
Sldftppor, Hepatica fl. coeruleo. O. R, aurea, Brunf.
SocFeblab, lilium convallium, Cam. Cluf Dod. Matth. Trag.

nteb tu blab, majus f: bifolium. SReb ett blab, unifol. J: L. 
Sofyft, Hâringfiê, crepitus tupi; Lon. fungus orbicularis, Dod. 
Solmort, Hyofcyamus, Brunf. Matth, faba luilla, O. B.
SonF, SunF, gramen paniculatum, O. R. Tab. 

ftörre, gramen panicul: majus, C. B.
~ ftörfta, gramen fegetum panicula fparfa altiffimum. C. B. 

SraFrocb, Alnus nigra, O. B. Cam. Rudb. baccifera, C. B. Fran- 
gula, Dod.

Glysisvallur III 48
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öranöbår, örambår, gallon, Rubus idæus, Brunf. Cæf. Fuch. 
----- ,lQhnta — fruct: albo. J. L.

— 3îôba — fr. rubro. J: L:
ntinfta, fruct: minimo.

— ftörre — fruct: majori.
----- — ftörfta — fruct: maxim.
----- 97i§ — fterilis.

— !rt)panbe oc£) litet, repens et minor.
— långt od) ljögt, in alt: adfc. fol: oblong.

TSrajtttblonifter, Sifymbrium aqvaticum, Franc. buch. Gefn. menta
aqvatica, Lon. fifymbria mentha, Lob.

Urttnellegråö, Prunella, Cam. Fuch. Trag.
— — blå, fl. coerul: O: B.
----- Ijtoitadjtigt, fl: albo, Rudb. Tab.
----- mörtröbt, fl. purpureo, O: R. J: L.
granrot, Scrophularia, Dod. Matth. Clymenum, Gefn. Ocimaftrum, 

Trag. Caftrangula, O. B.
Brôftôrt, Pimpinella, A. R. Brunf. Cord. Lob. Palmb. Saxifraga, 

Matth. Tragofelinuni, Tab.
— SOfZirtbre — minor, O. B. Cam. hircinia minor, Lob.

- — ftörre — major, Cam. Tragofelinum majus, Tab.
.¥»rant>Htp Uftilago, C. B. O: B.

— j)d f)ttfta, uftilago f. morbus avenae. C. B. Lob. lab.
---- t>d t)trete — uftil: tritici, O. B.
----- pd torn — hordei, C. B. Lob. Tab.

— pd Didg - uftil: fecalina, C. B. Tab. Uredo, Franc.
23yttgrÂ8, Regina prati, Dod. Ulmaria, Cam. Cluf. Rudb. Barba

caprina floribus compactis, C. B. Lon. J: L.
35acfffagq, Tragopogon, Cæf. Dod. Fuch. Barba hirci, Cord. Trag, 
öårtrar, Wibbange; Aparine, Brunf. J. B. Matth. Rudb. drag. 
TSdcFcbloma, Caltha paluftris, Cam. O. R. Populago, Tab. 
öåcfcfylla, Anagallis aqvatica, O. B. Tab. Beccabunga, O. R.

— btebblabig, od) ftörre, major, fol: rotund. C. B.
— Sntalblabig od) ntinbre, minor, fol: oblong: C: B.

----- bldblontab, fol: coerul: O. B. J: L.
----- IjtoitbI. — fol: alb. O. B. j. L.
33årgbtnba, Hedera faxatilis, montana, C. B. Helix, Diofc. Tab. 
ÏSàrqttagltFor, Cariophyll: montan: Cluf. Dalech. Rudb.
----- bruna — fl: purpurafcent: Lob.
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[SBärgnäglifor] bubbla röba, fl. rubro pleno. O. R.
.......(Snfla roba, fl: rubr: fimpl. O. R.

tßurpurleta - fl: purpureo. O. R. 
meb ißridar — fl: punctat: rub. O. R.

----- sJfanbiga — fl: multipl: cum ftriis. O. R.
iöargfbta, Gentianella, Zahn, ramofa cruciata. J. L.
33årgtiftel, Carduus montanus, O. B. fl. luteo, O. R. Carlina fyl- 

vel'tr: Cluf. Tab.
C, fe K.

D.
Saggrofer, baggört, Alchimilla, Dod. Rudb. Sehr. Pes leonis Brunf. 

Fuch. Lon. Stellaria, Matth.
Saggört, gungfrufjat, Ros Solis. C: B. E: K. Rorella, O: R.
Softe Clinopodium, O. B. Tab. majus, O. R. Origano fimile, C. B. Ol: C.
— — äJÜttbre, minus, J: Lind:
Sober, 2Duber, Sorr, Sefamum, Franc. Eryfimum vulg: O. B. Dod. 

verbena foemina, O. R. Trag.
- JLjwbober, myagrum, O. B. linaria, Trag. Sefamum, Lon. 

Silit, gramen tomentofum, C. B. O. B. O. R.
— — (Sngebun, linum pratenfe, Gefn: Lon.

Htiubre — minus panicula fparfa, O. B. 
ftörre, panicula majus fparfa.

— — SJftjrbun, gramen toment: palufbre. Junceum laniger. 
Syfwelbafttm, TRallcrbals, Thymelæa, C: B. Bell. Dod. Matth.

coccum gnidium, Cluf. Lob. Lon.
Syngcfntamp, Fungus fimetarius, O. B. C. B. noxius, Cluf.
— — bntu, fufeus ex albo pallefcens, C. B.

l)iuitacf)tig, albus, C. B.
— ©Htarta jtriefar, diltinctis nigris ftriis, C. B. je ©Htatnp.

E.
tSFornebar, tublab, Ophris bifolia, O. R. Iilium convallium minus, 

C. B. Bifolium primum, Lon. Ophris bif: O: C. 
iëlbertniôlFe, Lyfimachia filiqvofa purpurea, Epilobium C. B. Fuch. 

O. R.
t£n, Alrnbartra, Juniperus, A. R. Brunf. Dod. Lob. Rudb. H. Sp. 
~ — Sarg — alpina, Cluf. minima, Gefn.

SJuffar, baccifera, Tab. Fruticofa, C. B. minor. Cord.
5cm--[o: Ijnn=] frppanbe od) utan Bär, repens et fterilis.



756 [Chloris Helsingica.]

[@n] §an=[o: Ijon=] SDceb bar, nttnbre od) ftörre, baccif: min: & maj.
-----blåacfjtig bär baccis coerul: C. B. Lob.

NB. ôtojbad)ttga — 1731. funnen af Ol. Broman.
-----långa bär, — baccis oblong: f. longior: C. B.

- finarta bär, — bacc: nigr: fol: craffiore, latior: 01. R.
-----©öt»Mr, fruct: dulci. C. B.
-----STorr bär, baccis rufefcent. C. B.

- 9Jfr)r=©n, juniperus paluftris minima, fterilis, O. B. J: L.
- ©n=träb, Janip: vulgaris arbor, C. B. arborefcens, Cluf. 

j£»gcïum, ,fiimgrâe, gramen tomentofum, C. B. O: B.
-----DJcinbre — panicula minus fparfa, O. B.
-----©törre — panicul: majus fparfa.
iëttgei'Uta, Ruta pratenfis, Gefn. fylveftris, Cæf. Mac. Sehr. Thalic- 

trum, O. B. Rudb.
- minbre, Thalictrum minus, Dod. parvum, Cam.

-----ftorre, majus filiqva angulofa, C. B.
j£ttertm£la, Urtica minor urens, C. B. O. B. O. R.
-----röbadjtig, urtica rubra, Tab.
fëping, gramen fpicatum afperum, C. B. Dalech. 01. R.

F.
fällbar, fe Sranbbär.
,farfar, Goftört, djajtbof; Farfara ; Franc. (Eufftlago, Cæf. Cord.

Fuch. Lob. Lon. Matth. Rudb. Ungula caballina, Br. Trag, 
tjemftngersört, Pentaphyllon, O. B. Cam. qvinqvefol. C. B. luteum 

minus, Fuch. Turn, exiguum alterum■ — Trag.
Inatn — aqvaticum, O. R. paluftre, Cam. Cord. Tab.

,fioler, blått fiögräs, Leuchojum paluft: coerul: Tab.
,film, ,ftuttgrao, t^ngebun, gramen foment: pratenfe : C: B. O: B. 
,flengrao, Chelidonium, Diofc. Fran: Rudb.

- ntinbre, chelidonia minor, O: B. Scrophularia minor, Brunf.
Chelidonium minus, Dod. Fran.

-----ftörre — Chelidonia major, Brunf. Hirundinaria maj: Cæf. Clus.
Dod. Tab.

,fluguört — linaria, Cluf: Gefn: Bauh:
,flugttfmamp, fungus mufearius, Lon. Tab. Trag.
,fnofPc, 0ttc>fF, fungus fomitarius, O. B.
-----Stör!, betulinus; J: L.

— fjiniter, betulaceus orbicul: albus, C. B. 
röb, l)årb; (Eyttber lallab; durus, Trag.
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[[ynöffe] ©ran* fungus abietinus, O: B. J: L.
---- SeeI — odj iüälludjtanbe, falicinus odorif. J: L.

,iTOgelmdte, Xnbegrdo, lenticula paluftris, Diofc. Lob.
,iTogcl arter, fe ärter.
,iTfdFen, »5wta$, Juncus; Diofc. Franc. Plin.
~ — fnoppfjföajj, juncus capitulis rotundis. C. B.
— — SmaIjtDaf?, j uncus lævis, C. B.

- Sfiritig od) grenig, juncus capitulis Eqvifeti, Lob.
I1TlJrii, ,lTUrutrd, Sär, Pinus fylveftris pura, C. B. O. B. Rudb.
~ — 23örg — pinus montana, C. B. pinafter minor, Franc.
— — SRinbre — minor.
-----Större, major, procera, Franc.
-----SJur eK Stör, duriffima.

nDJ, Gopher, Helf: So r, ,iTtir, furu gofur, gobfur, Xctn
furu, etc.

,iTdrepiingar, Cariophyll: C. B. Cam. Cluf. Rudb. Tab. Benedicta 
Gefn. Palmb. Trag. Sanamunda, O. B. Palmb.

- Brunft, fl: purpur, O. B. pappofo flore, Lob. J: L:
- guf)Ift. — fl. Iuteo parvo, J. B. vulgaris, Cam. Cluf. 

,1Tdretunga, Bugloffa, Brunf Matth. Anchufa vulgaris, O. R.
röb, anchufa Echii fol: & flor: C. B. O. B.

G.
©eteblab, ©Fogeltljor, Caprifolium, Brunf. Rudb. Periclymenum, 

Cam. Fuch. Tab. Trag, vulgare feptemtrionalium, Cluf. 
©ctcFnopp, ,iTetFnopp; Sedum minimum, O. B. Matth. Tab. 
©ctemynta, Marubium aqvaticum, O: B. O: R. paluftre, Lon. 
©eteporß, Myrtus paluft: O. R. Myrtus Brabantica, O: C. Lob. Rhus 

myrtifolia, C. B. O: C. Rhus herba Plinii, Cluf.
©eterarn, Polygonatum vulgare, Matth. Rudb. Iatifolium Fuch.

Gefn. Trag. Sigillum Salomonis, Brunf.
©litterblomfter, Ranunculus pratenfis dulcis, C. B. O. B. O. R. 

Batrachium, Franc.
©ran, Abies, Lob. Matth. Rudb. H.Sp. Tab. Trag.
— Sufte, abies nana: pyramidalis, J, L.

!rtjpnnbe, repens.
- Qtogran, mollis, furfum fpectans, C. B. auctu facilis
- Stiör, SJur, duriffima, ramis rarioribus. J. Lind.

— SJjégran, ramofa; ramis ad radicem crebris: J: L.
- Stätter, glabra; procera, Candida, elatior. J. L.
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[©ran] ©ranbår, albis baccis, Cluf. an Taxus? C. B. O: C.
— ©ran !dglor, granïotter, abies fructu rub. rotund.
©roblab, Plantago vulgaris; A. R. Mac. Palm. Sehr. etc.
-----brebblafeig, latifolia, Cord, major, Cam. Dod. Tab.

tntnbre minor, Tab. glabra, C. B.
-----©malblabtg Anguftifol. minor, C. B. Tab.
-----Snben blab, plantago latif. incana, C: B. O: B.

— SBattu — plant: aqvatica, Brunf. Cæf. Dod Gef:
runbblabigt, marina, glabra, fubrotundifol. O: B. Rudb.

-----— jrnalbl. anguftifolia, Lob. minor, Tab.
©robeblnb, ©robe=fuIlat, Potamogeton foliis crifpis, Lactuca rana- 

rutn, C. B. Tribulus aqvaticus, Cluf.
©rabo, Artemifia vulgaris, J. B. Cluf. Major, C: B. latifolia, Dod: 

Fuch: alba, Franc. Tab.
---- jfiöb, artemifia rubra, Fran: Tab. caule purpurafcente O: B.

O: R. J: L.
-----jutalblabtg, artemifia tenuifolia, O: R. J: L.
©r«0, Gramen, af ganjfa ntftng flag, je C. B. O: B. Ol. Rudb. Ph K. 

J: Lind: etc.
ndgor rätna§ P)är up neml.

— Tlboregrae, Potamogeton, je Slboregräé.
-- 2(pgrae, gramen fpicatum,
— -----på baefar, montanum.
— -----på jtnalar, pratenfe.
— -----på toatnet jlptanbe, aqvat: fluitans.
— Sunt’, el. S3onbgrä§, gramen panicul: je fflimfe.
— (Eypergråe, gramen Cyperinum paluftre.

mtnbre — minus, f. parium. 
jtörre, — majus, f. Cyparoides.

— nttnbre tofS, fpica compacta.
— jtörre tofS — panieula fparfa majus.

— iDarrgråö gramen tremulum,
— tJ^ngegråe, SDuttgråe, gramen tomentofum; je ©ngebutt.
— ^etgråe, gramen hirfutum,
— -----nttnbre, minus. f. anguftifol.
— -----jtörre — majus, f. latifol.
— ^logråe, gramen nemorofum glabrum.
— -----brebblab : folio latiori in dumet.

-----jntafbl. fol. anguft: in pratis.
-----§ögre — ereetum —
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[@rct§, fftlogrciê] frtjpanbe, repens,
— »gtvttrötsgrås, gramen caninum longius radicatum,

----- nttnbre, minus.
----- ftörre — majus.

— >3tmt>grås, gramen Caninum arvenfe.
— — nttnbre fupinum minus.

— >5åra, gramen afperum
— — .6toit album; Ttteb fttopp, echinatum.
— IKaftvelgras gramen typhinum.

-----  nteb ttï — fpicatum.
-----  Sent molle.
— — Sutanbe, culmo reclinato

— Kltttgergrås, gramen junceum fpicatum.
minbre, exile.

— Korngrås gramen umbellatum.
----- SMrg — ftörre, montanum et majus.

— nttnbre hordaceum minus.
— Ceftvergrås gramen parnaffi; Hepatica alba.
— iloppegras, gramen hirfutum, pilofum.
— ilåsgrås, gramen feram aperiens, lunaria minor; Franc:
— iTtyrgras, fe Star, Carex.
— V7ågltFegrås, gramen cariophyllatum.

(Drmgrds, filix.
— Pabbegrås, gramen bufonium. Hololteum.
— Kérgrds, gramen arundinaceum.
— ----- SSärg — montanum.
— ----- ftörre — fpica multiplici; majus;

0tlFesgrds gramen aqvaticum et fluitans.
Kåfrumpegras, gramen alopecuroides; fe 9îafritnt[por] 
Sttårngrås, gramen leucanthemum,

ntinbre, minus, ftörre, majus.
— CafFcgrds, burfa paftoris, fe Snffegrcté.
— Cofsgras — gramen paniculatum.

Cogrds — gramen hirfutum.
CatUl gramen alopecuroides,

- — — nttnbre, fpica longiori, ftörre fpic: rotund.
IPatngras, gramen aqvaticum. ntång flag; fe toatngr. 
YDdrfru&agsgrds, gramen paniculatum odoratum. Gramen Marice. 

C. B. O: C. O: R.
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[®röå] 'JlFergrae — gramen agrorum. venti fpica. — gram: loliaceum. 
©årbFttll, ^nntFull, Sötblomfter, Chamæmelum vulgare, Brunf.

C. B. O: B. Rudb. Chamcemilla, Lob. Chamomilla, Mac: 
Palmb. Sehr. Chamœdris, Cord. Trag. Anthemis, Matth. 
Leucanthemum, Diofc.

©åfegråe, Anferina, O. B. Tab. Trag. Argentina, Dod. Potentilla, 
Lon. Rudb. Tanacetum agrefte, Brunf.

©öFebetar, gramen alopecuroides, C. B. cauda vulpina, Plin.
-----lang !nopp — fpica longiori. C. B. Tur.
-----runb !nopp — fpica rotund. C. B.

— ®farp — §ioafiad)tig, fpica afpera, C. B. O. B. gramen echina-
tum, Dalech:

©öFeblcnna, JlngenaglItFa] Flos cuculi, C. B. Lon. Tab. Cariophyl- 
Ius pratenfis. O. B. Tab.

©ulltrtfivor, Primula Veris; fe Djlögg.

H.
»5afre, »gafregråe, gramen avenaceum, C. B. O. B. Tab.
— — Prebblabigt — gram: aven: dumetorum fpica fimp: Raj.
— — Subigt — lanuginofum, C. B.
-----©ünanbe — gramen nernorale aveu: lucidum. C. B.
-- Jianbpafre Avena nuda, C. B. Rudb. Tab. fterilis O. B. volu

bilis, noftra, fe 2: bel: ont §afra.
^afsljn, linum marinum. Alga marina; fucus marinus, O. B. Diofc. 
-----brebblabigt, Alga lati fol. C. B.
— — fntalblabigt — alga anguftifol. C. B.

— meb ptoit bloma, fl: albo;
— — ftörfta meb !noppar; an Potamogeton capillaceum capitulis ad

alas trifidis? Baub: Pin: X.
»Saftorn, ^agtorn, Oxyacantha, Cam. Lob. Matth. Tab. Cynos- 

batus, Lon. Sorbus aculeata, Cord, 
gallon, fe Sranbär.
\7anbFnôpar, Orchis, O: R. Palma Chrifti, Csef Cord. Satyrium, 

Diofc.
— — S3arg, orchis palmata montana, maxima, C. B.
— — — meb flödota blab, maculata montana, Tab.
-----(Sugar, pratenfis latifolia, C. B.
-----— meb flödar — maculata; Orchis foemina, Tab.
— — — utan flödar, non maculata, Rudb.
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[.S)anbfnöpar[ §it>itbl. Orchis fl. albo; Rudb. fl. candido, C. B.
— ©prüftet — variegata, C. B.

-----jßurpltrf: fl. purpur. C. B.
— Söattu* orchis palmata paluftris, C. B. Palma Chrifti paluftris,

Tab. Cynoforchis pal: Lob.
jSancFam, Crifta galli; O: B. Dod. Lob. Pedicularis lutea, Tab. 
»Sanefpåre, JStbbarefpåre, Delphinium vulgare, O: R. Calcatripa, 

Cord. Confolida fl. min. C. B. Flos regius, Dod. 
jSarebun, gramen tomentofum; O: B. O. R. linagroftis, Tab.

— ntitlbre, gram: toment: panicula minus fparfa. O. R.
— ftörfte — gr: tom: panicula max: fparfa.

jSareFdl, VîîiôlFttftel, Sonchus lsevis, Dod. Gef. Matth. Sonchus 
lœvis laciniat: latif. C. B. Lactuca leporina, Apul.

— §toafj, afpera, Fuch. Lob. Matth. Turn.
— — ~ Sert et ntiul, lenis, Cord, non afpera, Fuch.

— ©tnabiom: Sonchus lævis muralis parvis flor: C. B. O: C.
Lactuca Montana, Cæf.

jSafiel, Corylus, O: B. Dod. Palmb. Corylus fylveftris, Cluf. Lob.
Lon. Matth. Sehr. Trag. Nux avellana, Brunf. Matth. O. R. 
H: Sp: af 10: flag, fe J: Lind: Fl: W. 

jSa^elort, Afarum, Franc. Palmb. Afarina, Matth. Tuffilago alpina, 
Cluf.

jSeber^tdgor; DorbFronor, Hedera terreftris, Brunf. Dod. Matth 
Rudb. Tab. corona term, Lob. Chamceciff: Cam. Fuch. Trag 

- IIteb blontor — Hedera elegantior, florib: d. O. B.
— — ntan blomor — fterilis, C. B. — fe (Edqor.
»Siortgrde, ©ullbloma, Alifma, O: B. Cam. Matth. Chryfanthemum 

latifol. Dod. Doronicum vulgare plant: fol. C. B.
»Stortron, 0nytterbdr, VTTyrbnt-, rubus humilis paluftris, O. R. 

Chamcemorus. Cam:
jSiartanefrdgb, Calamentha aqvatica, Tab. Sifymbrium, J. B. Dod. 

P'uch.
jSotTeta, Anchufa vulgaris, O. B. Fran: O. R. Bugloffa, Brunf. Caef. 
jSttHtFull, $räft=!rage, Beilis fylv: Palmb. Turn. O. R.

— ntinbre, minor, unicaul: O: B.
' ftörre — Beilis major, Cam. Dod. Trag. Oculus bovis, Lon. 

jSttHtFuIl, gdrbFull, 0btblomftcr; Chamæmelum vulgare, Brunf. C. B.
Chamomilla, Mac. Palmb. Sehr. Anthemis Matth. Leucan- 
themum vulgare, C. B. Diofc.
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*Svna$, ,iTcaFcn, Juncus acutus, C. B.
- Snoppljtuajj — capitatus; capitulis rotundis, C. B.

----- ÜDÎtjrfjtüafj, et lSfafte, Eqvifetum paluftre, C. B.
— — @màf)ttmf, Juncellus omnium minimus, C. B.
----- © tritt fjtüajj, — fuillus.
-• — Spritiger — panicula fparfa; juncus oxyfcbænos Dodonæi. 
»Sttûtrot, Polygonatum vulgare, C. B; Cluf. Rudb. Sigillum Salo- 

monis. Brunf. latifol. Fuch. Trag.
»Swttjtppoc, Fml>IbIomfter, Ranunculus albus, Tab. J: L. candidus, 

Trag. Anemone nemorofa fl. alb. maj. C. B.
^uggocmeôct, Echium fcorpioides arvenfe; C. B. O: B. Echium vul

gare, fl: coerul: O. R. Helitropium, Tab.
- train, Echium aqvaticum, Rudb. Paluftre, Cord.

»SunÖbår, Bryonia, Palmb. O. R. Vitis alba, Franck.
— — röba, baccis rubr: Ol. R.
----- ©trarta, baccis nigr: O. R.
»SunÖFumht, bunbFyrfivcl, Cicutaria, I .on. Petrofelinum caninum, 

Tab. Petrofelini vitium, Trag.
<3unÖfallat, Hieracium majus; Trag, ufuale majus, O. R. Dens Ieo- 

nis, Brunf. Dod. Lob. Taraxacum, Sehr:
»Sun&ftoler, btm&blomftcr, viola canina, Lon. Tab.
— — mtttbre — viola canina minor, fol: min: O: B. O: R.
— — Jtörre — major, Rudb. inodora, Dod. foliis majorib: ac rotun-

dioribus. O. B.
*5un&tunga, Cynogloffa, Cynogloffum, Cæf. Dod. Lob. Tab: 
»Sunbpungar, Orobanche vulg. O. R. Orobanche radice dentata major, 

C. B. Ol: C. Dentaria major, Cluf.
>Saqq — Cerafus avium, O. B. Cluf. Cerafus racemofa, Lob. Pfeudo- 

liguftrum, O. R. Vitex falfa, Dod.
- Ttteb röba Bär — baccis rub. Cerafia racemofa rubra; Tab.

jlrarta bär — bacc: nigr.----- nigra, Tab.
----- 93ufïe — Ceraf: humilis.
»Sara, gramen afperum; Carex minus, C. B.
----- ïjtrtt, album, aculeatum, C. B. Matth.
----- tnoppûb — echinatum, C. B.
»Såftbrobb, gramen paniculatum odoratum; C. B.
»Saftbof, Tuffilago, Cord. Fuch. Lon. Matth, unguia caballina, Tr. 
»Såftcumpa, Eqvifeturn, C. B. O. B. Matth. Lob. Rudb. Hippuris 

Diofc. Cauda eqvina, C. B. Eqvifetes et Eqvifelis, Plin.
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[,lJmjtnuupa] nteö htopp 0 dj utan blab, capitatum et fol: nudum.
- mmöte minus; — ftôrte majus.

nteb blab, fetis afperis. 'Hint' bl. Ienis f. tenuiffimis,
C. B.

- meb tort blab — Eqvif. pratenfe fetis brevioribus.
- meb längre — — — fetis longiorib. C. B.
- meb längjta — — — longiffimis fetis. C. B.

— — ©togë — Eqvifetum fylvaticum, Tab.
meb Idng= mint= blab, tenuiffimis fetis, C. B. Hippuris 

tenuiffima non afpera, J. B.
— - SBattu fjäjtr. Eqvifetum paluftre, C. B.

meb !ortare blab, brevioribus foliis, C. B. 
nteb längre — fetis longioribus. C. B. 
meb längjta act) lena, tenuiff: et longiff: C. B.

^àftefyta, Lapatbum fylv. C. B. Lob. Gef. Rumex, Lon. Plin. Cord.
- Öttmjjblabtg — Lapath: acutum, Lob. Rudb. folio acuto piano,

C. B. Oxylapathum,, Diof. PI. Hippolapalh: fylv. Tab. 
fruâblabig, lapath: acutum crifp. Tab.

- Dîunbblabig, lapath: fol: minus acut. C. B. Lob. rotundifolium
minus, Rudb. Rumex ogre ft: Cord.

SBattu — lapath: aqvaticum, C. B. paluftre, Tab.
minbre, minus, C. B. Hydrolapath: min: Lob. 
jtörre — majus, Lob. fol: cubitali, C. B.

»SôFgràe, Hieracium vulg; Rudb. murorum lacienat: minus pilof. 
C. B.

— — Sdrg — montanum, C. B. J: L.
ïrufut blab, fol. laciniatis, O. R.

— - — luben blab, hirfutum, C. B. J: L.
-----— brebbl. latifolium, Tab. glabrum majus, C. B.

jmalblabigt — anguftifol. C. B. J: L.
Slabrit jtiâïï - caule foliofo. O. R.

^ônfebat, Periclymenum humile Norveg: C. B. OL Celf. Alfine 
haccifera Svev: Franck. Rudb. Herbat trientalis, O. B. 

tîônfcgràe, Alfine, C. B. O. R. morfus gallinœ, Franck. Trag.
— — Särbäranbe — baccifera, Fran. Rudb.
~ — sidblomab, Alfme fpergulæ facie; f. Spergula minor flofculo 

fubcæruleo, C. B. O. C. recta, Tab.
- (jornigt, alf: corniculata, Cl. Lob. Rudb. J. L.

minbre, minor, ©törre, major; O. B.
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[|)Öttfegtä§] ïnoppi[g] t — Alf. minor Iini capitulis. C. B.
— — ïrtjpanbe, alf. Chamædrioides repens, O. R. J. L.
— — lubit — alf. hirfuta minor, C. B. J. L.

SKtnbre — Alf. minor, Fuch. Lon. fylveftris, O. R.
— — SKmfttt — minima oblongif. O. R. flor: purp: O. B.

- ftörfta — altiffima nemorum, C. B. maxima, Lob.
- meb ärenptiSblab, Alf. fol. Veronicæ, O: B. Tab. 

>56ter, >5ôôr, fe SIborgrciS. Potamogeton.

I.
Dngefar, »vatnpepar, arum aqvat: O: R. paluftre, Gefn. Dmcuncu- 

lus, Plin. Draconitum paluft: Tab.
Dolxxtm grae, Hypericum, Brunf. Cam. Dod. Matth. Palmb. Tab.

vulgare, C: B. O: R. Afcyron, Cord. Dod. fuga Dœmonum 
P' ran.

-----utinbre — Hyp: caule rotundo. J: L.
— — ft(r)brre — — caule qvadrato, J: L.
-----tfiet ©ambre, Afcyron; Hyperioides. C. B. Afcyrum, Franc.
— — — Iubit — Androfæmon hirfutum, C. B.
-------- ©malblabigt, anguftifol. O: Celf.
Dorblnnba, DorbTrona, fe .lDeberStagor, odj ïàgor.
Dorbbar, 0multron, Fragaria, Brunf. Dod. Fuch. Lon. Matth: etc.

Fragaria vulgar. C. B. Fragum et fraga, Franc. Rubus Idœa 
minor, Lac.

-----$tt>itadjtig, frag: inter album et rubr. C. B. fructu albo, Franc.
— — gui — fruct: luteo, C. B.
— — 9îbb — fr: rubro, C. B. Fran.

Utinbre frag: minor fr. Rubro, O. R. Trifolium fragif: J: L.
-----— ftörre--------major. Thal.

ftörft, el. $orbgubbar, frag: dulci fruct: O. R. fragum al
bum, Franc, fruct: Pruni, C. B.

— — iörotot; röb oftoan odj Ijmitare neban, parte fuperiore rubicun-
diore, ac infer: candidiore; C. B.

— SIfIang — fruct: oblong. Dorbgubbar, fruct: dulc: J. L.
— — 9îunb — fruct: rotund.
— — SKjS, gallriê, fragaria fterilis, C. B. Gef. Lob.
Dorblnnba, DorbFrona, Hedera ; fe ,öeberStågor; Tagor.
Dorbgubbe, tSFerbar, Rubus humilis, frag: fol. fructu purp: Dan:

Kell: fruct: rubro, Ol. Rudb.
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Dort>bumble, gentianella, Franc: O: R. Gentiana minor, Tab. fel 
terroe, Cæf. alpina ceftiva centaur: minor: fol: C. B. 01: Celf. 
Fugax fl. Coer: Cluf.

— — minbre, fol: qvadrifol. O. R.
- ftürre — gentian: major f. Pneumonanthe; O R.

DorbroF ■ Fumaria, J. B. O: B. Cæf. Dod. Fuch. Lon. Matth. O: R.
— mirtöre, fumaria bulbofa minima, Franc.
— ftörre — major — Franc.

— sJ3ur}.mrlet — furn: bulbofa fl. purp: Rudb.
Dungfrubår, Fttringbttr, Vitis repens. 01. R. Vitis Iylveftris longe

lateqve repens: Labrufca. O. R. Trag. J: L.
Dungfrubår, Polytrichum, C. B. Adiantum, Rudb. Capillus Veneris, 

Brunf.
“ — ttttttbre, adiant: aureum minus, O. R. J: L:

- ftörre — majus, O: R. Mufcus capillaris, Dod.
- SBrUttt, Trichomanes1 Cam. Fuch. adiant: rubrum, Lon.
- Tmeflufmit, adiant: furcatum, O. B. filix petrcea, Lon. Saxa-

tilis corniculata, C. B.
tByllcnbr Dungfru ^dr Ros Solis. C: B. E: K: J. L.
Dungfruttuttl, lütttnpepttr, Perficaria1 C. B. O. B. O: R.

- l)ittafî — Perf: urens, Lob. Hydropiper, Dod. Cord. Fuch. 
frtjpctttbe — pumila, Tab. repens, Lob. Rudb.

— flöfot — maculofa, Rudb. maculata, Cord.
— — Ofläcfot, non maculofa; C. B. Lob. O. R.
Dttlfter, Vttttlfter, Salix; C. B. El: K. J. Z. Salix Amerina. 

meb feet blab ; Salix fol: lanugin: J: Lind, 
grctégrön blab, vulgaris, J: L. O: B. 
fmaïblabig anguflifolia, J: L. J. Z.

Dttmntt, 5«rgegrtt8, Mufcus clavatus fol: Cypr: C. B. O. C. Sabina 
fylveftris, O. R. Selago, Plin.

Dttrnôrt, Valeriana, Brunf. O: B. Gef. Phu, Diofc. Franc.
- ttitubre, minor, C. B. Phu minus, Gefn. Tab.

----- ftörre, vulgaris, Cord, major, Franc. O. R.

K.
TRttftnelbun, Typha paluftris, Cæf. C. B. J. B. Cord. Fran: Fuch: 

aqvatica, Trag.
— — ttttttbre, minor;

- ftörre, major; »oerFulö Flubbtt, Clava Herculis.
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TKalfIeFa, Caltha paluftris; Cam. Dod. Rudb. Chrylanthemum, Lon:
Chryfanthemum paluftre, Fran. Populago, Tab.

TRalfeuntpa, ÙHbcrmiolFc, Lyfimachia filiq: purp: C. B. buch. 
TRattfôttee, Gnaphalium, C. B. O: B. Herba Dyfenterica, Franc:
-----83ärg — montanum, C. B.

f)ft)it, fl. albo, O. R. lagopus, Trag.
— — — grå, minbre, medium, C. B. filago minor, Dod.
-----— grå minfta, minus, f. repens, C. B. Tab. J: L.
— — — grå flora, majus, O. R. Tomentum, Lon.

— Pöbft — flor: carneo, Cluf. Pilofella minor, buch.
purpurfärg: fl: purpureo, O: B. Trag. Tab.

— Spräflota, fl. ex cand. et rub: mixt. C. B. O. B. 
TRattmynta, Mentha Cattaria J. B. O. B. felina, Franc. lab. Cala- 

mintha mont: Lon. Nepeta vulg. Trag. Mac.
TRattoft, Malva, Brunf. Franc: Schrod: etc.

— !rtjpanbe, ocf) minbre, pumila, Rudb. minor, Cam. meb (jltnbbl.
fl. candido, Cæf.

-----ftörre, meb rob bl. major, Cam: Rudb. Lon. fol: fubrub: Cæf.
O. B.

TKaeeboear Lappa, f. Arcium, C. B. Bardana, J. L.
— minbre, lappa minor; Franc. Bardana minor, Ger.

— ftörre, major, Brunf. Cæf. Trag. Tur:
meb nät !ring (juflrmbet, Capit: reticul. O. R.

TRiåbleblomftee, SaenleFan, 9Jtun!ef)ufmuö, Caput Monachi, Tab.
Iatiore folio, C. B. Dens leonis, Brunf. Don. Franc. Lob. 
Taraxacum, Sehr. Hieracium vulg. O. R.

— — mtnbre, minor, O. B. anguftiore fob C. B. Hieracium ul. mi
nus, O. R.

ftörre, majus, O. R. Trag. Iatiore fol. C. B.
— ftaefot rot, radice præmorfa, Lob. præcifa, C. B.

'Klint, Cyanus, J. B. Fran. Lon. Palm. Rudb. Sehr.
S3lå, fl. coerul: O: R. Tab. flos frument: Dod. Sehr.

— 9!öb, fl. purp: fimpl. O. B. Tab. J: L.
— PdgTlint — Nigellaftrum, Dod. Rudb. Lolium, buch. Lychnis

fegetum major, C. B. Cyanus feget: Sehr. 
TKlongeebae>bufPe, Cöene; Rofa fylveft: C: B. O: B. O: R. Cynos- 

batos, Matth. Palmb. Schrod.
— — minbre, rofa fylv: minor, C. B.
-----minfte et !rtjpanbe, repens, fterilis.
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[®(ongerMr=fmfte] ftörre, major, pomifera, C. B. O: B.
- Hieb fjloitadjt: rofer, fl. alb: O. B. O. R.

— — — 91ööa, fl. rub. O. B. rubente, C. B.
Klddior, Campanula, O. C. Ranunculus, C. B.
----- 5Md — Camp: fl. coerul. O. R. major, J: L:
— — — minbre, minor, C. B. Franc.
----- — ntinfta, Camp: ferpillifol. C. B. minima, O. R.
----- flora, Campanula lactefc: perf: fol. Coerul. O. R. Lob.

— nieb 5, el. 6. tlddor, på en ftictlï; multifl. Caul: un.
— ^unta, Campanula alba; Ranunculus filv: fl: alb. Tab.

— minfta, öfloerft på ftiälfan, minima; Camnan: minor, ro- 
tundif: flore in fummis caulicul. C. B.

Knytmngsgrae, Glaux maritima, C. B. O. R.
Noblem«, Caltha paluftris, Cam. Rudb. Poyulago, Tab. Tu/Yilago; 

Matth.
Kolnwete, Melampyrum, C. B. O. R. Triticum vaccinum, Dod. Lon.

— gitljlt, flor: luteo; O. R. J: L.
— minbre, lut: anguftif: C. B. minus fl. lut. Rudb.

ftörre — majus, O: R. IatiFoL C. B. Chrifta jim»«, Cæf.
— — Ijloitt — flor: albo, O. R. alba corna, O. Celt.

— röbacfjtigt, fl: rubro, O. R. coma purpurafcente, C. B. 
Kornblomftcr, Fornrofer, nigellaftrum, Dod. Rudb. Nigella, Brunf.

Lychnis fegetum major, C. B. Lolium Fuch.
Korngrds, gramen hordaceum, C. B.
— — 93ärg — od) ftörre, montanum f. majus, C. B.
- ~ ntinbre, minus, C: B. hordeum fpurium, Tab.

KorttlTabbegrdö, Campanulla ferpillifol. C. B. O. C.
Kornmynta, Mentaftrum arvenfe, Franc. Mentha agrar: O: B. 
Korftbloma, Polygala, C. B. O: B. O: R. Flos crucis, Gefn.
— — 43lå, fl. coerul: C. B.

— ntinbre, fl: coerul: minor, O. R. Tab. Crucis flos, Gefn.
— — — ftörre — fl. coerul: major, O. R.

Siffärga, fl. carneo; O. R. Polyg: alba, Tab.
----- ißurpurf: purpur: C. B. O: R. Tab.
‘Kraft, lüatnFrafje, nafturtium aqvaticum; C. B. O. B. Sifymbrium 

aqvaticum, Diofc. Matth, 
ntinbre, minus, C. B. Cam.
ftörre, fupinum, C. B. Sium majus, Dod. Cardamine, Fuch. 

KråFbdr, Erica baccifera, C. B. Matth. Lob. J. L.
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[föråtbär] gallrts, fterilis; montana. E: K.
- Små röbad)tig !råtbär, erica procumbens bacc: fubr.
- Smart bär, baccifera procumbens nigra, C. B. prima, Cluf.

mtttbre ~ baccis nigr: minorib.
----- — jtörre — bacc: nigr: majorib:
'RråFl) trete, Polytrichum aureum, C. B. Adianthum, O. R. Tab.

- Sönmacfjttgt, Adianth: rubrum, Lon: Trichomanes, Cam.
- ®t)llenbe, aureum, mirtbre, minus, C. B. Dod. O. R. capillus

venens, Brunf.
ftörre — majus C. B. Trag.

■Runni, Finnin, Carum, Dod. Lob. Matth. Palmb. Caros, Trag. 
cuminum pratenl'. C. B.

- SBrôbïumtt, Carum fl. alb. O. R. Carui offic: C. B.
- öurtbfuntil, caninum, infipid:

----- äBatnfutnil, aqvaticum, O. R.
IRungeltue, Candelia Regia, Lob. Trag: Verbafcum, Cæf. Cord. 

Phlomon, Plin:
----- ©u()lt, fl: luteo, O: R. J: L:

- Jgmitt, album; Candidum mas, Puch. Gefn.
- Smartgron blab; nigrum, flore ex luteo purpurafc: O: C. C. B.

Puch. Lon. Rudb.
'Ryrftrel,----- , Cicutaria, O. B: Cicuta fylv: min: O: R. vulgar:

J. B.
■Raba, Refîna, C. B.
-----ISnTdba, Refîna Juniperi.

gran abiet:
- Sali ------------ Pin:

flt)tnnbe fponte defluens. C. B. liqvida, 
tjmit, Candida, pura.
l)drb, durior, et ficcior; C. B. Colophon: offic: C. B. 
ïôb, — rubra —

-----  gdrfdba, impura.
Sfmntdba, elr tt)en font Ijdr tnggaë, edilis.

TRaglor, TRottor ; Conus; C. B. H. Sp.
.----- granfottor « robe; abietis coni rubri; C. B.
----- Sali------- Pini,
TRålblomfter, Tütegrae, Ranunculus, O: B. O: R. flamula, O. R.

- bld blom: fl: coerul:
- ©mit — fl. albo, Rudb. Ranuncul: Candidas, Trag.
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[Sälblomfter] Ärtjpanbe, repens hirfutus, J: Lind:
-----flädote blab, Anemone nemorofa, fol: punctatis, C. B. J. L.

- ipltrputbl. fl. purpur: O. R.
Kållerltals, Thymelæa, C. B. Coccum gnidium, Cluf. Lob. Lon.

Laureola fol. purp: O. C. Chamelœa. f. Mezeron, Trag. 
Piper montanum, Gefn : Laurus pumila, Diofc. Laureola, 
Franc: J: Lind.

- minbre, minor; meb röbacfjt: bär, baccis rubefcent:
-----ftörre, major, et baccis nigricant:
Kåringbår, Vitis repens; labrufca; C. B. Ol. R.
— — uti ftora flafar, fructu major: et glomerat:

- minbre, minor.
-----gallriö, gafltägor, fterilis.
Kåringfts, Fungus terreftris orbicularis, O. B. Dod. J: L.
— — rtjtanbe — volubilis, f. fumarius.
-----torr — crepitus Iupi; Lon: Sch: Trag.
KåringruFa, Bugula, Dod. Cluf.

- 231å — fl: coerul: O. R. Confolida media, Fuch. Matth.
- §luit, fl. albo, O. B. 01. R.

'Kanngcrygg, fattigmans bröt»; Radix Nymph: O. B.
-----meb Ijtoita blomfter, - flor: alb: pl: O. R.

gula fl. lut: O. R. Nenuphar lut: Bru:
Karingtanbcr; ^ornmapling; Trifol. Corniculatum. O: R. lotus cor- 

niculata minor, J. B. Pfeudomelilot: Cam.

L.
£ad>risrot, orobus; fe Sötrot.
£af, Mufcus arboreus, C. B. Dod. Matth. Trag.
— — på biört — mufcus betulinus. C. B.
-----— gran — — abiet: C. B.

- — tall — — abiet. [o: pineus] C. B.
etc. etc. — O. B.

til färgan; grott, rutil: grå, einer: gut>l, luteus. bunter can- 
defeens. 0trart, niger; O: B.

tit ftorleten, Fort, brevis; lång, longus; Iangre longior; langft, 
longiffimus; C. B.

- Sent el- miutt (af, mufcus tenuior; C. B.
- otarpt — mufcus cruftæ modo arboribus adnafcens, C. B.

Glysisvallur III 49



770 [Chloris Helsingica.]

Hanbt>afre, Avena nuda, C. B. Rudb. Tab. fterilis, O. B. facilime 
decidua, etc. fe 2: bel: ont fjafrfe]. feftuca, Fran: 

Hefroergras ; Hepatorium aqvat: Dod. Cannabina aqvat: C. B. Eupa- 
torium aqvat: Rudb. Eupat: Mefue, Franc.

Hefrocrmdja, Lichen, Dod. Fuch: Matth. Hepatica fontana, C. B. 
Hefroertiftel, Carduus mollis laciniat: fol: C. B. primus, Cluf. 
Hefroerôrt, mciÏÏttcbtanbe, Afperula, Franc: odorata, O: C. Rubeola 

montana odorata, C. B. Matrifylva, Lon. Th.
Hcfroerort, Hepatica, O: B. O: R. Epatica, Fran: Sehr.

— SSld Homa -- Hep: flor: coerul. fimpl. C. B. Tab.
— — — babbel, fl. coerul: pleno, O. R. multifl. Tab.

— ,Sptnit, fl: albo, O: B.
— — 91öb — fl. rubro, O. B. Tab.
Hejontanb, Dens leonis, Brunf. Dod. Franc. Hieracimn, O. R.

— minbre, minor, O. B. anguftiore fob C. B.
— ftörre — Hieracium majus, Trag, latior: fo). C. B. Taraxacon

officinarum. J. L.
Hejonfot, Sbaggoct; Pes leonis, Brunf. Fuch. Lon. Alchimilla, O. R.

Sehr. Tab. Trag. Leontopodium, Brunf.
He tebår, blåbär, Vitis Idæa, Ol. R. Myrtillus grandis, J. B. Vac

cinia nigra, Rudb. Vitis idæa baccis nigris, Cluf. 
Hetegras, Het a, jamna, Selago, Flin: Sabina Iylvelt : O. R. mu feus 

clavatus fol: Cupreffi. O. Cel.
2IbbcftLfa, SubbeftidEa, Levifticum, O: B. Lob. Libyfticum, Fuch. 

Ligufticum, Brunf. Cord. P'ranc. 
minbre, minus; montanum anguftifol. C. B.

— ftörre, majus; femine latiore. C. B.
Hjtt, fe .Öafåljn, linum marinum.
Hhtb, ‘Titta; Dod. Palmb. H: Sp. Tur. J: Lind:

( mittbre, Tilia foemina, fol. minor: C. B. Til: minor, Gein. 
I ftörre — Til: foem: folio majore, C: B.

.span — Mas Sterilis fine flore; Plin: — Theophr:
Htnbbar Vitis idæa, Ol. Rudb. Myrtillus ruber minor, J: L. 

---- afldng — fr: oblong.
— fjmit — fr: albo; O. R.

— — röb — fr. rubro; O. R.
-----minbre — minor.
-----Ulinfta — minima.

— flora — major; vitis idæa fempervirens fr: rubr: J. B.

Mon

Htngon,
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[Stngon] rig, gctllttg -- fterilis.
— fur Stnbbär, fruct: acido.
— föt — fr. dulci.
ins, ÏTater, Lens palufbris, Dod. Lob. Matth, lenticula, Br. 
ifter, Salix latifolia f. laurifol. O. R.
-- fmctlbl. Salix angufbif. Cæf. Trag, 
tung, Æyng, Æyngc, Erica, C. B. 01: Br. Rudb.

-- gemen ftor — Erica major vulgar. O. B. fcoparia, C. B.
— Ijttntbl. flore candido; O: B. ftörre oä) nttnbre, J: L.

— ißltrpurbl. erica femper virens fl. purp: J. B. 
nttnbre, minor; humilis cortice cinericeo, C. B. 
ftörre, major; maxima purpurafc: long: fol: C. B.

- Spritacfjtig, racemofa.
umrit’, Mufcus erectus ramofus faturate viridis, C. B. O: C. 
lingöft, Pulmonaria, Franc. Plin: Symphytum maculofum C. B. 

Dod.
usgro.8, Crifba galli, O: B. Pedicularis, Lob. ruta pedicul: Tab.
- lltbigt, caucalis arvenf: echinata parvo flor: C. B. Lappa agre- 

ftis, Trag. Caucalis, Rudb.
ycfegras, qvadrifolium. 
yng, Hyngc, fe Itung ; Erica.
dppegras, Pulicaria, Franc. IjIyllium, C. B. Perficaria. 
åfegrås, lunaria minor; Ruta lunaria; Ruta jecoraria. Fran.
- nttnbre — lunaria botrytis, Cam. minor, Cluf. Dod. Matth.

— — ftörre — lun: racemofa, O. R. major, C: 13,
£ôn, Jiöntr«, Acer, C. B. Diofc. Tab. FI. S. Platanus, J. L,.

ÖCltt: brebbbabtg, latifol. f. Pfeudoplatanus. Rudb.
- -- §on: fntalöl. medium, O: R. Acer tenuifol. Cord.
Æàfta, Fefbuca, C. B. Iolium Cæf. Cord. Matth. Rudb. frumentum 

fatuum, Lon: gramen loliaceum, C. B.
- §afre=löfta, felt: avenacea fteril: C. B.
- §rt)ete — triticum temulent: Lob.

9iog — fefbuca fecalis; C. B. fpica hirfut: C. B. Bromos 
herba, Tab. nigellaftrum, O. R.

M.
FTTalla, VlTålla, Atriplex, C. B. Franc. O: B. Rudb. etc.

- brebblabig, fylv: latifolia, C. B. Pes anferinus, O. R. Fuch. 
bärbftranbe, baccifera, Cluf. mori fruct: J. B. J. L.
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[DJiaIlct] fjafébäranöe, marina, O. R. maritima, C. B.
----- ïrtjpanbe, repens, O. B. minima, J: Lind:
— — Smal&l. atripl. anguftifolia. C: B. O: R.

- StDtrtmdlla, atripl: foetida, C. B. olida, Ad. Lob. Blittum foe-
tidum Trag. Cynocmmbe affinis, Cæf.

FTTalort, Abfmthium, C. B: J. B. Lon: Tab. Trag. etc.
FTTariot 23lorna, Beilis major; Cam. Dod. Oculus bovis, Lon:
— $anö, Palma Chrifti; Cæf. Cord. Orchis palmata prat: C. B.
— §dr — Adianthum aureum, Rudb. Polytrichum. C. B.
— Såpa, Alchimilla, Dod. Rudb. Trag. Pes leonis, Fuch.
— Diafle, Umbilicus Veneris, Fran. Cotyledon, C: B. O: R. Lichen,

Fuch. Hepatica fontana C. B. Trag.
— Didlbpna, burfa paftoris, C. B. O: B. Lob. Lon. Rudb. Sehr.
— Sigill, — Sigillum Mariæ, Cæf. Helleborine, C. B.
— Sileêljdr, Ros fobs, C. B. rorella, Franc: O. R.

— Slo — Calceolus Mariæ, Lob. O: R. Cale: Marianus, Dod. Helle-
borine fl. rotundo f. Calceolus, C. B.

— Sdngefjalin, gallium, Dod. Fuchf. Lon. gall: luteum, C. B. O. R.
— Stifte!, Carduus Mariæ, Fuch. Gefn. Trag. O. R. Silybum., C. B.

— Udtar, Adianthum aureum maj: O. R. Polytrichum, C. B. Ros
Solis, Em: K: J: L.

FTTafur, FTTosrunen btôrF, betula nodofa; dura, fibrofa.
FTTtôlbdr, vitis idæa fol: long: acuminat: baccis rub: infipidis, C. B. 

01. R. Vaccinia rubra farinacea, Fran:
— Smärre, bacc: rub: minorib.

— — ©alltië — fterilis.
FTTtôlFôFa, Forsblotna, Polygala, Diofc. C. B. Plin. O. R. Tab.
----- Ïrtjpanbe, repens, Lob. Tab.
— — SJld — fl. coerul: Ol. R.

— ntinbre, minor, Cluf. flos crucis, Gefn.
— ftörre — major, C. B. Tab. fl: coerul: O. R.

----- Siffdrgab, fl. carneo, O. R. alb: C. B.
----- ißurpurfärgab, fl. purp: O. R. Tab.
FÎTorot »tDtlb, Paftinaca fylv: Lon: Matth. Daucus, C. B. O: B. O: R. 
FTTuttFel>ufn>ut>, caput Monachi, Tab. Dens leonis, Brunf. Lob.

Hieracium, O. R. Trag. Taraxacum, Schröd. J: L. 
FTTunFeFnppa, Napellus, Franc. Aconit(h)um, C: B. O. R. 
FTTunFepes, pràftFafle, Arum aqvat: 01. R. Draconitum paluftr: 

Tab. Dracunculus, Plin. Genitale Monachor, Fran.
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ÏTÎurFier — Fungus præcox efculentus. J: Lind, 
îîîtnmimpa Cauda mûris, Cam. Dod. Rudb. Myofuros, J. B.
----- minbre, minor, O: B.
----- ftörre — major, O: B.
tlTuôwel)!, famJ>ûnge, Aracus longiff: fl: pallido, O: R. fterilis. 
'Thmarter, Arachus f. Cracca, C. B. Franc.
----- minbre, Cracca minor, Franc.

- ftörre — major, Franc, perennis hirfut: fl: coer: O: B. 01. Rudb.
J. Lind:

----- ftôrftû, Vicia fegetum fingul: filiqv: glab: C. B.
tîîueôron, Auricula mûris coerul: Tab: Echium fcorpioid: arvenfe, 

C. B. Pilofella, Trag. Myofotis, Franc.
----- minbre — Auricul: mûris minor, Franc. Scorpio[i]des minus, Gefn.

CynoglofId minor, Brunf.
----- ftörre — major, Fran. Tab. hirfuta, C. B.
— — Subna ïrtjpanbe repens hirfuta, J: Lind:
UTyntba, Mentha; C. B. J: B. Diofc. Mac. Rudb. Schrôd. Turn: etc.

- Sattmpnta, mentha Cattaria, J. B. Cattaria herba, Dod.
minbre, mentha Cataria minor, C. B. Cluf. Nepeta1 O. R. 
ftörre — major, C. B. Balfamita major, Lac.

- frt)p«nbe, repens, O. R.
----- opirmpnta, anguftifol. fpic. lanuginofa, O. R.
— — ©tranbmtjnta, Mentha rotundif. paluft. C. B. O: C. Balfamina

agre/tis, Trag. SifymbriumFuch.
ÏSatnmtjntfja, aqvatica, f. Sifymbrium, C. B. Dod. Fran.

minbre, minor, O: B. Rudb. Mentaftrum, Cam. 
runbbtabig, flor: globofo, C. B. rotundifol. O: B. 
ftörre —mentha aqv: major, Rudb. Calamintha1Tab.

- SÜermtjntfjû, Mentaftrum arvenfe, Franc. Calamintha amends,
Gefn. Tab. verticillata, C. B.

tlïàbar, Vitis, Ribes alpin: dulcis, J. B. 01. R. Ribes fylveft: baccis 
rubris, Franc.

Vlïàlla, fe SDcalla, atriplex.
Vlîafa, ganfîa mång flag. Mufcus. C. B. Dod. Matth. Tab. Trag. etc.
----- 33årgtnåfa, montanus. corallinus. C. B.

Çtüit — albus. 4£en, mollis. 0F«rp, corniculatus.
- ^Sibrnmåfa, terreft: clavatus. C. B. urfinus, Gefn. Franc. Adi

antum.
— Icing, longiffimus, minbre minus.
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[ÜDMfa] *5ornmåfa Corniculatus. O. B. Tab.
grön od) miuïad)tig, virid: et lenis; pallidus, C. B. 
£))t)it od) ffarp, erectus et albus,

— tninöre od) ftörre, erectus min: et maj: C. B.
^nutmåfit — albus.

mtnöre, minor; minfta, minimus, ftor, longus.
— Jletmåfa, tinctorius. Lichen petræus. J: Lind:

----- VMyrmoja, paluftris.
Brun nteö ïnop^t, fubrub: capitatus. O. C.

— utan fttoftf), non capitat. 
grön, mufcus terreft: faturate viridis, C. B. 
i)toiter od) Uten, Candidus minor, C. B. 
t)toit, ftor, öf[me]rft ftiärnl. alb: major, ftellaris, C. B. 
9îôb od) Uten, rub: et minimus.
9töö, ftor, öf[me]rft fpritig, Mufcus ftellaris rofeus. 

C. B.
meb !nopjt — Capitular:

— Xenmåja, mufcus montanus candidus, Rangifer: afper et corni
culatus. Mufc: paluftris mollis Rangif : 0: Bromei:

— rub: mufcus ter: coralloides corn: ruffe(n)Icent: C. B. 
©temndfa, Mufcus faxatilis f. Lichen. C. B.

tneb gulct Monter, fl. lut: 
grön, petræus mufcofus, C. B.

-----  — — rninfte, minimus.
truntpetdif, petræus umbellatus, C. B.
©pritig — racemosus, C. B.

— ©loart — niger,
!ort od) Ijårö, minimus, 
lång — capillaceus; repens coma fparf. 

C. B.
Ctmbcrmåfa, Mufc: terreft: vulgatiffimus, C. B. O. B.

----- Craitmåfa, mufc: paluft: gruid:
----- Cctltömåfa, mufcus denticulatus, C. B.

otinbre, minor, ftörre, major, C. B.
[----- ] UTåfebtttba, ref, Hedera; fe Srtgor.

— CraettS ÎTïàfa, mufcus arboreus; Ufnea offi[cinarum\ C: B. Dod.
Matth. Trag, fee Saaf.

WatnTîîàja, mufcus maritimus, C. B. Plin.
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[SRdfa, SBatn=Slcdfai grön, viridis, C. B.
— nttnöre, minor; ftörre, multifid. fol. C. B. 

IflOtt, mufcLis marinus Candidus Coralloides, C. B. 
9ïüôarfjtig, mufc: marit: tenuiff: diffectus ruber; 

C. B.
©mart, mufcus marit: multifidus niger; C. B.

fort — brevis; fång, capillaceus; fängft, 
long:

0farp, alga nigro Capill: fol: C. B. fe 
2nng.

N.
VTatc, Alga paluftris, Franc: Fucus marinus, C. B. Lens paluftris 

O: B. Dod. Lob. Matth. Lenticula valuIl. vulg. C. B.
-----ftyrMabigt — qvad[r]ifolia, C. B. altera, Matth.
------ ©farpt — alga paluftris afpera; Franc.

»tttpott, TUongcrbdr, Rofa fylv: pomifera; fe SfongerMr. 
TTacfeblat», ungula caballina aqvatica; Franc. Nymphæa, Diofc. 
Tldcfeblomftcr, TTåcFerofer, Nymphæa, Cluf. Dod. Lon. Matth.

Rudb. Schrod. Tab. Heracleon. Plin. Nenuphar, Br. Sehr.
-----gut)! Monta, lutea, Dod. Fuch. Trag. J: L:

nttnöre, lutea minor, C. B. Lob. Sehr, parva, Cam.
— ftörre — major, C. B. Cluf. toto luteo, Cæf.

(flott — alba, Cluf. Candida, Cæf. floribus albis, Sehr:
-----— nttnöre, minor, C. B. parva, Matth.

— ntinfta — minima, C. B. Morfus rance, Dod. Lob.
— — ftörre major, C. B. fl. albo pleno, O. R.

TTacfeFnoppnr, Nymphæa capitata.
----- tttinöre, minor; ftörre, major.
VTagöa. Lens. C. B. Fran, arvenfis; Plin. Schrod.

— 9töö —, gran: fubruf: C. B. lens minor, Cam. Dod. Lob.
— Smart, grana fufca et nigricantia; C. B. lens major, Cam. 

HagltFebIomfter, «ffarepungar, Cariophyllata, C. B. O. R. Herba
Benedicta, Brunf. Benedicta rubra, Palmb. Geum1 Plin.

-----33örgnägf. Carioph: montana, Dod. Rudb. Tab.
rööa= öltftM. mont: min: fl. rubro pleno. O. B. 
enffa fl. rub. fimpl. O. B.

-----@uffl, cariophyllata fl. luteo, C. B. J. B.
----- jßrtcfaöe Carioph: flore rubro punctato, O: R.
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[ÜJWtgïifeblomfter] ïîtgenâgl. Carioph: pratenfis, O. B. Tab.
Ylafjla, Urtica, C. B. O: B. Cord. Diofc. Franc: Mac. Plin. etc.
-----SSIabrtI, urt: caule foliis plena; toto foliof: O. B.

-- SBItnb ttäft la, Lamium, C. B. O: B. Franc. Galeopfisy Diofc. ur- 
tica non mordax, Lob.

ïrteb Brun Blomma, urt: foetida, Cluf. lamium purp: 
foetidum, C. B.

meb guf)( Blorna, lamium luteum Tab. fl. Iuteo Cam. 
Dod. croceo, Trag.

meb f)ioit, lamium album, O. B. Dod. Tran, [o: Fran.]
— mittbre, minus fl. albo, O. R. ftörre, maj: O. B. 

meb röb BI. lamium fl. rubro, O. R. purp. Fr. Tab.
— mtnbre, minus, O: B. [ftörre] majus, O: R.

- SBrebBlabtg, urtica latifolia; non pungens, major, Franc.
- SBrämtöfla, urtica pungens, urtica aculeata fol: ferrât: C. B.
- (Stternäfjla, urens; mtnbre, minor, Brunf. Cord. Lon: Rudb.

— ftörre, major, O. R. maxima, C. B.
-----St&Inäfjla, mortua et iners, Franc. Plin.

- Slorbönénäfjla, urtica major: Brunf. fecunda, Cæf. Matth. 
Ylafjclbmba, Cafuta, Cæf. Cluf. Lon. Cufcuta, O: B. Caffytha, O.R.

Tab.
Y7btt=bti|Tc, >5a$cU, Avellana, Rudb. Nux avellana fylv. Brunf. 

Corylus, O. B. Dod. Cluf. Lon. Lob. Trag.

O.
(Dbôrt, «aunbeFyrfnnl, Cicuta, Franc. Macer. Tab. Trag. Cicutaria, 

C. B,
-----Ittben, cicuta hirfuta minor, O. R.
— — mtnbre, Cicuta minor, Cam. Cord. O. R. Cicutaria, O. B.
-----ftörre, major, C. B. Cam. Gefn. vulgaris, Cluf.

- SBattmobört, cicutaria aqvatica, Fran: O. R. paluftris, Cord.
C: B. Lob. Tab. Phellandryum, Dod. Silaum, Plin. Viru- 
lenta aqvatica, Franc.

(Dlofs gras, Centaurium, O. R. minus, C. B. Fran. Palmb. parvum, 
Lob.

—-— ftörre, majus, Franc. Rudb. in humidis altius excrefcit; C. B. 
(DrmbunFc, (Drums, Filix. C: B. O: B. Fran: Palmb. Rudb. Schrôd. 
 $an — mas, Diofc. Franc. Palmb. Rudb. Sehr. Plin.
-----Ôon — foemina, C. B. O: B. Franc. Lob. Matth. Sehr. Tab.
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[DrmBunfe] Särg - fil: foemina, Dod. Fuch. Lob. Matth, ramofa, 
C. B.

mtnbre, minor, C. B. tenuifol; O: B. Filicula, Tab. 
— ftörre — major, C. B. regalis, FY.

- ©ten, Saxatilis, C. B. filicula petrœa, Tab. in montibus, Cæf. 
-----SBattU — paluftris; O: B. non ramofa, C. IF

ftor, fil: paluft: altera fubf. pulv: hirfuta, C: B. J: L. 
Struthiopteris, Cord.

— ftörfte — maxima dentata, C. B. O. B.
0rm tunga, Ophiogloffum, C: B. Franc. O: R. Iingva ferpentaria, 

Cæf.
evu, Sorbus torminaiis, C. B. Cam. Cord. Cæf. Cord. Lon. Matth. 

Plin.
eVôçfiV >5ttutFu!l, Oculus bovis, Lon. Beilis, O. B. Tur. Buphthal- 

mum, Brunf.
-----ntinbre, minus foliof. f. unicaul. O: B.

— ftörre — major campeft: Rudb. Bellium majus, Lon. Bell: caule
folioFo major, C. B.

e^jrtunga, Bugloffa, bugloffum fylv. Franc. Palmb. Rudb. Anchufa. 
O: B.

- röbadjtig, anchufa Echii fl. et fol: C: B. O: B.
e'plagg, ©ullïjtttifloor; S: Pärs 9tt)c!lar; Primula Veris, C: B: O: R.

E: K. Zahn. Verbafcum pratenfe odoratum fl: lut: J: L.

P.
Pemnggrå«, Thlafpi. C. B. Franc. Rudb. Numularia; Bauh. Math.

— Sörg — montanum, C. B. minimum, O: R.
— ©tort — latifol. Fuch. arvenfe Filiqvis lat. C. B. Fegetum, O.R. 

Pepar, XDatnpepar, Arum aqvat. Rudb. paluftre, Gefn. Dracun-
culus, Fuch. Plin. Draconitum paluft. Tab. 

perftlja, ttnl&perf. Cicutaria fatua Lobelii, Rudb. Cicuta minor, 
Cam. Petrofelinum caninum, Tab. Fimil: C. B. 

pttft, pütra, Salix maxima latif: C. B. Salix, Diofc. Franc. Palm.
Rudb. H. Sp. etc. Salix alba perticalis; J: L: 

ptpgråe, pipför, Lamium C. B. Diofc. Plin.
— — gutjladjt: lamium fol. obl. luteum, C. B. urtica iners, f. lam: fl.

lut: Dod. Galeopf. fl. lut: Cæf:
— — fjfintadjt: lamium alb: C: B. Tab.

- mtnbre, lamium fl. alb. minus, Rudb.
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[H§tpgräé] ftörre — majus. fl. rub. Rudb. purpur: fol. obi. C. B. 
piiftcr, fe iSltrtbnäfjlor; Lamium. Galeopfis,
Porfj, Rofmarinus fylv. Dod. Rudb. Ciftus ledum, C. B. Rhus, C. B.

- geteporfj, Myrtus Brabantica, Lob. Rhus myrtifolia Belg: C. K.
Ol: C. Dryophanon, Plin. Rofmarinus fylv: O. B. Chamce- 
lœagnus, Dod. Sim: Pauli: Rhus fyl: Plinii, Dod.

-----mtnbre, fol: anguftior: C. B.
- ftörre, fol. latiorib: C. B.
- 99ît)rporjî, Rofmarinus feptentrion: C. B. Ciftus ledon, fol. Rofm:

ferr[ugineis} C. B. O: C. Rofmar fyl: Matth. Le
dum rorifmarini fol. Tab. Chamœpeuca, Cord, 

tninbre, minor, fol. anguftioribus C. B. 
ftörre, Ciftus ledon latifol. Adv. flor: albo, Cyft. 

Pruftort, Alifma, Cam. Matth. Doronicum, C. B. Caltha alpina, Tab. 
Chryfanthemum latifol. Dod.

prafteFafle, IHuttFepee; Genitale monach[or]um, Fran. Aron palullre, 
O: B. Draconitum paluftr: Tab.

PrafteFragc, f)tojt Bellis, O: B. major, Cam. Dod. Matth. Oculus 
bovis, Lon. Bellis caule fol. maj: O: R.

- 1741. (BuI)I, bellis lutea. Chryfanthemum C. Bauh. Tab. 
Pråfteptmgar, ©toalört. Chelidonia, O.B. Chelidonium, Fran. Rudb.

Scrophularia, Brunf. Tefticulus facerd: fyl: O: B.
- mirtöre, Chelidonia minor, C. B. O. R. Chelidonium minus, Dod.

Fuch. Lob. Ficaria min: Br.
- ftörre, major, Franc. Chelidonium majus, Dod. Rudb. Tr.

Q-
(lluH'letot, Gutibbar — Bryonia, O. R. Witis alba, Fran.
-----meö röb bär — baccis rubr: O: R.
----- nteb fit)art bär, bacc. nigr: O: R.
(ûtvefôrt, VTagelgras, Paronychia, O. B. Dod. Fran. Rudb.
-----mtttbre — vulg: minima, O: B.

- ftörre — major, O: B. latifol. Ger. vulg: O. R.

R.
Äeformegråö, Chelidonium. Franc. Rudb. Tab. Trag. Chelidonia, 

O. B.
-----rttinbre — minor, rotundifol. O. B. Ficaria minor, Brunf.
-----ftörre, major, O. B. vulgar: C. B. Cluf.
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Xenfana, Tanacetum, Cæf. Dod. Fran. Lon. vulgare Rudb. Tr.
luteum, C. B. fl. luteo, J. B. Artemifia Diofc. Tab. Parthe- 
nium, Brunf. Artemifia tenuif. Fuch.

Xtöbarefpore, ^anefpcne, Thalictrum, Cord. Franc. Rudb.
- Tttinbte — minus, C. B. Dod. tenuifol. Cord.
- ftörre — majus, C. B. latifol. Cam. Ruta prat: Gef.

XtfFor, ©inantp: fungus pil: lato orb. flav: J: Lind:
Xofmartn, fqhmtra; je ißorfj.
Xuta, Xtigeruta, Ruta pratenfis, Fran. Mac. fylveft. C. B. Sehr.

- ntinbre — minor, C. B. tenuifol. Cam. minima, Dod.
- ftörte, ruta fylv: major, C. B. majorib: fob Gefn.

XåbacFegråö, lyfimachia filiqvofa, C: B. O: B.
- mtnbre, lyfim: filiqv: glabra minor, C. B. filius ante patrem

minor; Gefn.
— — fmalbtabigt — anguftifolia, C. B. minor, Tab.

- ftörte, lyfimachia filiqv: major, Rudb. hirfuta magno flore,
C: B. Antoniana major hirfuta, Gefn. Onagra camp: hir
futa, Cæf. Lyfim: purpur: Fuch.

Xafrumpor, Eqvifetum, C: B. O: B. Eqvifetis et Eqvifelis, Plin.
- blablöfa, Eqvif: nudum non ramofum, C. B. J: L.
- !nopp — Eqvif: capitatum, O: B. J: L.
- !rtjpanbe, repens, O: B. J: L.
- nteb tjtoaffa fpriter, eqvifetum fetis afperis.

— iniuta od) lena, ramofum; tenuiff: fet: C. B.
lang, longiorib: fetis, C. B. Hippuris minor, Dod. 
längfte, longiffimis fetis C. B. Hipp: major. Thal. 

SBattrnïjciftr. Eqvif: paluftre, C: B. O: B. J: L.
— nteb ntinbre fpriter, brevior: fetis, C. B.
— nteb ftörre — longiorib: fetis, C. B.

XoleFa Millefolium, Cam. Stratiotes, Cord. Herba milit: Fran.
- £ntnt-blotn: millef. album, C. B. Brunf. Rudb. fl. alb. Cor:
- ißurpur — purpureum, Rudb. Tab. flor: purp: Lob.

Xör, Arundo, C: B. O: B. Franc. H: Sp. Calamus, Gefn. Lon. Tur. 
Harundo phragmitis, Dod.

- ntinbre, repens; humilis; Chamæc[a]lamus, C. B. Gefn.
— — toförör, arundo fpicata, atrorubens.
XörFolf, Xafiuclbuit, Typha paluftris C: B. Cæf. Cord. Fr.
-----ntinbre — minor,

- ftörre; §ärhtfö !tubba, Clava Herculis, O: B.
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Xcm, Sorbus aucuparia, Bell. Cluf. Franc. Rudb. H: Sp. Tab. 
Fraxinea arbor, Trag. Fraxinus bubula, Dod.

- ( nteb afldng Mr, fructu ovato. — C. B. Plin.
- ' I ttteb ntnb Bär — fructu orbiculato. C. B. Plin.

-----Sent — utan Sär, Sorbus Sterilis; Mas; Theoph: Diofcorid.

S.
0alat, ©roöefalat, — Lactuca ranarum; Potamogeton fol. crifp: 

C. B. tribulus aqvaticus, Cluf.
0eel, 0alg, 0ôlg, Salix latifolia, Cam. Cluf. rotunda, C. B. Cine

rea, Rudb.
— — minbre, Salix latif: minor, C. B.
-----SeeBBuffe — repens, C. B. pufila, humilis, Cam. J: L.
0cnap tvtlbfenap, Sinapi agrefte, Trag. Rapiftrum, Brunf. Dod.

Fran, vulg: fl: luteo, C: B. J: B. Eryfemum, Cam. Dod. 
©tlFesgrns, fucus, f. Alga, C. B.
-----BrebBlabigt, fucus f. Alga latifol. C. B.
-----fnutigt, fucus folliculaceus linariæ fol. C: B. Lenticula marina,

Lob.
- SmaIBlabigt — alga anguftifol. C. B. graminea, Lugd.

— — ffjet albramirtfta, alga viridis, fontalis, C. B.
0iöblab, 0ibblomftcr, 0iö=rofer, fe SfJacfeBI., Nymphæa.
0Fabbért, Scabiofa, C. B. Dod. Fuch. Fran. Rudb. Sehr. Tab:

- Blå Blont: fcabiofa fl: ex coerul: purp: Tab:
mittbre, minor, Tab: anguftifol. fl. fubcærul. O: B. 
ftörre, major; Scabiofae prim: genus, Trag.

- Stöjt, Scabiofa tenuifol: fl: alb. O: B. J: L.
-----meb influten Blab, Scabiofa capitulo globofo, folio in tenuiffimas

lacinias divif. C. B.
— — Inbin, Scabiofa pratenfis hirfuta, C. B. O: C.

- fnoppacfitig, fcab: fqvammatis capitulis. C. B. Cyanus fylv. ma
jor arvenfis, Thal.

- glittranb Blab, Scab: gramminea fol. argent: C. B.
0Fallcrgrn0, Chrifta galli, O: B. Dodl Lob. Pedicularis lutea, Tab. 
©Farlefn, Sclarea, Mac: Tab. Horminum fylv: Cam: Fuch. Lon.

pratenfe fol. ferratis; C: B. fl: rub. foetid; O: R. 
©Fogeltljor, ©eteblab, Caprifolium, Brunf. O: B. Lon. Rud. Peri- 

clymenum, Cam: Fuch. vulgare feptentr: Cluf.
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©Frappegråe, »aaftefyra, Lapathum, C. B. Fran. Rudb. Schröd. Tab.
— — — Lapathum acutum. Lob. Rudb. Oxylapatum, Franc.

Fuch: Plin. Rumex, Fran: Lon.
- SruSblabigt, Lapathum acutum crifpum, Tab. fol. acuto crifp.

C. B.
- Kunbblabigt, Lap: rotundifol. minus, O. R. rumex agreft: Cord.

folio minus acuto, C: B. Lob.
- ©pitiblabat, folio acuto piano, C. B. Hippolapath: fylv. Tab.
- 2Bûttu*jMppa, aqvaticum, C. B: O: B. Schrod.

mittbre, minus, C. B. O. B. Hydrolap: minus, Lob. Tab. 
ftorre — Hydrolap: majus, Lob. folio cubitali, C. B. 

©Farf, ©nårjegråe, Caffitha, Franc. Lob. Rudb. Tab. Cal'uta, Cæf.
Cluf. Cufcuta, O: B. Fran. Epithymum, C. B.

-----fumble, — lupuli, -- C. B.
- Sjtt — lini, C. B. podagra Uni, Franc. Linodefmon, Gef.

— — -Kafsle — urticæ majoris; C. B.
otnfring åtffiltig flagg Kjs; fdfont SranbbätS; etc. paffim herbis 

et fruticibus adnafcitur, C. B.
belS I)Vuitt, bel§ röbt; colore vel albo, ve! rufo. C. B. gul)(t; O: B. 

©Fåfte Eqvifetum paluftre, C. B. Franc. Lob.
- Iltinbre, eqvifetum paluftre brevioribus fetis, C. B.
- ftorre — — longiorib: fetis, C. B. majus, Dod.
- Sfoggffäfte, Eqvif: fylvaticum tenuiff: fetis, C. B. Hippuris

tenuif/ima non afpera, J: B.
©mörblomfter, Ranunculus, C. B. Franc. Ol. Rudb: Tab. Trag: etc.

- Sörg, ranunculus montanus, O: B. arvenfis parvus; C. B.
- Gcnb Io mat, Ranunculus nemorof. fl. lut: unico; C. B.

f)Vuaft — ranun: prat: erectus acris, C. B. furrect: caulicus: Lob. 
frppanbe — repens, C. B. vinealis, Tab.

- Subit — hirfutus fylv: O: R.
- ©fogS, — nemorofus — C. B.
- ©ött — pratenfis dulcis, O: R. Tab. erectus dulcis, C. B.
- SSattn= aqvaticus, et paluftris, C. B. Franc. O: R.

glänfanbe blab, Apii fol: læv: C: B. O: R. Apiaftrum, 
Cord. Apium aqvaticum, Trag, 

niinbre; minor, minfte, minimus, ftörre, major; O. B.
- långblabat, ranunculus aqvat: longifolius, C: B. O. B. 

runbblabigt, rotundo folio, Cord. fol. Cotyledonis, C. B. 
fmalbl. ranunc: paluftris anguftioribus foliis min: O. B.
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0multron, Oorbbar, fragaria; fe fjorbbär.
0nytterbår, »Stortron, Rubus humilis paluftris fructu ex rubro 

flavefcente, 01. Rud.
-----gaïïrië, fterilis.

binba, fe -lågor.
©nårjegrås, Cufcuta, fe Sfårf.
©nårjcgråe, nuöbångc, fmå bårar, Aparine, Brunf. Dod. Fuch.

Lob. Matth, vulgaris, C. B. afperugo, Flin.
0nôfF, Fungus; fe ^nüff.
©olvnån&a, ©ullört; Helianthemum flor: macul: Colum. Ciftus 

ledon foliis falicis anguftifol: C: B. Ol. Celt. Rofmarinum 
fylv: Cluf.

0 q vn af ra fe sIfForff
0tar, Carex, Fran: gramen asperum, J. B. Juncus acutus duri flimus, 

01. R. Sparganium J. L.
- brebblctbtg — latifol. Sparganium, Fran.
- !ort — carex minor, Lon.
- lång — gramen latifol: caule triangulo, C. B.

-----fmalblabtg — anguftifol.
- SJtqoftar — gramen paluft: afperutn. Juncus mont: paluftris,

Ray.
- Söattioftar, gram: afp: aqvaticum.

-----tntnbre, minus; ftörre, majus; ftörft, maximum.
©tenbråcfia, Filix faxatilis corniculata, C: B. petræa, Lon. Iiolo- 

ftium petrœum, Rudb. Adiant(h)um furcat: O: B.
0 ten fö ta, Lithofpermum fylv: Cam. Fuc: Rudb. Trag. Anchufa 

arvenfis, Tab: Lithofp: radice rubra, C: B.
0tentågor, Campanulla ferpillifolia, C. B. Ol: C. fe ftågor. 
0tiårnört, After attieus, O: B. Ol: C. after luteus angultif: C: B.
-----!rqpanbe, repens, O. R. fupinus, C. B. Cluf.
©tormbatt, ,‘freblöfa, pjlört, Lyfimachia, C. B. Caef. Lon. Matth.

- SBtå, Lyfimachia galerieulata cœrulea, C. B. O: R. blor: galeat:
01. Celf.

- guffl — lyfimachia lutea, Cam: Cæf. Fuch.
— minbre, lutea minor, foliis punet: nigr: C. B.

- — ftörre — lutea major, C. B. Salicaria, Gefn.
sPttrbltrf. Lyfim: purpurea, Cam. Cæf. Lob. Lyfimachium pur- 

pur: Gefn. Iyf: fpicata purpurea C: B. 01. C. Solidagin[is] 
Sarrac[enicœ\ al[ia\ fp[ecies\ Trag.
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©tranbliljor, Angelica aqvatica, C. B. Gefn. Archangelica, Dod. Lob.
— nttnbre, minor, ftürre, major:

©tåubört, Orchis, C: B. Franc. Rudb. Palma Chrifti, Matth. Sa- 
tyrium, Uod. Gefn. Lon. Tefticulus Canis, Diofc. Fran.

— Särg — orchis palmata montana maculata, C: B. Tab.
fntalblabig — anguftifolia, C. B. Palma Chrifti min: Matt.

— mer, Orchis palmata pratenfis, C. B. Rudb.
tneb flâçÊot blab, maculata, C. B. Orchis foemina alt: Trag, 
oflücïot, non maculofa, O. R. Satyrium regale, Turn, 
brebblabig, Iatifolia, C: B. Palma Chrifti mas, Lob.

— fntalblabig, anguftifolia, C: 13.
2B a t tu = 1) attbf no p ar, Orchis palmata paluftris. C. B. Palma Chrifti 

Valu [tris, Tab.
nteb flftcfot blnb, maculata, C. B. Cynoforchis paluft: al

tera lophodes, f. Nephelodes, Lob. 
brebblabtg — latitolia, C. B. Lob. Satyr\ium] baf\ilicum\ 

folio f. Dod.
fntalblabtg, palult: altera, C: B. Tefticul: galer: Tab. 

StaFer, Plantago aqvatica, Brunf. Cæf. Dod. F'ran: Fuch. Lob. etc.
— brebblftbigt, Plant: latifolia, C. B.

Itnalblabigt — anguftifol. C. B. humilis, Lob. minor, Tab. 
©malört, Chelidonium, Dod. Fuch. Franc. Lob. Matth. Rudb.

~ ntinbre ort) runbblab: Chelidonia minor, et rotundifolia, C. 13.
Ficaria minor, Brunf. Chelid: minus, Dod.

- nteb fläcfot blab, fol: maculofa, O: B. 
ofläctut — non macul: fol. O: B. 

ftürre, Chelid: majus, Dod. Fuch. Franc. Trag, vulgare, C. B. 
©mamp, ©åpp, CtcPii, Spong: et Fung: je ©åpp, ïttfu.
©miltbel, Lolium; fe Söfta.
©nnnPraffc, ©umtl, filipendula, Dod. Lon. Matth. Rudb. Tab. 

Oenanthe, Cord. Fuch. Lob.
©marbeltljor, Gladiolus paluftris, C. 13. Iacuftris aut ftagnalis, Cluf. 

Iris paluftris lutea, Fran. Mac. fl. lut: O: R. 
brebbl. Iris latifolia, C. B. 

l’ntalblabig, Iris anguftif. marit: minor, C: B.
®yra, Acetofa, C. B. Fran, vulgaris Rudb. Oxalis, Franc. Matth, 

ntinbre, minor, O. B. Oxalis minor, Matth. Arvenfis lanceolata, C. B. 
niinjta, minima, C. B. Ol: Br.
ftürre, major, Colum: pratenfis, C. B. vulg: major, O. R.
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0åpp, 0 if amp, Fungus, C. B. 01: B. 01: Celf. ganfta mang flag.
-----HBofpft, crepitus lupi, Lon. Trag. J. Lind.
— — breb — fungus planus, C. B. Iatus orbicularis, C. B.
-----bruit, fungus fubniger, fuliginofus; C. B.
-----Spngefopp — fimetarius, C. B. J: L.
-----Stornfopp — fciurinus. —

- flater — fungus membranaceus auricul: referens, C. B.
- fluguftuantp, mufcarius — Lon. Tab. Trag. J: L.

gttf)(, fungus fuperne coloris ex flavo, inferne ex pallido, C. B. 
pattlifer, fungus galericatus, C. B. Pileolo fim: C. B.

-----1)Jotter — albus, C. B. J. L.
- Spoltg — fungus, porofus, C. B. E: K.
- gttfturen — Oris intus convertis, C. B. 

tlo(flfter, Infundibfuli] forma, C. B.
- fcirtngfts — fungus orbicularis noxius. Dod.

-----tantig — fungus oris laceris, C. B.
- Seftoerfopp, forma hepatica. C. B.
- SKprfopp — fungus orbicul: in paluftribus, C. B.
- DKdngpuftoab, fungus numerofus ex eodem pede non con-

fpicuo, C: B.
- jJJtpug inan, fungus angulofus et velut in lacinias fectus, C. B.

Dîanbtg — ftriatus, C. B.-----3H|Tor, J: L.
- sDhtnb — orbicularis, C. B.

-----DiPb, — rufus; fangvinei coloris, C. B.
- Sprdtlog, variegatus, C. B.
- (Stoart, fufcus, C. B. niger, Dod. J: L.

Trdene 0app, af raten trä, altpanba flag; Trollfmôr, Troll= 
fpctt, tallaber; Vix ulla arbor apud nos reyeritur, cui Iene- 
fcenti hujusmodi fungi non adnafcuntur. O. B. J: L.

Sapp firing gamla börar, tarmar, liftor, fanget, etc. fungus mi
nimus Ugneis tabellis areolarum hortorum adnafcens. fe E: 
Kön: OCp J: Linder.

0df, blålnra^, Juncus, C: B. Lob. Matth. Ray. Rudb. Tournef. etc. 
ttteb fnopp — Juncus acutus, Cord, capitulis Sorghi; C: B. 

runb fitopp, capit: rotundis, Mentz. Raj : Ol: R.
- tofë — juncus panicula fparfa, C. B. Rudb. Tournef.

-----tretantug, juncus caule triangulo molli, 01: R.
- pel trinb OCp liten, Juncus minimus font: adm: J: B.

- ttttnbre el. runb Jtar7 Juncus mont: paluftris. Ray.
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0alg, Salix, fe 0eel,
0ôtblomfter, gar&Full, yivttFull, Chamæmelum. etc. fe .lQUHtf. 
06trot, 4lad>rterot, Orobus fylvaticus, C. B. Cluf. Rudb.
-----brebbtabig, Orobus fylv: latifol. Cluf. 1. O. R.

— fmctïbf. Orob: fylv: anguftifol. Afphodeli rad: C. B. O: Celf. 
- tßurpur: Orob: fylvat: purpur: vernus, C. B. Aftragalus, Col: 

0ugor fe Slinbndfjtor, Lamium.

T.
Canbort, Dentaria, C. B. Franc: O. R. Sqvamaria, Fran. Coral[l\oi- 

des, Cord.
bdrbdranbe, baccifera, O: R. Dentar: heptaphyllos baccifera, C. B. 

Ol: C. Cluf. bulbifera, Cam. Lob. Coralloides, Cord, 
lall Pinus fylveft: C: B. O: B. Dod. Fran: Matth. Rudb. H. Sp.
— — Suffe, humilis.

- Sarg= montana, C: B. pinus tubulus, Plin. Picea altem, Ang.
- ^uru, montana pura; Procera, Franc, fe ,lJitru.
- går elf tjffptall, impura; Teda, C. B. Plin.
- Sortait, paluftris; maritima C. B.

— minbre, maritima minor, C. B. Dod.
- ïlîjëtal, ramofa. Pinafter conis erectis, C. B.
~ Sfagtaf, glabra; Pinafter tenuifolius, C. B.

-----Sototnb — in gyrum ducta retrorfum.
— — opicfetal, flexibilis,
- $tur — fiör, fibrofa, nodofa, dura.

CarmIopegrae Herniaria, Cam. Dod. Fran. Tab. Polygonum minus, 
C. B. Matth. Herba Turca, Cæf. Lob. Millegrana, Cor. 

rtttnbre, Millegrana minima, Lob. Polygon: minim: C. B. 
ftörre, Millegrana major, C. B. Empetrum, Lon. Trag. 

CafFegrae, Marice Ylalbyna, Burfa paftoris, Lob. Lon. Rud. Trag.
— — minbre, minor, Dod. fol: incifis, C. B.

- ftörre — major, Brunf. folio fmuato C. B. fangvinaria O: B.
- ftörfta, maxima. Burfa Paftoris fimilis Jiliqv.' L majoribus fo-

liis, C. B.
CccFu, CicFu, 0iv>amp, fungus arbor: C: B. OhBrom.

Siörf,= betulaceus, C. B. J: L.
•5luit od) iniuf, albus et mollis; ,lQtuar af fnöffe berebes, 

ex qvo fomitem tempérant ruftici O. B.
— 9îüb ocf) fmrb, rufus et durus, alias Cynber, fomes.

Glysisvallur III 50
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[Tectu] (Sn, Juniperus, O. B. J: L.
— gran, Abietinus, C. B. O. B. æqvo m[odo] temperatur fomes.

— Seel, el. ©dlgploantp, fungus falicinus; ïodflttifjtanbe, odorif. J:
Lind:

Ciblôfa, Colchicum; Fran. O. R. Plin. Trag. Tur.
— — ,fjtnit, autumn: fl. albo O. R.
Ciftcl Carduus, C. B. O: B. Ol. Rudb. Zahn: Em: Kön:

— 23ärg — montanus, O. R. Carlina fylv: Cluf. Tab. J: L:
----- $ïertiftel, agrarius, repens, O: R. J: L:
----- sIlngettjtel, pratenfis. C. B. O. R. J: B.

brebblabtg, latifol. C. B. Braffica pratenf: Lon.
gufjl, fl. luteo, C: B. O: R.
ißurpur — fl. purpur: O. R. J: Lind:

----- (Sn ^jufttmb — Monocephalus.
----- sKdngljuftnab, polycephalus C: B. J: L:

— sDftdIttiftel, .Sparefdl; lenis; mollis, C. B. Cam. Cluf. Iacteus Fr.
— SOctiit ulladjtig — Cirfium, O. R. Dod. majus fing: Cap: longo,

C: B. O: C.
----- Taggat, aculeatus, Franc.

— Ulltiftel, carduus maxim: fol: incan: f. fpina alba. O. R. 
eCmrublomfter, Lychnis, C. B. O: B. Lychnides, C. B.
— — ôtnitt, lychnis vifcofa fl. albo, O: B. 01. R. alba anguftifolia

minor, C. B. Lychnidis fyl[vestris] fecund: fp[ecies] Cluf.
— 9îdbt, — fl: rubro, Rudb. rubra anguftifol. C. B. purp: Tab. 

Ciaruôrt, *junbpungar, orobanche vulg, O: R. radice dentata ma
jor C: B. 01: C. Dentaria major, Matth. Malus Henricus, 
Gef.

Crattbar, Serpillum acinar: Gefn. Myrtillus paluft: ruber, O. R.
Vitis idea paluftris, C: B. Vaccinia paluftria, Dod. Oxy- 
coccum, Cam. Cluf. Acinaria paluftris, Gefn. J: Lind:

— — rjê, repens; fe Sidgor.
Cranetlàf. Roftrum gruis, Fran. Geranium, C: B. O: R. Roftrurn 

Ciconice
— — sBldt, geranium batrachioides, æftivale, O: R.
----- sJldbt — fangvineum, O: R. rubrum, Franc.

— ©tenar emellan todranbe, faxatile, Cam: Rudb. lucidum taxa
ble, C. B.

vj. Crcfalligbcte blomfter, Flos Trinitatis, Palmb. Viola Trinitatis 
Ru[d]b. Tab. Viola tricolor, C. B.
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[$. Xrefalltgpets blontfter] Söldtt — viola Trinit: fl: coerulæo, O: R. 
guf)I — Viola montana lutea fol: non crenatis, C: B. O: B.

- SlHtt - fl: albo, O: R. Tab.
- ©prätlot, Variegata; meö 2 färgor, bicolor, C: B. jacea bicolor,

J: B. altera, Matth: nteb 3 färgor, tricolor erecta, C: B. O. B. 
Crytreb, TScmrcb, Offea Svecorum, Fran: O. R. Chamoecerafus 

dumet[orum] fructu rubro, C B. Xylofteum Dod. J: Lind: 
Crdllbdr, Herba paris, Dod. Matth. Solanum qvadrif: bacciferum 

C. B. Monococcum, Cord. Aconitum Pardalianches, Fuc. 
Crdllfmör, CrdllfFett; fungus minimus lign: putridis adnafcens. 

C. B. fe ©dpp.
----- t) Initt — albus.
-----röbt — rufus.
-----©präflot — variegatus.
Cird= el. Cu=TSlab, PKForncbar; Ophris bifol. Fran: O: C. O: R.
— — Cryblat» — Ophris trifolia, C: B. O: C. Tab.
Cynber, Cynner, fungus betulinus ruf. et duriffimus, ignem reci- 

piens. bruta§ font fnöffe.
Cdffel, blomtdtfel, Lyfimachia bifol: fl: globofo luteo, C:B. Ol: Celf. 

Lyfimachium aqvatile, Dod.
Cdgor; Dorbref, »^ebcretägor, jorbFronor; Hedera, C. B. Diofc: Fl.

corona terrce, Lob. tnättg flag, multigena hedera eft, C: B. 
Plin.

23ärg=tdgor, Söärgbtnba, Hedera terreftris montana; C: B. 
ntinbre, minor, fol: breviorib: C: B. O: B. 
ftörre — major, C: B. vulgaris; ChamoecifTos. Trag.

----  nteb 2 runb blab t brebbett,
— meb 4, blab å ena ftbo.

nteb upftåenbe fntala ftiälfar, ocf) 2 fmå fnoppar öf[loe]rft.
— — Stlddetager Campanella ferpillifolia.

- töringbäré tdgor — vitis repens fterilis.
---- Iubna grantdgor öf[foe] r jorben,

9Kåf=ref, måf=tågor —
- Stentågor, Hedera faxatilis, C: B.
- $ranbär§tågor, vitis idæa paluftris repens, fterilis.

Cdng, Alga marina C. B. Fucus, O: B. Tab. —
- nteb blåfor, fucus maritim: veficulas habens, C. B.
- brebbl. alga latifolia, C: B. Iactuca marina, Tab. J: L.

— — fnoppigt — Capillaceo folio C. B.
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[2Ättg] ïnutigt — fucus follicul: f. nodofus, C: B.
----- minbre Inutigt — tuberculis pauciffimis, C. B. Dod.

— Irtjpanbe repens; fucus folliculaceus fol. abrot: C. B.
----- Smattlabigt — fucus anguftif. vitriario[rum]. C: B.
----- SttMtt OCÈ) fïâft — niger et afper: lenticula marina ferratis fol.

Lob. Tab.
(Câtol, fe laftnelgräs.
(tonte, (EôrnebufFe, Rofa fylv: C: B. O: B. Macer. Rudb. lab. Sehr.

Oxycantha, C. B. Cynofbat: Di:
----- Ijttttt — fl: albo; O. R.
— — 9îôb — fl: rubente, C. B

— minbre Bär; Htttpon; Flottgee; pomifera minor, C: B.
— — ftörre — pomifera major, C: B.

— utan bttm: od) bär; ITerilis; repens.

V

Walbar, Vitis idæa major, Franc. Myrtillus grandis, J. B.
----- minbre — minor.
----- ftörre od) Iantug — major.
----- rj§ — fterilis.
V>allertatt, Wenbelort, Valeriana, C. B. Brunf. Cord. Lob. Rudb. 

Sehr. Phu, Fuch. Gefn. Tab. Turn: Linder.
— minbre —, Valeriana fylv: minor, Fran: Schröd.

----- ftörre - major, C. B. Dod. Tab. Phu majus commune, Gefn.
— SSattu — paluftris, C: B. minima aqvatica, Franc. 

Wattuttlomfter Ranunculus aqvaticus = fluviat: paluftris, C:B. 01: B.
Franc. Lob. Rudb. Tur. etc.

- minbre, minor; minjta, minimus; ftörre, major, O: B.
— üDraleört — Dracunculus aqvaticus. Fran.
— groblab — plantago aqvatica, Brunf. Cæf. Fuch. Lob. Matth.

— — fjanefot — ranunculus paluftris, C. B. O: B.
----- Sngefar — Arum paluftre; Gefn. aqvaticum; Rudb.
— — Srafje — Nafturtium aqvat: Dod. Lob. Sifyrnb: aqv: Cam.
-----Sefiüerört, Ranunculus fluviat: Tab. aqvaticus, C: B.
----- Siljor — Iris paluftris, Franc.
----- Sinfer — Lenticula paluftris, C: B. Tab.
----- Slttjnta — mentha aqvatica. O: B. Ol. R.
----- S1Jate — alga paluftris, Franc.
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[SBattu=Homfter] Obört — Cicutaria paluftris, Lob.
-----Orntbunïe, filix paluftris, C: B.
-----pioner — Nymphæa aqvatica. Nenuphar, Brunf.
-----fßärfitja, Sium, Cord. Dod. Gef.
— — fReforntêgrcté, — Titbymalis paluftris Cæf. C. B.
— — fRäfrumpor, Eqvifetum paluftre, C: B.

- Senap, Erruca aqvatica, J. B. Sinapi paluftre, O: B.
— — Spra — Lapathum aqvaticum, C: B. paluftre, Tab.
-----SBåpliug, trifolium aqvaticum, O. R.

NB. tbcffa förenamPa, od> flera VPattu blomfter =grae od> orter, 
famt tberau åtfftllig |7ag, Funna igenfinnas, t tu P Invart od> 
et namn, t Xegiftrct.

VPj, VPtPe, VPtPcbufFar, Salix. C: B. Diofc. Franc. Euch. Lon: Lob.
Matth. Palmb. Rudb. Haq: Sp. Tab. Tur. etc. af trtång 
flag, Salix multagena eft; C: B. 01. Cel.

-----SBärgtuibe, Salix fragilis, C: B. alpina anguftif: repens; C: B.
- »rebbtabigt, falix latifolia. C: B. J: L.

minbre — latifol. minor: C: B. Salicula, Cam. 
ftörre — major: Cam: Cluf. El: K.

- SmaIbtabigt - Salix anguftif: C: B. Tab. J: L.
- ©nftatar, etr banbftalar, Salix perticalis, C: B. Plin. vulgaris ru-

bens, ex qva Doliorum circuli vinciuntur.
-----ffjubebarfé iuibe, Salix fativa lutea, C: B.

- ^orgtutbe, falix fol. Amygdal: etc. C: B. ad corbes, fportas,
fifeinas et fimilia conficienda; C: B. J: Lind.

- SRpriuibe, aqvatica, Lob. folio ex rotundit: aeuminato, C. B.
- StlfiUeriutbe, Salix argentea; fol: argenteo, C: B. O: R. J: L:

— — SCtgbete, Salix aleis; Candida;
- Smått — Salix humilis repens; Lob. pumila J: L.

— nteb Iubacf)tig blab, fol. lanuginofis, C: B. 
tång, — fol. longiorib:

— fmat — fol. anguftif.
— — Iuattu= aqvatica, colore nigro; Plin: fufco, J: L.
VPtPcgras, Ryftmacbt ort; Lyfimachia, C: B. O: B. Lon. Matth. 

Rud.
- apbåranbe — fpicata, purpur: Cam: Cæf. Lob. Rudb.
- blått — lyfimach: galerieulata cærulea, J: B. Rudb.
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[SSibegräs] brunt — lyfimachium purpur: Gefn. alterum, Dod.
— gut)lt, lyfimachia lutea, Cam. Cæf. Lon. Matth. Rudb.

-- — Uteb Sfibor, lyfim: filiqvofa. Tab. J: Lind. E: K.
— fmalblabigt, filiq: glabra anguftifol. C. B. minor, Tab.
— ftörre hirfuta magno flore, C: B. Onagra Camp:

hirf. Cæf.
Wjnbar, Vitis; Ribes fylveftris, Franc: Fuchf. Rudb. Tab.
----- 9Jöb — fructu rubro, Dod. baccis rubris, Fran.
----- — minftre [o: mtnbre], minor, ftörre, major.

— Stuart, fructu nigro olente, Ol. R. baccis nigris, Fran.
----- 9îtê, gaïïrië, fterilis.
Warfrubagegrae gramen paniculat: odoratum C: B. O: C. gramen 

Marice, Regiom: et FIelfmg: dictum.
WarfruFapa et Saggört, alchimilla, fe Saggört.
Wåtarfiue, Alfine, fe fjönegräå.
Wabb, Jacea nigra, Brunf. Succifa fl: purp: Rudb. Morfus diaboli 

Cam. Lob. Lon. Tab. Trag.
----- brebblabig — fol: longioribus, O: B.
----- tunbblabtg — fol: rotundiorib: O: B.
— — Iuben, hirfuta, C: B. O: B.
Wagbreba, *5önfegråe, Fnutgrae, Polygonum, C: B. Fran.
— — brebblabtg, latifolium, C: B. mas, Cord, majus, P'r.
----- fntalbl. angufto folio, C. B. tertium, Tab.
----- frnarfta, foliis minutiffimis, O: B. f. caule minus foliof. C: B.
Wågfenap, Eryfimum vulg: Rudb. Verbena femina et Iinapi, Trag. 
Wanbclrot, fe Sßaleriana.
WapHng Trifolium pratenfe; O: B. Cæf. Dod. Lob. Matth. Tab.
— — gut)! — luteum, Cam: P'uch. capitulo breviore, C: B.

— fjtütt — album, C: B. Cam. Dod. Rudb. J: Lind.
— purpur — montanutn purpureum majus, C. B. Cluf.

— — 9Jöb — pratenfe rubrum, O: B. Cam. E: K.
— — SSattu- trifol: aqvaticum, Rudb. paludofum, Lob. paluftre,

C: B. Limonium Cord. Tabacum Norlandicum, Fran.
— tSfer=tuäpItng, repens fl: luteo, capit: oblongo: J: L:

Å.
2CFerbtnba, Convolvulus; Cæf. Lob. Rudb. Smilax, Dod. Fuch. Tab.

— minbre, minor, Cæf. Cluf. fl. carneo, Rudb. fl. rofeo, Tab.
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[sIferbiaba] ftörre — major, Lob. Lon. Trag, perennis, Rudb.
----- ftoart, niger, Dod. Rudb. volubilis nigra, Tab: femine trian-

gulo; C. B. J: L.
Stt'erbar, Rubus humilis frag: fol: fructu purp: Dan: Kell[ander\. fructu 

rubro, Ol: Rud.
— — minbre fructu minore flavefc:
----- ftörre, ei. !^orbgubbar, fruct: max: purpur:
----- gallrtä — fterilis.
StFergrae, aFerfFamma, Rapiftrum, Brunf. Dod. fl: luteo, J. B. Ery- 

fimum, Cam. Dod. Lampfana fl. melino, Tab. Sinapi agrefte, 
Trag. Irion, Cord. Fuchf.

2tFermônja, Agrimonia, O: B. Dod. Fran. Lon. Rudb. Eupatorium, 
Fuch. Tab.

StFerlaja Aqvilegia, Fran. Fuch. Aqvilina, Lob. Tab. Aqvileja, 
Dod. vulg: fl: coeruleo, Rudb. fimplici, J: B.

Ä.
JÏlgbctc, SBibe, Salix aids;
Sllggras, -Syttgrds, Regina prati, Dod. Ulmaria, Cam. Cluf. Gefn:

Rudb. Barba caprce florib: compactis, C: B.
Slltegrds, Ranunculus paluftris, C: B. flammula, Rudb.
Slrettprie Veronica, C: B. Fuch. Lon. Rudb. Sehr. Tab. etc.
— — blå, coerulea, Cam.

- §att, mas, O: B. recta mas, Lob. adfurgens, Dod. J: L: 
— £)0rt, femina, Dod. Rudb. ferpillifolia, C: B.

frt)püttbe, fupina et vulgatiffima, C: B. ferpens, Dod.
- tfjett minfta, Erecta minima, umbellifera, O: B.

— — |jft>itacf)tig, veron: albefc: *5elftvtg--thee; Thee Helf:
Slrter, fogebürter — Vicia, C: B. O: B. Rudb.
— — gemena — Vicia vulgaris major perennis, O: B. O: R.

sDidngblomab multiflora, C: B. Aracus, Tab.
— - sDiinfta — minima fl. purpureo, O: B. O: R.

Ö.

ÔSgnetrôft, Euphrafia, C: B. Dod. Fran. Fuch. Eufragia, Cæf. Matth.
Ocularia, Cord. Oculorum folamen, Sehr.

-----bld»adjtig, fl: coerul: O: B.
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[Ögnetröft] ,6luit — fl: alb. vulgar: Lon. Eufrafia alba, Brunf. J: L. 
— tßurfutrlet — fl: purp: Rudb. purpurea parva, J: B. J: L. pra- 

tenf: rubra, C: B.

F. Joan: Zahn:
Nullibi in Natura elucefcit Mageftas [o: Majeftasj amplior, nul- 

Iibi praecellit varietas major, qvam in prædiviti multiplicium plan- 
tarum regno.



2lnfcre ÎDelen

J: So!: Mof: 3 Cap: 19: verf.
Iu VFaIt åta tit brôb t tins anime from.

Phocylides :
Epyacreu [o: ’EpyàÇeu] pioyD-wv (oc si; i8'uo\i ßioTeucryj:; [o: ßtoTSijyjc

Haq: Speg: ©libs Ward ocb ^nttla.
Sltert faft få rifan brub är giftoen off til ädta,
Sor o]! boc! träta, få at mången ntå förfmätta,
Om man lott Ifaftoa bröb; meb furan ftoett od) möba 
Sör en od) Iftoar af of) förtoärftoa fig fin föba.
2f)er mdfte plog od) bit)!, fjarf, loätt od) t)ada bridas,
0amt annar rebffaft mer, om forben rät ffat iniufaS;
3dfer tarftoaS rägn od) bagg, ttfer tarftoal froft od) beta,
2d)er tarftoaS giöbfet, font flat giöra åfrar feta;
^a! änttig tarfloas od), tmå trägne trefne tfänber, 
gör inan tlfenna brub, of; någon gäftoo fänber.

Juvenalis:
— — — panem qværamus aratro 
Ovi fatis est mensis.

Joh: Jacob: Scharand:
Agricultura rufticis qvidem convenit, » » fed non adeo mal 

etiam politioribus etc: —
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Mort berättelfe ont '31 Frar ocf) ©abeearter i §ellingalanb.

§: 1.

^orbmdn fjär i (anbet är ganffa åtffillig, ide allenaft ©octuor, btjar, 
grättber odj gårbar emellan; utan od) in uti aïerftiften; bel» af fhaart= 
nttjllo, mnlljorb, l)mitlero, blålero, ©pideïero, fanbjorb grannare eller gröfre, 
gröpforb, lättmQllo, gåljorb [o: gäl=?], bärgjego, grunbjorb, mo, fmåften, 
fiögrpnbo, etc. bell af annan blänning; Så at et Ijluart åferftijde Ijar 
fin egna beffaffenljet, od) forbrar beftjnerlig luetffap, af lång förfaren= 
fjet, til tfjes rätta brut, font näft ©ubl luälfignelfe, nöbigt pröflual til 
fäbenl loäjt, fortgång od) brägtigl)et. ,Çtuilfet luiblöftigt luore at Ijär 
anföra, bod är tfjetta tortel. at märda:

1. Stt få tuäl åtrar, font flualar, sJ?log= eller Sftift=Ianb, forbra öm= 
nig gtåbfel, åt minftone Ijtuart 3bic år, ont tlje fruditbäranbe bliftua 
ffola ; Ijloiltet i Hplanb odj anorftäbel intet befjöfmeé.

2. SWtjden odj tiba Förfel ont fomaren i torrtan; 5 el. (i gånger 
titeb Stfjl; 9 el. 10 refor meb ,fjarf; 5 el. 7, ttteb fia; SBält brutal 
fällan eller intet.

3. Sefål öpne åtrar gemeni. Ijluart annat år, få at Ijälften af 
åtrarne til en gårb, är 0åbe; Ijälften Crabe; förutan

A: Stoaljlar, sIplog eller Wiftlanb ; Ijluilta 2 el. 3 åren Ijluar efter 
anbra befäl anten ttteb tpafra, Sinfrö eller Morn; fällan ttteb Wåg eller 
ärter, få frantt Wägen ide blanbal ttteb Mornfäbet om luåren, eller utfål 
om Ijöften i ftatnen, när ploglanbet är fett odj ide grälruttit.

B. Slje Spar font bruta Cryfabe, näml. ©abceåFcr, ^almåFer 
odj CrabeoaFer; tå tlje 2"c förra befål ont året, men tlfen tribie belen 
f) tuilar.

C. Wågra återfttjden, på få ftälle, Ijtuilfa befål alla år; font ntåfte 
årlfigen] giöbal.

§ 2.

©åningltiberne äro ttog omftiftelige, att efter luäberleten od) S01“5' 
månen; ti) torra åtrar forbra! Ijär; bod måfte leeråfrar bittiba befål, 
ntett lättmtjllan albrafift. Mring Ericsmåfion eller d. 18 Maji, ftjflal 
fjär gentenl. meb luårfäben, IjluiIfen bag mtjdet namnfunig än är; ide 
mera af tIjen befanta Mung Erich; utan bell af tiberäfningen til loår= 
febet [o: luårfäbet], förr= eller efter Ers=ntäf;on; bell af ftormluäbret, 
Ers-mhfyt--braFet tallat, font gentenl. i tïjen luefona bulrar. Sfjet Forn 
font utfål luib börjon, odj in på, Junii ntånab, Ijinner fällan få ntognal,
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at tpet jit f!aba tager af nattfroften, font ftartaft faller, d. 28, 29 ocf) 
30 Julii, CTarnatterne tallaba. SJten 4Ljn= od) *5«mpe=frö utfås in mot 
SJcibfotttarett, enteban fab ant maft loader, när nätterna begpnna lägna.

*5öft7Kågett utfås på trabet emellan Olofsmafion od) Larsmåfion-, 
eller d. 30 Julii od) 10 Aug: SJten på ^almåfcrn, t Bartholfomæi] 
tib el. d. 24 Aug: när fäben är förft npfluren, ftanten eller ftubbåfern 
mäl upmpllab od) tilppntab. $od faunas pär gamla orbqloäbet: CTngcn 
får ftg til års. @ub är 34)en ©ont toäjten giftoer; fpan !röner året 
meb fit goba, od) IganS fotfpor brppa af fetnta. ©ällan IpdaS pär i 
Iaubet lita loäl, bägge flagS fäbe, ?lFer=0abe od) plog=fåbe; äfloen 
Crabee åFern od) palman, fa! man paftoer ofta funnit tpet, at faft 
än mårfäbet gått för fig nog tiba, par ftörbanben äntå ide förr nalfaS, 
än å tpe åren, tå man fent fått; men tpär emot, på fent utfäbe, folgt 
bittiba f!örbanb.

§: 3.
>5afre är fattigmans fäb, fom utfås på àïrar, plogar, od) fmibior; 

mäft tpen btvita, tp tpen ftvarta förtoanblaS fnarl. uti pmit, font pär 
fätttre ffattas.

SJcett Canbbafrc, font för 40 år feban fällan fpnteS, par nu gått 
font en fpnbaflob öftoer pela lanbet, öfloer alla å!rar, od) beflageS fom 
tpet roårfta ogrås ptoiltet at utrota, ptoarfepanba maner brufaS, ttteb 
bränanbe, graftoanbe, plöfanbe, åtrarnaS igenlägganbe til linbe, 9tåg= 
fåenbe 2 el. 3 åren bortåt, etc. fÇaft än jämtoäl tpenna Jlanbpafre 
par od fin tärna, od) frud)t bär, 2 eller 3 refor om året, od) tan fom 
annat (Ipafre) flö Jpafre bruïaS, allenaft tpen i tib upftäreS od) infam= 
IaS, för än tornen utu ftalen eller ajçet falla, fom fättel" ffer.

§•' 4.

»5ampa fås pär ide ntpden; bod nu mera än förr; i fpnerpet 
pluareft åtffillig ©iörebffap brutaS. Ip mittens frö albrafift ocp tiodaft af 
all frö utfås, pä tpet ftiältarne ide måtte alt för tiode ioarba od) 
refttorne grofma.

§ 5.
»S»rcte brutaS pär i lanbet, ide mpdet at fås, enteban tpet ut= 

märgar atern, förmäjlaS fnarl. uti Stag od) löfta, od) palnten är ide 
bepagelig för Softapenom ; få mät luårtnnetet, fom pöfttnvete.



[Chloris Helsingica.]796

§: 6.

»Suttiblc är f)ät nog, när tjumelår IgdaS; bod af rnädita ftor åt= 
ffilnab til gobljetena; få at, tit exempfel] 1 infart] SSibo,= ©arlo,= 
SSärgö= etc. tjumbte, är brägtigare än 6—8 nt. ©tgfisbo tjumble; fÇaft 
än t)är Xjs= men inge P»F l>mnblegårbat* antäggaS.

§: 7.
TRorn etter 53iugg är öfloer att uti brut, betê at utfå rent etter 

oblanbat; betë btanbat nieb tjafra, etter ärter. 3)od f)änber oftaft ttjet; 
i fpnerfjet nu, feban ftora minteråret 1709 luar; at btanbfäb af torn od) 
Ijafra, Ijar enbaft gifmit tjafreftörb; ja! af tjeta ftora ntfäbet af rent 
torn, I)ar ntan ide et a£ torn, utan ibet pafra upffurit.

§: 8.

Xdbl od] Xot=Fabbfrocn plantera» bittiba ont måren, på winter= 
talet, anten uti feta VlTnIIbanFar å martene, etter t)ögt upftälta plant= 
flaFar, plantlaftvar, nteb flitig ftö|et betoarabe; få mät mib börjon, 
fom febermera mib omfåttanbet, fom fter näft för mibfomarn, på 
ftuggrita placer od) fiblänta orter; Siod mera blab= än tjufmub=rif tåt)!= 
ftaub gifmanbe, fom bod ftönare är än ffje uti föbre orter mäjanbe, 
när gob tåfjtår räfnaS.

§: 9.
Hjnfrö utfd§ f)är mgfet, faft än ttjet bäfta od) tängfta måfte an= 

ftaffaS ifrån liftänfta orter; od) jorben ttjer af ftoåra ntmagraS; maran= 
beS få beftaffat meb tienne mäjten, linet, at ttjet mera måfte tjanb= 
teraS, än all annar märt i tanbena.

§: 10.

Xoftvor mäja tjär bäft på Smibiotanb od) bränba badar, när 
tfjeraS frön anten fatt, etter utur uuuten utfprutab, etter bebtanbab meb 
fanb, utfåb [b] blifma; od) tfjet näft för mibfomaren, od) när måt år 
infatta marba ftora.

§: H.

Xdg äro t) är trt) flag; 0vvtbio=Xdg, font få§ på ftvibior odj 
Xaeslanb, i mibfomarStiben, od) är ganffa brägtig, få at oftaft, af J 
tunna» utfäbe, få rif ftörbanb mätfignaS, fåfont utaf 1 fjet tunnas åter= 
råg; tg tfjen tringftröbeS mib utfåningen ganffa tunt, ftotar fig mer än 
på åfrar, etc. od) tjar tjär i forna tiber toarit mgfet i brut; §mar af
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fomlige 0trttbto& nämna. ?tFcr=Xåg, af tu flag; VDårXåg, fom ui- 
fåS om tuåren när tornet fås; tuen brutaS nog fällan; »SöftiKåg, font 
utfåå emellan Olofs-- od) Larf-ÏYiàfion-, ()tuilfen för 40 år febatt Iuar 
f)är intet t brut; äftuett font än t bag uti .öärjeåbalarrte od) ^antte= 
Ianb ; ®ten nu nog gåttgfe, belS at förqioåfja tlfen ftabeliga Sanbljafran, 
belS at ftflla tormfäbet, i Ü) I)att fåå tjälften tunnare ätt tornet od) 
l)afrait, få at J tunna 91 åg år nog til en f)et tunnas fornnitfåbe.

12.

Jtrter fås f)är od); i fgnerfjet tlje grå od) fmå; fOten .fttoita ide 
få, ettteban tfje fällan ntognaS, od) efter 3 el. 4 år» förlopp otnbgtas 
uti grå od) fluarta; If)e utfå» albraförft ont tuåren af all Säb.
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Rcgifter på tbet font algement utfås od> planteras.

Stugg, je Sorti; Hordeum.
v^afre, Avena, Dod. Fuch. Lob. Lon. Mattli. Rudb. H: Sp. Tab. etc.

- § toit, alba, C: B. fativa, Trag. Vefca, Lob. mitior, Cæf. 
üanbfyafre, nuda, C: B. Lob. Tab. fterilis, O: B. Præcox volu

bilis, fugax.
- ©toart, nigra, C: B. altera nigra, Ang. Brornos, Diofc.

^ampa, Can[n]abis, Brunf. Franc. Lob. Lon. Matth. H: Sp. Sehr.
Tab. Turn.

- gaftlfatnpa, fterilis Cam. Dod. Erratica, C: B. O: B.
- Inngfjantpa, fativa, C: B. foecunda, Dod. Herba furum, O: B.

Franc.
^tvete, Triticum, C: B. vulgare, O: B. 01: R. H: Sp.

- ()öft()toete, autumnale. Triticum typhinum f. Typha cerealis
multipl: folliculo, C: B.

----- toårf)toete, æftivum, C: B. Vernellum, Cæf.
àjumble, Lupulus, Brunf. Cluf. Dod. Franc. Matth. Rudb. H: Speg. 
----- galll)umble, lup: minimus; fterilis.

- ïâgelfjuutbïe, fativus, Lon. Trag, falictarius Fuch. Mas, C: B.
- f)umb: tung, maximus; regalis; triconus. Vitis feptemtrional:

Lobel:
Rent, ÎSiugg, Hordeum; C: B. Diof. Gefn. Lob. Matth. H: Speg. 

Trag.
-----93rdtoigt, citiffime maturefc:

©uittrif, el- tloårabat, Hord: diftichon, C: B. Fuch. Tur: biais 
verfibus, Cam. Matth: J: L.

— — §imelê* Coeleftinum; femine rotundo, Candido, C: B.
- ÜDÎCtngrabat, polyftic[h]um; vernum, C: B. trimeftre, Tab.
- ©ejrabût, Hordeum fenis verfibus, Matth, feptentrioni notiffi-

mum, Lob.
- ©ïaldôft, triticofpeltum, C: B. Zeopyron, Dod. Tab.
- SBinterïorn, Hord: hiemale; fe Magn: Mentz[er! ÀkerM[an]. 

Ràl>l, Braffica, C: B. Doch Fran. Fuch. Matth. Mac. Rudb. Sehr.
H: Sp.

- grön, non capitata viridis, C: B. lævis, Cæf. Matth.
- fjtoit, capitata alba, Ç: B. fefftlis, Cord, glomerata, Lob.
- fjtoit, nteb nmbt îptftoub, braffica capitata alba, rotund:
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jföåf)!, f)toit; meb (dugt fjuftoub, capite oblongo non penitus Claufo; 
C: B. Laccuturris, Dod.

- Sruéfdf)!, braffica crifpa, C: B.
meb fjel grön blab, fol: laciniat: tota virens, C: B.

- meb röbad)t: rdnbet ven: et coft: rub: C: B. 
linum, Brunf. C: B. Fran. Fuch. Lon. Matth. Rudb. Sehr. 

H. Sp. Tr.
- Sättgfta, longiffimum; fativum, C: B. vulg: coeruleum, Lob.

fl: coerul:
----- längte — longius;
— — ftaefot, breviffimum; maxime capitatum.
Xoftra, Brunf. Cord. Fuch. rapa. Rapum, Diofc; Flin. Trag. etc.

- Sdng, rapa oblonga, C: B. rapum oblongum, Trag.
- 9ïunb, rotunda, C: B. rapum rotundum, Lon: Matth. Tab.

— — — minbre, minus; Tab.
jtörre — majus, Tab. ftörfta, maximum, C: B. Ger.

- guljl, lutea; hwit, alba; röt», inan oef) utan, foris et intus rubro;
etc. C: B.

- ©fänroftoa, rapum orbieulatum, O: B. Tab. rapa orbic: in Ia-
titudinem effufa, C: B. cava, noftra.

1]el f)tuit inan oef) utan, alb: col: intus et foris.
- f)el röb inan oef) utan, tot: rub: colore int: et extern:

l)alf f)tüit neban, f)a(f 9töb oftoan, a part: inferiore alb: a fupe- 
rior: rub. —

Tabproftoa, rapa rotunda, oblongaqve radice, minima.
XotFabl, Braflica caulo=rapa; O: R.
— - långa rötter, caulorapa longa.

grenfttfla - ftriata,
----- Iftunba — rotunda.

til färgan, Ijtoita, röba, floartad)tiga rötter; caulorapa variât colore 
externo radice, candido, rubro, nigricante. An: 1725; rub : 
foris et intus, inftar Dauc : horten f:

Kag, Secale, C. B. Fran. Fuch. Lob. Matth. Rudb. Schröd. H: Sp.
Tab. Farrago, Plin. Siligo, Brunf. Lon. Rogga, C: B. Dod.

— £)öft*9täg, Secale hybernum vel majus, C: B Olyra, Cord. Rogga,
Dod.

— @toibie=9îdg, cinerefatum; elr- ^tttne^ag, radice lata, J: L.
— SlojJbrdg — majus; lætius; fpica longiore et gra[n]diore.
- Ttojn= eller grann — gracilius; fpica tenuiore; C: B.
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[9Mg] 2Båt-9iåg Secale vernum f. minus, C: B. Siligo œftiva, Trag. 
Rogga f. fecale œftivum, Dod.

31 r t Pifum, Brunf. Dod. Lon. Matth. Rudb. Haq: Sp. Tab. 
Trag. etc.

- grå — pifum arvenfe, fructu cinericeo, C. B.
- Ijtoit —, alb: flore candido, fructu rotundo albo; C: B.

— jmiirre, minus; vulgare, Rudb. Ervilia, Dod.
— ftörre — majus, O: B. Fuch. Lon. Matth.

----- ©toctrt, nigr: Gefn. Tab.

Casp: Bauh: Pin:
Nullius fit foelix [!] conatus et utilis unqvam 
Consilium, fi non detqve juvatqve [o: juvetqve] Deus.

Seneca:
Multum egerunt, qvi ante nos fuerunt, fed non peregerunt: 

multum adhuc reftat operis, multumqve reftabit, nee ulli nato post 
mille fæcula præcludetur occafio aliqvid adhuc adjiciendi.
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iSerättclfe ont -Sard= 23röbcte türebelfe.

©eban fflärgåbrufen begtjnte §elêungalanb Kappa, af pmilfaê fritig* 
frätanbe, ide allenaft ©Fogarne fmåra utöbaé; font par å pela mun§ 
ålbren intet igentoäja; ocp ägarenom belé afpänbas, belå förbinbaé tpem 
at btufa, pmilfe lifmäl mpdet gobt, ocp biger fromma ffaffat, få toäl 
tii btröb af ©tutble-Aägcn oUi ffogéfäben, för folfct, å tpenna ganjïa 
fmala ocp trånga fäbeéorten; ©åfont ocp til fofvud af tpe mångpanba 
fyrfota Piur o dp foglar, fom uti tioda o rf) tpfta ffogar Bäft trifma§; 
utan ocp (lHfHnF=Vuatn äro morben, anten intagen af Srufen, eller 
bortffämb af foplftpBBe, ©lagg, ffuggané od) ffogenS Borttaganbe ; 
pmilfa bocf brägtig marit af mångpanba flagg fiffar ocp pärlor; ©amt 
luften utaf ftarrfa ångor ocp foplmilar få förofab ocp gtärrug morben, 
at Båbe foglar ocp annor mäbermifa biur par ingen trefnab åga funna; 
Od) StFermancn måfte låta 'Aoblftybbet Fomma bär uti «Fern; 
fåfont orbqmäbet Ipber; tpet är: §an ocp pané arbetëfolf, ocp enbafte 
bragare, måfte näftan pela året igenom, om måreu, uti Martii ocp 
April: månctber pugga, neberfälla, Barda ocp torda ©tafrumevueb; 
Om pöften, uti Aug: orf) Sept: lägga faman meben, uti b<Ufvua eller 
bela ftaFar; Bereba od) tilppnta Aoplbotn, upBpgga AoblFojan, etc. 
uti Oct: ocp Novemb: älta, föra orf) famanfläpa ftafrumen, Ipfta ocp 
reta miblan; Betärfa penne meb granrjo orf) öfmerpopa meb torf, 
fanb eller ftpbBe; uti Decemb: od) Januar: miblona antänba, meb 
fpett ocp ftafar upftinga; meb np meb fplla; meb nptt ftpBBe ftoppa, 
ocp natt od) bag få Bemafa, at pon intet flår fig, utan facpta, madert 
orf) mäl, pel ocp pållen, timber omfring, utFålas, od) febermera rlfvnas 
fan; ,fttoar på följer utförflcn et Föranbct til SMrgébrufet, Romaren 
eller SKaéugnen, uti Februarii od) Martii månaber; oftaft 2 el. 3 mjlor 
lång mäg, få at meb ftörfta möbo, sîrn 0tlg Fopl pinner föra» om 
bpgnet, för pmilfen i råfuing ontfiber fomnter at ärpåltaå 2, ®[ale]L 
eller 10, m:[arf] tpet pögfta, tå mib efterräfnanbet, för päft ocp farl, 
om bpgnet, ifrån förfta bagen, fnapaft, 1, el1- 2 öre fopp:™‘ är munnit; 
förutan tpen ffaba font timat mib mprfet annat uti pufena ocp gårben, 
fåfont, at bragarene äro utmärgabe, minterförflen förfumat, pmarden 
timber, gärbfel eller ftör äro pentffaffabe, pmar af tafen, pufen, giärbäte» 
gårbar etc. förfalna; ©fiutêbpgnen måfte betalag; pmarfen bard, eller

Olysisvallur III 51
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löf, är af flogen t) ä nit at ; in fumma, fö fmdra tilflagit, at
tfje flefte, eller rättare fagt, alla måft bita ^5arF=FaFan, nu mera än 
font tilförenbe.

§: 2.

Sbetta ^arcFebröbct berebeg icle fa fnart, font en fremanbe torbe 
fig inbilla; utan font Euftathius berättar af Pherecrate om Siugg= 
bröbetg /: hordei :/ tilrebelfe, uti ©retelanb, att tt)et måfte fFalas oct) 
ftötas /: TiTiaaei'j :/ torFae /rcpptiyetv :/ rt^lae od) fållae /laTroßpa- 
Teiv :/ ï>roftao eller IaFae /tàvsïv :/ tnalae /: àxéaaf?] :/ Fnabae til 
beg, baFae od) grebbae /: (xà^ai :/ od) omfiber frambärae at ätae 
/: TOxpa&eïvaïf?] :/ Slltfd är meb barfbröbet nog ftftnt odj arbete, tt)

1. måfte Sall=barden tiba om lodren tagag, för än faftoen ut= 
brt)ter;

2. mäl ränfag, fläfaé eller f IaIjlag ;
3. Sordag uti flüggen unber tal, at Ijan intet ntöglag;
4. ©önbertröflaé fmd pä logan;
5. Dti^laS od) fållag;
6. |iroftag, eller meb toatn Iutrag ifrd bäflljetena, pä l)roftfaret;
7. $ nt)0 mäl tordag;
8. SJtalag, font annor fäb, til miöl, od)
9. .|ianbf)afmag font annat gobt fäbegmiöl, til tfjeg tf)et bröb mar= 

ber, bod fällan fftrat, eller gäfit.

§: 3.
SIjetta tunt bafabe oclj febermera tordabe ^3arcFbröbet, gifmer 

fuller mib börfon nog madert anfeenbe, Ijel Ijmitt, men febermera röb= 
adjtigt; bod ingen färbeleg ftftrlo, i fftnnerljet när t (jet beftdr af bara 
barden, od) ide af blaning meb fäbegmiöl, llj, ntalninggmiöl, braf, 
mäff, brant, agnar odj tftlift. Sod fom Joh: Antonius Maginus be= 
rättar om et flagg foil uti Afta1 at tljerag brid är Lac acetofum, odj 
bröb af en eller, font anbre uttt)bat, af en Xot, font IaIlag Ijog 
tl)em Baltracan; Slltfd är gemene Ijofteng mäfta föba I)är i mårt Afa- 
heim, eller Selgingalanb, 0ur=mtölF, \V>affla, ttïe$u; font efter lat: 
beter Iac acetofum; od) tbenna §elfinga baltracan, jag menar, meb 
fd orbg ombt)telfe, TaLbarken.

ïïîen at follet ide flulle tunna Ijär lefma förutan bardbröb; fåfont 
in för |iang ßongl. SJtaftL Carl XI, td mnranbe Sanbgljöfbinge |)L Otto 
Vellingk fpråla ntånbe, när nu mera |jögft=@al. Corning pär genom
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Saubet refan giorbe, af titfätte ; at tpanê SJcat)1- tom at fråga ffiutj* 
bonbauom, ifrån Sîiutânger ©odn, Ijtoab tfje många barctabe ocC) toib 
Sanbétoägen ligganbe tallar t)abe at innebära; etc. tfjer om må fam* 
toetémän böma, odj alle toitna, fom barrfbröbet åta måfte. ®od Ijar 
ttjetta tfjen nt)ttan meb fig, at foltet font toarit Inane at ätat, funna i 
ljungerånöben od) bpra tiben mpdet I)iälpa fig fram, od) unberftöbia 
bröbföban, famt finna nog öpet Iif od) täfebom emot tljen data ©för* 
bittggen, font pär i Storben flagit fit fjuftoubqvarter; förutan tpet, at 
få toäl töarden, fom bartmiölet, beta torctat, bröftat, råbt, befô fom 
matting i matn fotat, är ganffa nyttigt odj brpgt tit mat, båbe för Ojar, 
^or, ,ftalftoar, ©loin, od) anbra Sreatur.

§: 4.

Jit at förefomnta tpetta mpfna töarfSätanbet, font gement, på flutet 
orfafar Stobfoten; od) tit at nnberpiötpa bröbföban; i fi)nert)et når 
brift är på torr*fiff od) framfitt, font t)är båbe för bröb od) fofmet äteé 
af getnena popett; utånbe fuller, på tpe ftora f)årba åren 1695, 1696* 
od) 1697, tå regeranbe ®t)re Monarch, od) mnfntöfe Sanbfenå fjaber, 
Tönung Carl XI, få pufera befatta, at Ioipe od) naturftofe SJtån f)it 
fontitto, t)loitfa unbertoifabe ^nbpggarertom uti tf)en fünften at upbraga 
åtffiltig flag af 0töblomfter8 rötter, v. g. Nymphjæa] Aqvatfica] etc. 
tfjetit torcfa, tjada od) mata, od) tit bröb brufa. §toilfet mål meb biger 
frotttttta ffebbe. SKen få tooro od) tpe månge, Ipoitfe föga bättre råfabe 
ut, än tf)e uti Gilgal, i Elifæ tiber, fom för gob frpbbe, pänttabe 
TOtllFurbte; taganbe tttång annor flag, v. g. Arum palfuftre] Cicu- 
taria, Nafturtfium] aqvatficum] etc. etc. fptoar af tjänbe, at fotfet 
font ttjär af äta tttånbe, btef pett pranbe od) nog finît; äftoen boffapett 
fom ide altenaft ftet fönber, banb, tänfar, reben, toibfor; råntabe ilta; 
faftabe fig omfult; utan od) fnart böbbe. görtpenffut ftanabe fotfet 
meb fåbana rötteré infamting.

§: 5.

SJcen entebatt jag ifrån min barnbottt anntärft, Ijuru få toäl Sfenë* 
biuren, fom annar boffap, båbe fontar odj tointer, giärna äta, toäl 
triftoag od) toafert ioäja, när ttje förtära få -SärgtlTå^an, färbeteé 
tljen Invite, fFarpe, trumpet=ïife; Mufcus montanus candidus, afper 
et corniculatus, af Botanicis gement, nämber; @å par jag förföft, od) 
låtit anbrom förföfa, tpet en ptoar fom tpfter äfmen giöra må; 2lt
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panda tffenna Sarg SDcäffan, tfjen ffölja, torda, mala od) font annat 
gobt fäbestttiöf)! brufa, meb förfätran at ttjen giftuer ganffa gobt od) 
tuälfmafeligt miöf)I, font more tljet malet af tpiuete, meb foder be--
ntängt, i ftjnerljet uti miölftuälling, od) tt)lif mat§ afrebningar.

Od) font tfjetta ganffa mpdet uaberftöber bröbet, od) är bättre
an tallbarden; ®d tan en Ijtnar font behagar, äftnen tuät tt)et förföfa, 
at upffära, ont fomaren, tljen f)är mt)det tuäjanbe Xörett; Anmdo ; 
Calamus; Harundo phragnitis [o: phragmites] etc. af Botanficis] taltab; 
©tiätfan fönberffära, uti rent tuatn tota, renfila, od) font et annat
affob etler brida brufa, Ipuilfet är tnälfmateligit, od) gagnar mt)det
til at ft)IIa briften pa SUcalt od) gröpjo.

* *
*

Georg: Bagliv: Prax: Med: Cap: XV. §: 1.
Trahimur peregrinis et exoticis, domestica vero et indigena 

defpicimus.



CCritue ÏDelen.

I: Mof: 33: 9:20.
0d> Vload> begynte til od> warbt en åFertna» od> plattterabe 

nungårbar.

H. S: CBube Wärd? od> «Strila:

33effåber forbené fäng od) älffogö boïfter blöta, 
f)3å îjtüilïa Corydon od) Phyllis, nar tt)e möta 
£)rt>ar anbront, IjrtnIa fig, od) nteb Cupido giöra 
@n artig ft)ffonfäng, tljen Faunus et) ntå röra,
JI)en fatnma är beftröbb nteb tufenb ffiöna !rl)bber,
Od) meb mårtgfalligt flag af bäfta blomfter brt)bber.

Strabus Gallus:

Ruris enim qvacunqve datur posseffio, feu fit 
Putris, harenofo qva torpet glarea tractu,
Seu pingvi molita graves uligine foetus,
Collibus erectis alte fita, five jacenti 
Planicie facilis clivo, feu vallibus horrens,
Non negat ingenuos olerum progignere fructus.

formale om tCrägårbar i »5rietngalanb.

£)ftoerbomaé Baldur torbe måttgom förefontma ingen älftare loara 
af Pomona, emeban Hela toil råba ute od) ine uti Nifulheim, od) 
©talberne mäft fungit, od) Iatit röfteu toiba t)öraö, om boga, 33rt)nfu 
od) I)ilber, toaranbeö tljen gamle Ægis mera beh)ntrab, at meb fina 
3lffac, ©feiber od) ©fint införa ©eimur [?] orf) ©örtoar, än SIteIoner od) 
îtjfyaner. $od f)ar Mercur nteb tljen t)ngre Auni få tringföra fått 
Bores förntågo, at I)är är ide allenaft Hell od) Nifulheim, utan od)
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Glysisvall od) Slfparlunbar ; få at tlje font ffåba fatt tpe förliga blom* 
fter uti ©öberlanben, ocf) fmata tfjeraS ftöua frudjter, måfte intpga tpet 
od) Sforbtanben nteb anbra orter äntra tunna, t ft)nerl)et när naturfenS 
toärdan flit od) fonften panbena räda.

§: 2.

Od) faft än IfelSingalanb intet l)ar at beröma fig af många foft* 
bara fErägårbar, od) örtapuS; ptoilfa f)är mera möbo än föbo giftoa 
flulte, tpet jämioäl toår 3)pre SfaIb förftå låter, när I)an qmäber om 
tt)et 21tem)[umta] Parabifct:

STper måfte lâggaê an STrägårbar på tpe ftälten,
SEper man af jorbemån [o: fjorb^mån], et) par ringaftfe] tilfällen; 

SMrr måfte fpllaS up, bärg fprängaS, goba träb 
Utrotas, fand tpen mull fom tunbe bära föb.

Slcen fanb ftal tjt igen, meb månge öfar liöraS,
Partener [o: Parterrer] oc£) Aleer, Fontainer, grotter giöraS, 

©å ftal Orangeri od) flieft planteras tpär 
?lf FmdlFen ingen än är bltfiven rlFcr pär.

@å finnas IjFtudl pär mångftäbeS fmå flrpbbegårbar, fom GtånbS 
Sßerfoner på tanbet, od) ©täbernaS 3nll)dnare, få tuäl i ©öberpantn fom 
Hudicksvall, anlagt, l)äfba od) anfa, belS til fägttab, belS til nptto af 
nöbiga löfSfrpbbor; jämte tpe träeu, buffar od) blomfter fom algemenaft 
äro. IJag d’il nu intet nämna tl)e ftällen på £aitbSbpgben, fom uttoifa 
loadra päfber af forna tiberS trägårbar, anten mit uti toilba ftogenom, 
fåfont på SfornSlanbet i Sïogftab ©odn, etc. eller Ioib bonbe bpar, 
fåfont i ©tenbo af gorfja ©odn; $inflo, llllfätter odj ÖftaubredS näfet 
idi £una ©odu, etc. etc. än ntinbre mit föbelfe I)ent Valestad eller 
Valesheim ; I)tuareft Ijfioäl ftor filon jag pämta fått, af tl)er to är aube 
final filonaträb; lltan alleuaft ©al. §- Haac Breants inrättabe fföna 
trägårb, od) tl)eS loadra Orangerie l)itS, på SggefunbS 33ruf i Sdut= 
ånger ©odn, pluareft frantrefanbe fßerfoner, fom jag oftaft, flåba lunbe; 
för än Slpffen alt i affo labe, år 1721; t)loarjel)anba ftöna blomfter, 
buffar od) träen, fom nu päbanefter lomma at anföraS, utan at läna 
blotta namnen af anbra örtaregifter, på tf)et tpe frentanbe anten af 
orten, eller min perfon, ingalunba ttoifla ntå ptoarfen om SanbetS 
frueptbarpet, eller om tpenna upfatjenS fanning; toaranbeS tpetta meb 
tpe naturllola at loittna, pura blomftren gemenl. afbrpta til ptoitare



[Chloris Helsingica.] 807

färg, font pttplanteraê frätt tlje föbra orter; od) famna ftön ntogenfjet, 
få frantt tf)e tallafte nätterne, järnnätterne, nätttba, d. 28, 29 od) 
30 Jul: tpetn tcfe ffäntma.

TTXH KAi nÖNO.

Xcgtfter på tt>et font planteras utt Crä» od) Xrybbegårbar.

A.
Xbrobb — Abrotanum, C. B. Brunf. Dod. Franc. Lob. Matth. Rudb. 

Tab. abrotonum, A: R. Mac.
— — tntnbre abrot: mas anguftif: minus, C: B. humile, Tab.

- ftorre — mas anguftif: majus, C: B. mafculum mas, Cam.
Sehr.

Xnemone, Anemone, C: B- Diofc. Plin. Rudb. Tab.
-----Siffärgab — flor: earn: fimpl. Cluf. Rudb.

- jßurpurf: fl. purp: Rudb. ex purpura rubens, Tab.
— — ïïîüb — fl. rubro, Rudb. Tab.
-----Sprätlot — flor: variegat: C: B. Cluf. Tab.
Xms, Anisum, A: R. C: B. Diofc. F'ran: Plin. Anicetum, Palmb. 

Schröd.
Xfpf>ObtUer, Afphodelus, Cluf. Dod. Rudb. Haftula regia. C: B. 

Fran.
- gut)!, fl. luteo, Gefn. Lob. fl: melino, Matth. Zahn.

— — 97öb — fl. rubente, Tab. purpurafeens, C: B.

B.
T3aftltFa, Ocimum, C: B. Diofc. Cæf. Fran. Tab. Ocymum, O: R. 
-----niittbre, minus, C: B. Franc. Rudb.

- ftörre — majus, C: B. Fran. Rudb. Bafilica major, Lon. Trag. 
•73etontFa, Betonica, A. R. Brunf. Fran. Fuch. Lob. Rudb. Tab.

- brim, betonica fl. purp: A: R. Dod. Lon. Tab.
-----pfait — fl. albo, Cam. Dod. Cluf. betonica alba, Brunf. Tab.
Herberte, Berberis vulg. C: B. Brunf. Dod. Lob. Oxyacantha, Fuch: 

O: R.
•öonörofer, Malva hortenfis, Dod. Fuch. Lon. Rudb. Trag.
— — SBrnnct, fl: purpurafe: O: R. Tab.
-----guï)lrt — fl. luteo, multipl: O: R.
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[23onbrofer] Ijttrita — fl. fimpl: albo, C: B. Tab.
----- Itffcirga — fl. incarnat: C: B. O: R.
----- ^Surpurf. fl: atrorub: Tab.
— — SfItiba -- fl. rubro, C: B. O: R. Tab.
----- af alla flagen bubbla orî) enfla, fl: multipl: et fimpl:
43orftnäglIFor, fe Stâglüor.
43ôtta, Faba, C: B. Brunf. Franc. Fuch. Matth. Rudb. H: Sp. 

Trag. etc.
— — §tt)ita, faba alba, O: R. fr: cand: C: B. Boona, Schrod.
----- gnbiatttfla, Indianica prælonga, C: B.
----- ©prâïlota — variegata. fruct: cineritio, O: R. colore var: C: B.
----- Slttarta — faba nigra, Cord. O: R.
----- Tltrffa — faba Turcica.
----- Ttjffa — faba Germanica.
— — SBargböna, lupinus; fe trargbcma.
Î5runellcr, Pruna magna dulcia atrocoerulea, NB. C: B. Schrod.
43ranbgula4iljor - fe ^alffftnerofor.
45ru0d)orn — fe ^KroFUljor.

C.
Capris, Capparis leguminofa, Lob. Rudb. Tab. Capparis fabaginea, 

Cam.
Carb: .Settebtd>t=<Etftd, Carduus benedictus, C: B. O: R. fanctus, 

Fran.
£td>öd, Cichorium, hört: O: R. Cichorium, fativum, C: B. Seris, 

Lob.
CttrotiTTîelifa, Meliffa, C: B. vulgaris, O: R. hortenfis, Lon. Me- 

liffophyllon, Gef. Matth. Tab. Apiaftrum Cord. Tur.
(Eodaitbcr, Coriandrum, C. B. Brunf. Fuch. I'ranc. Lob. Matth. 

Rudb. Tab. Coriander, Mac. Turn.

D,
iDatttbloma, Fritillaria, C: B. Lob. Rudb. Meleagris, Dod. Lilio- 

narciffus; Lob.
----- afffärgab, fl: purp: O: R. Lob.

- Ijllritt — fritillaria alba, C: B. Cluf. fl: albo, O: R.
----- liffärgab, fl. carneo, O: R.
----- ©präflog — fritillaria variegata, C: B.
----- Slttart — nigra, O: R. fl: fubfufco, C: B.
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ÎDesmanerofor, Geranium, Brunf. Fuch. Lon: Matth. O: R. Schröd.
Geranium mofchatum, O. R. Robertianum, C: B.

2MU, Anethum, C: B. Brunf. Diof. Fran. Fuch. Gefn. Matth. Rudb. 
H: Sp. Tab. Tur.

ÎDragon, Dracungulus [o: -cuius] hortenfis, Fran. Matth. Draba alb: 
liliqv: repens, C: B.

SbrufroemunF, Aconitum lycoctonum, C: B. O: R.
— 93lå, Aconitum cæruleum, f. Napellus, C: B. Gefn. Nap: coerul:

Lob.
- guf)l — luteum, Fuch. Rudb. Turn. Luparia, Trag.
- Sflrätlog — fl: variegat: C: B. O: R. colore variegato, C: B. 

£>ufroenäbb, Geranium columbinum, O: R. Tab. folio Malvx rotund:
C: B.

E.
îîîtt&iroia, Endivia f. Intybus; C: B. Cichorium, O: R. Seris, Diofc. 
tCngeruta, Thalictrum, O: R.

— Sid — Thal: virgin: fl: pallid: coerul. O. R.
-----Iflmt fl. alb, O: R.
— — Sßurflltr fl. purp: O: R. Ruta pratenl. major tertia, Tab. Tha

lictrum majus florum ftamin: purpur: C: B.

F.
,iJtFotl, Ficus; C. B. Brunf. Cord. Dod. Gefn. Lob. Matth. Rudb. 

H.Sp. Tab. Trag.
,Violer, Viola, C: B. Brunf. Fran: Mac. Lob. Rudb. Trag. Io, Ia, 

Ion, Plin.
IlTar^ fioler, Viola martia, C: B. Gefn. Lon. Rudb.

bråtmtna, fl. purpur: mult: O: R. ex coerul: purp: C: B.
— tjtuita — viola martia alba, C: B. Candida, Caef. fl. alb:

Gefn.
— ©flrätlotrt — Viola variegata; C: B.

,Viobrofor et 4löF=ftolcr Leucojum, bulbofum, C: B. O: R.
Viola alba, Plin. NarciIIus Martius, Brunf. Leuco- 
narcillolirion, Cam. Lob.

I)toita, Leucojum bulbof. minbre, minus; ftörre, majus; 
O: R.

ßubetthlabtge, leucoj: arb. incano folio, C: B.
bruna, leucoj: non bulbof. ad purpur: 

inclinant: Cæf.
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[fÇioIer, ffrtoFrofor Subenblabtge] fjtoita — flore albo, C: B. O: R.
-----  — — Siffärgabe, fl: earn: fimpl: O: R.

9îüba — fl. rubro; bubbla, fl: pleno; 
etlïla, fl. fimpl. O: R.

— — ©firällota, Leucojum variegat. C: B.
- »^afe^ioler, Leucojum incanum maritimum, C: B.

-----  — jßurfntrf: purpur: Lob. Tab.
— — — — ininbre, minus, Cluf. anguftifol. C: B.

Dod.
— — flotte — maj us, O: R. Iatifol. C: B.

aliud; Cam.
----- YDmtctNjtoler, Viola matronalis, f. Hefperis, C: B. Plin.

bleïa, Viola matron: pallida, Cluf. O. R. Viola 
hyem: alba Trag;

-----  — jntrfnn: — Viola hyemal: fl. purp: Tab.
,ÇlÂber, Sambucus, C: B. Brunf. Diofc. Cord. Dod. Lob. Matth. 

Rud. Sehr.
- mittbre, humilis, f. Ebulus, Bellon. Cæf. Fuch. Palmb. Tur. 

----- flotte — vulgaris, Cam. Trag, fructu in umbella nigro, C: B.

G.
©ullblomfter, Chryfanthemum, C: B. O: R. Plin.
----- gufjlt — fl: luteo, O: R. Buphthalmi altera fpec: Gefn.
©ulll>ttnftt>er, öbjflägg, Primula veris, Matth. Rudb. Herba paralyfis 

Cæf. Verbafcu[lu\m prat: odoratum, C: B.
- gul)l — fl: luteo umbellif: Rudb. fl. flavo elatior, Cluf.

ininbre, Primula veris odorat: fl: lut: fimpl. J. B.
----- — ftörre, proliféra, O: R. florib: expanf: O: B.
©itrFa, Cucumis, Tab. Trag. Tur: fativus, Brunf. Fuch. Lon. Matth.
----- gulft; luteus; gtött, virid: C: B.
----- !rolog, recurvus; lång, longus; C. B.
----- mtttbre, minor; flotte, major.

PI.
♦SnutlöF, Allium, A: R. C: B. Brunf. Cord. PVanc. Fuch. Lon. 

Matt: Rudb. Schröd: H: Speg. etc.
----- l)ioitlöf3grää: alliaria, 01. R.
♦ayacttttl), Hyacinthus, C: B. Diof. Ol. Rudb.
— — SBlefblå — fl: coerul: pallid. O: R.
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f§t)achltf)] blå — fl: coerul: pleno, C: B. O: R.
------2)e§tttan§, hyacint: botryoid: mofcat. fl. coerul: O: R.
— — Druftue — — botr: flor: coerul: et albo, C. B.
----- ©renfull, racemofus, C: B.
------Jphrit - fl. albo, C: B. O: R.
----- Sfprbhgb — variegatus, O: R.
------flodelif — Hyacint: fl: campanula; difpof: C: B. Campanilla Lob.
------SRdngblont: polyanthos, O: R.

- ©panff — Hifpanicus, O. R. blå od) Ijtvrit, coerul. et alb.
------©tient, ftellaris, C: B. af mang flag.
----- Iurtiff — Orientalis, C: B. Cluf. af Utdng flag.
gyllen, «oyllenbuffe, >5yllenträ, Sambucus ; fe ,1Jlaber.

I.
CJasmtn Jasminum, C: B. Dod. Rudb. Tab. GelFeminum, Cam. Matth.
— — guffl, luteum, C: B. Lob. fl. luteo, Cæf. O: R.
----- f)hrit, fl. albo C. B. O. R. Tab.
----- ludblud) taube, odoratiff: American: O: R.
CJbtsrot, Althæa, C: B. Fuch. Mac. Matth. Rudb. Schrod. Tur.
— — gul)l, fl. luteo, C: B. Lob. Abutil(l)on, Avic: Dod. Cam.
----- tflujt fl. aIbo O. R.
— — röb — fl. fubrubeo; C. B. Sida, Cam.
CJfop — Hyfopus, C: B. Cam. Cord. Lob. Mac. Rudb. Schröd. 

Tab. etc.
- bid — fl. coerul: O. R. officinarum coerul. C: B. Fativa, Cord.
- röbadjtig, rubr: fl. C: B. O: R. IIyFop: Arabum, Tab.

K.

IKalflTtns=Xofor, Helf. — Lilium purpurocroceum anguftifol. 
Xantärter, Lathyrus, f. Cicercula, C: B. Ervum, Fuch. PiFum Gr: 

Trag.
------93ld, lathyrus fl: cærul: alb. varieg: O: R.

- 33rangul)Ia, fl. carmeftn: varieg: O: R ex rub: purp: in puniceum
inclinantes; C: B.

------gnl)Ia, Hifp: fl. luteo, O: R.
- Ijluita — fl. albo, C: B.

— — ißurpurf: flore purp: C: B. Cam. Cicera, Dod.
Xerfibär, Cerafus, C: B. Cord. Fran. Matth. Palmb. Rudb. H. Sp. 

Trag.
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[Sïerfjbdr] gemena, vulgar; Ger: O: R. cerafus acida, Brunf. Tab.
— î)rt)itac£)t. fruct: alb. O: R. alba dulcia, C: B. Trag.

-----©panfia — Hifpanica, O: R.
-----©tnarta, fruct: nigr[o] ; O: R. Cerafia dulcia nigra, C: B. I. Z.

- ©tora, et ©toreller, Ceraf: fructu majori, O: R.
Keyfnrc=Frona, KungsFrona, Corona Imperialis, Dod. Fran: Lilium.

C: B. Lob. Tufaj, Cluf.
---- îiubbel, dupl: corona, C: B. dupl: ferie jlorum, Lob.

— — ©nfel, corona Imper: fl. purp: f. rub: — Sandaracæ fl. C: B. 
KlocFor, Convolvulus, O: Rudb. Joh: Abl:
-----©panffa — Hifpan: blå fl. coerul: O: R.
Kornbloma, Cyanus, hortenf. C: B. Lob. Rudb. Tab.
— — bld, fl: cæruleo, C: B.
-----Sifjargab — fl. carneo, O: R.

- ißurpurf. fl. purpur: C: B. Lob. O: R.
Krafj, Nafturtium, Cæf. Fran. Fuch. Mac. Palmb. Rudb. Sehr. Tur: 
-----gemen, nafturt: hört: vulg. Matth. O: R.

- !Jnbianiff. Indicum majus C: B. Peruvianum Lugd.
— — ©otnarfr: — nafturt: fol: anguft: — Matth.
— — SBinterir: hyemale, O: R. latifol. C: B. Hifpanicum, Gef. Tab. 
KrtFon, Pruna flava, O: R: Prunus, C: B. Sehr.
-----gemena vulgaria, O: R.
-----guljla, magna flava, dulcia, Cæf. Cluf. Gef. Sehr.
KroF=ItIjor, Helf: Srusbortt — Lilium fl: reflexo. Hemerocallis. 
Krusbär, 0ttcFelbär, Uva crifpa, O: R. Uva fpina, Fran. Matth. 

Groffularia, C: B. Cluf. Ribes officinarum, Bell:
— @md — Uva crifpa minor, O. R. Ribes minor; Eyft.
— ©tora — major, O: R. fruct: maj: Euft. baccis majorib, Cam.
— 93runacf)t: fr: purp. O: R. Grofful: fr. purpurafc: obfc: Cluf.

— — ©låta — fr. glabro, O: R. non fpinofo, C: B. Trag.
Kynbel, Satureja, Cæf. Dod. Lon. Fran. Matth. Rudb. Thymbra,

Fran. Gefn. Tab. Cunila agreft: Cam. fativa, Plin.
— — Ijmitblå, Satureja hört: flofeulis fubcoerul: C: B.
Kyrfwel, Cerefolium, Fran: O: R. Cserefolium, Mac: Matth. Chxro- 

phyllum, C: B. Brunf. Gingidium, Fuch.
- gemen hortenfe, O, R. fativum, C: B. officinal: Sch.

-----Spanji — Hifpan: J: Ahl.
K«bl/ Braffica, Diofc. Dod. Lob. Matth. Seal. Schröd. H: Sp. Tab.
— - Imfmubidljl, Braffica capitata, C: B.
— — Savobidljl — Sabaudica, O, R.
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ÄärleFeblom«, Amaranthus, C: B. Cæf. Gefn. Plin, Rudb. Tab. 
Blitum, Caft: Matth. Tab.

----- jüfffärgnb, amaranthus cinerit: maj: fern: alb: O, R.
— — guladjt: coi: luteo, C: B. luteus, O, R.
— — putputl: flor: purpur: Lob.
----- 9ïôb — panicula incurva rubra, O, R.
----- ïrefargab, amaranth: tricolor, Lob. Rudb. fol. Varieg: C: B.
ÄürleFöäple Pomum amoris, Cam. Lob. Solanum pomiferum, C. B. 
----- ntinbre, minus; ftörre, majus, O, R.

L.
ÅrtbuF, Lactuca, få nämnes tfjen af nliont.

grött, lactuca fativa vulg. florefc. Dod. Cord. Matth. Tab.
----- fjtDit, lactuca alba,
----- Ijufltmb, capitata, Math. Tab.
----- Irufab — crifpa, C: B. Cæf.
----- Sångbl. folio oblongo acuto, C: B.
— — ©pnnff — Hifpanica, O, R.
-iagcvträ, Laurus, C: B. Cæf. Cord. Dalec: Fran. Lob. Plin. Rudb. 

Trag.
- brebblabigt, laurus latifolia, Diofc. Cord. fl. latior: Mat.
- ftttalbl. angultifol, O, R. tenuifol. Cam. Cord. Matth, 

üamenbel, Lavendula, Fran: Rudb: Lavandula, C, B. Cam. Cluf.
Spica Nardus German: Trag. CafRa alba Theoph: Dalec. 
Pfeudonardus, Fuch: Matth. Nardus Italica, Lob. 

brebbfabig, latifolia, C. B. major, Cord, lat: fol. Cam.
- <Strtalf>lûbig, anguftif: C. B. minor, Cord, foemina, Fuch. 

ÄeffelFnit, Cochlearia, C: B. Cam. Dod. Fran. Lob. Matth.
&il\OV, 2faoFUljor, Lilium, C: B. Fran. Mac. Rudb. Martagon Caft.

Matth.
— SIefa frofltljor, Iil ium, f. martagon fl. faverubent: O: R. 

Srangul)! — lilium purpurocroceum, O: R. purpur: Dod. Lob. 
gufjla, Lilium flavum; O. R. flavo flor: CI: Lob.

- §F>tta, lilium album, Fuch: Gef. flore erecto, O. R. Candidum,
Lob.

- §ögroba, Lilium Phoeniceum, O. R. Martagon Phoen: dilutum,
Lob.

- 9föba, lilium rubrum, O. R. Hemerocallis Macedon: Lob.
- I^urpurröb — lilium purpuro fangvin: flore reflexo, O, R.
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JidfFoUer — Leucojum Matth: Bauh: Viola Varieg: Plin. Keiri, 
Svertz.

Äuplner, je SSargbinter.
JJÖÖF, Cepa, C: B. Cord. Dod. Fuch. Rudb. Plin. H: Sp. Trag.

Turn. Porrum, Brunf. Gefn. Matth. Plin. Scilla, Diod. 
[o: Diofc.?] Dod. Plin. Allium Diofc. Dod. Fran. Lob. 
Moly, Cæf. Cluf. Rudb. Tab.

— -- @rädö! — Porrum fectivum juncifol. C. B. Cepa fiffilis, Tur.
----- §ûfêlôï - Scilla, O, R. Sqvilla, Brunf. Pancratium, Diofc.
----- ,jjuölöf — Sedum, O: R.

- §tmtlöf, allium, C. B. O: R. Scorodoprafum, Cord. Matth.
- jpiplöf — Porrum capitat: C. B. Fuch. Tur. tonfile, Lob.

----- jßutt, fßlirio, allioporrum, f. Scorodoprafum, C: B. Cord. O: R.
Trag.

----- jjßurlöf, porrum junceum capitat; O: R. fectivum juncefol.
C[. B.]

----- jRöblÖf, Cepa rubra, Gefn. Lon. Rudb. vulgaris, C, B. fativa,
Mac.

----- Sfogälöf, allium fphærocephal: bifol. Ital: Joh: B.
----- SBilblöf, Moly, C, B. Diofc. Lob. Rudb. af mang flag; je C. B.

O [R.]

M,

MarisébXoma, Bellis, C. B. O, R. hortenfis, Fran. Lob. Tab.
----- Ijlüit fl. albo, Lob. Rudb. Tab.
----- Siprgab, fl. carneo, O, R. incarnato, C. B.
----- jRöb — fl. rubro, C. B. O, R.

- ©firäflog, fl. variegat: O, R. candido et rubro, Lob. lab.
Ctf all flagert bubl. ocf) enfla; flor: plen: f: magn: et fimpl: ff. 

parvo, C: B.
Marise (Elftel, Carduus Mariæ, O. R. lacteus, Fran.
HTeloner, Melo, C. B. Fran. Melopepo, Dod. Lon. Pepo, Fuchi. 

Matth.
----- apng - fruct: oblo[n]go, C: B.
----- runbadjt. fr. contract: rotundior: fig: C. B.
----- ntinbre, fruct: minor; parvus; Tab. ftörre, fr. majore, C. B.
- — gul)l - Melo pallidus; grölt, viridis; Brun, cinereus; C. B. 
Weltfp, Meliffa, Brunf. Dod. Fran. vulgaris, O, R. hortenfis, C: B5.

Lon.
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[äftelifja] ^nbianiff, Meliff: Moluccana, C: B. O, R. Conftantinopol. 
Cam.

îurtift, Meliffophyllum Turcicum, O. R. MeliUa Turcica, Dale- 
champ. Cedronella, f. Citrago Turcica, Gefn. 

tttiram, Majorana, A: R. Brunf: Cæf. Fran. Palm. Rudb. Schrod.
Marum, Dod. Lob. Tab. Amaracus, Gefn. Sampducus, 
C. B. Lob.

UTorcller, fe Äergbär, Cerafus fruct: major:
Worot, Daucus, Daucum, Daucinum, C: B. Diofc. fativa, O, R.
-----guljl, Daucus fat: radice lut: O, R.
-----rob — rad: rubr: O, R.
vTCyntl)«, Mentha, C: B. Fran. Plin. Trag. Turn. etc. hortenfis nob' 

O. R.
- SronmtjntEjCl, Mentha hort: verticillata, C: B. O. R. Calamintha

Tab.
- torfjmtjntfja, Mentha cruciata, Lob. fob glab. nigr: fl: fpic:

O: R.
-----ftntämljntfja, Crifpa, Cord. O: R.

- ©pirmtjntfja, fpicata, C: B. lanuginofa, O, R.
Walle, Atriplex, Diofc. Plin. hortenfis, C: B. fativa, O, R.

~ Qtott,, viridis, O, R. pallide virens, C. B. fativa viridis, Cord. 
-----Ijloit - alba, O, R.

- 9?öb - rubra, Fran. Tab. folio rubicundo, Trag, rufo fol. Cord. 
-----Virginift bär bäranbe, Virgin: baccifera, O, R.
VTCåbäv, Ribes fylv: bacc: rub. Fran. Vitis, Rib: Alp: dulcis, J. B 

O. R.

N.
1 iamfter, Narciffus, Diofc. Cluf. Plin: etc. af gattfFa måttet flag; 

fe Cafp: Bauh: Pin. Ol: Rudb: G[l]yft[s]vail, etc.
Slf Kjtnilfa mango; item!, boe C: B. 99 (lag, l>oe O: R: tttt Hort: 

Bot: 39, ntt Glyfisvall, K39 flag; allennft någre af färgan 
anförag, nentl.

-----Sletgnl, fl: pallid: luteo.
-----guf)I - fl. lut.
— — gufjlgrön, fl. lut: virefeent.
-----£)loit - fl. albo.

ißurjntr — fl. purp. f. phænic:
— — 9töb — fl. rubr.

af Sbubbla och enFla blom:
flor: pleno et fimpl.

oä)

af åtftill: flagg IKalFar, 
calic: Diverf. et col: et long:
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Yltufcqräs, Ptarmica, Matth. Cyano [imilis, Cæf. Auftriaça, Cam. 
Jacea oleæ folio, C: B. Jacea incana, Lob.

----- Purpurbl. Ptarmica auftriaca fl. purp: O: R.
YlägltFeblomfter, Cariophyllus hortenf. C: B. Lob. O, R.
----- fftoita, Carioph: hort: fl: albo, O, R.
----- öiffärgabe — fl. carneo, O, R. incarnat: C: B.
----- SOcöniefärg: fl. miniato, C: B. O. R.
----- purpurfärg, fl: purpur. C: B.
----- ÿîoba — Carioph: Holland: fl. rubro, O, R.
----- ©praîlota, fl. variegat: C: B. uteb ptoita* rüba= etc. räuber,

ftriis, alb. rub: etc. uteb Itffdrg= röba prtcfat, punctis earn: 
et rubr. C: B. O: R.

----- iöorfttlägliFor, Cariophyllus fylveflr: f. Armerius, C: B. Dod.
----- — — .lPtutta, fl. albo, O, R. albus parvus, Cam.
----- _ _ 9Iöba, fl. rubro, O: R. Amerius flos tertius, Dod.

O.

0plägg; (P»ullbvt>ifvua, Primula veris, O: B. Matth, umbellifera, fl.
lut: Rudb. Odorea lut. Arthritica, Gefn. Herba paralyfis, 
Brunf. Verba/cu[lu]m prat: odorat: C: B.

----- bubbel Monta fl. pleno, lut: O. R.
----- Pttrpurb. fl: purpur: O: B. Rudb. fl. rubro, Cluf.

P.

PalftentacFe, Paftinaca, C: B. Dod. Fran. Mac. Schröd. Staphylinus 
Diofc. Trag. Carota, Cæfalp. fativa, Sch. Daucus, Cluf. 
Dod.

pentngegräe, Thlafpi Creticum, O: R. ptoitt, fl: alb: O: R. 
perftlja Petrofelinum
peparrot — Raphanus rufticanus, C: B. FYan. Armoracia, Plin.

Radicula magna, Dod. Raphanus major, Gef. Trag. 
Petafttter, Petafites, Diofc. Dod. F'uch. Lon. Rudb. Farfugium, 

Plin. TufJilago major, Matth.
pioner, Pæonia, C: B. Diof. Dod. Gefn. Matth. Rudb. Tab. Trag.
-----Sartneftn blotna, Pæonia fl. carmefmo, O: R.
-----p toit — fl. albo, Lob. Pæonia leucanthemos, Pfiphedila Bellonii,

Cam.
-----röb, fl. rubro, O. K. Pæonia rub: Eyfl::
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[pioner] af all flagen bubbl. odj enFl. fl: multip: f. pleno, et fimpl. 
Plömon, Pruna magna atrocærulea dulcia, C: B. O: R. Pruna 

Damafcena, Dod. Matth. Trag.
-----©gge=plonton, pruna maxima cerea, O, R. magnitudine ovi gal-

linacei f. anferini, Gefn.
-----9îoba, magna rubra, O, R. afinaria, Caef. afinina, Trag.
portulnF, Portulaca, C: B. Cæf. Cord. Fran. Fuch. Plin. Rudb.

Tab. hortenfis, Brunf. latifol. fativa, C: B. domeftica, Matth, 
pumpn, Pepo, Diof. Cæf. Lon. Rudb. Cucumis, Plin. Tab.
-----flaflpntltp: Pep: lagenar: Pepo oblongus, C: B. major, Dod.
— — 9hmb, Pepo rotundus, C: B, compreffus, Lob. feffilis, Cæf.
-----îûtttig — angulofus minor, C. B. Ger. Tab.

- til färgan, grön, Color: virid: guïjl — lut: ©affranchi, croceo; 
©prâîlot, variegat: C: B. O: R. 

puri, pufto, allioporrum; fe, Söf.
Päron, Pyra, J: B. Cord. Rudb. Tab. Pyrus fativa, C: B. Pyrum, 

Turn.
-----flaflpäron, pyra ampulacea, O. R.
-----jßergamoter, Pergamotina, O. R.
-----©onunnrpöron - præcocia, O. R.
-----©jbdjöftpäron, ferotina; O. R.

R.
Xabifer, Raphanus major orbicularis, C: B. Radicula fativa, Dod.

- långa, oMonguè, C: B. longus, Lon. Matth. Trag.
- rnrtba, rotunda radice; C: B. raphanus rotund: Lon. Tab. 

Xtbbcrfpare Calcatrippa f. Delphinium, Cord. O. R. Confolida re-
galis, C: B. Flos regius, Dod.

— — f)ft>it fl: albo, Gefn. Rudb. Tab.
-----Siffärgab, fl. incarnato, Cam.
-----jßurpurf. - fl. purp: Cam. O: R.
— — 9îôb — fl. rubro, Lob. Tab.
-----©pröflot — fl. variegato. O. R.
Xingebloma, Calendula, Brunf. Fran. Rudb. Caltha, C: B. Diof. Pli[n.]
-----bubbet, fl. pleno, O. R. Calendula lutea fl. majore; C: B.
-----enïel — fl. fimpl. O. R. vulgaris, C. B.
-----Monta utljur Monta, Calend: proliféra, C: B. Tab. Chryfanthemum

proliferum, Lob.
Glysisvallur III 52
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Xofer, Rofa, C:Bauh. Brunf. Fuch. Macer. Hin. Rudb. Tab. Trag. 
------ guïjla, fl. luteo, O, R.
----- IjtDtta — fl. albo, O. R. rofa alba, Cam. Matth. Candida, Cæf.
----- Stffätgaba, carneo flore, non fpinofa, O. R. fpinis carens, C: B.

- tßurpurf. fl. purp: O. R. rofa purpurea, C. B. rofeo colore, Cæf.
- 9îôb — fl. rubro, O. R. rofa rubra, C: B. Damafcena, Lob.

-----all flogen af ÜDubb: odj tëttFl. flor: pleno et fimpl:
Jloetnaritt, Rofmarinus fativus, C: B. Ol. R. Sehr. Hortenfis C: B. 
----- brebblabtg, major f. Iatifol. O. R. fpontan: lat: fob C: B.
— — fmalbt. — minor f. anguft: C: B. Iibanotis coronaria Cord. Gefn. 
Jlttta, Ruta, C: B. Mac: Palmb. Sehr, hortenfis, C: B. Fuch. Lob.

fativa, Cord. Domeftica, Trag.
----- Brebbtabtg — latifolia, Brunf. Caft. Matth. Tab.
----- lSrnalbt. minor, Trag, anguftifol. C: B. tenuifol. Cord. Tab.
JlätttFa, Raphanus orbicul: niger: C. B. Schrod: Radicula fativa, 

Dod.
- tång, raph: minor oblongus, C: B. minor purpur: Lob.

----- rnnb, rotundus. Lon. Tab.
— — mittbre odj ftörre; Radix et parva et craffa, pro fationis tempore,

C: B.
Jlöbbcta, Beta, C: B. Brunf. Cord. Lon. Matth. Plin. Rudb. Sehr. 

H: Sp.
— — ©ufjl — rad: lutea, Cam. O. R. flava, Gef.

- $fDtt — beta alba, Matth. Candida, Fuch. Trag, pallefc. C: B. 
----- tRöb — rubra, Brunf. Dod. Lon. Rudb. Trag.
XöblöF, cepa rubra, fe Söt.

S.

0afratte Jlofcr, Crocus, C: B. Diofc. Dod. Lob. Lon. Matth. Rudb. 
Turn.

----- »aöffrofer, Crocus ferotinus; C: B. autumnalis, Cam: Rudb.
----- — — jßurburtet — flor: purp: O. R. purpurafeent: C: B.
----- — — Skttbltga — fl. purp: ftriat: O. R.
- - \üar=Jlofer, Vernus, O. R. Tab. f. latifol. C: B.
----- — — S3td, Crocus vernus cæruleus, C: B.

— gut)! — Crocus vernus latif: flaveus, C: B. luteus, 
Lob.

----- — — IjiDit — fl. albo, O. R. Iatifolius albus, C: B.
----- — — jßltrpur — fl: purpur: Cluf.
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[©Ctfrartå 9îofer, 2Bår=9tofer] ©präflot — Crocus vernus variegatus, 
C: B. Cluf. Lob.

©allat - fe Sabuf, lactuca.
©alttua, Salvia; ïallaë få af allom.

— sJtunbbl. Salvia rotundifolia, O: R. fol: fubrotund: C: B.
-----©toeitff — Romana, f. Coftus hort: O: R.

- $t)ff, - Salv: auriculata, O. R. aurita, et non aurita, C: B. 
pinnat a, Eyft: anguftifol. Cluf: tenuifol. auriculata, Cam. 

©amcterofer, Tanacetum Africanum, C: B. Flos Africanus, Cam.
Lob. O: R. Tab. Othonna, Diofc. Lob. Plin. Cariophyllus 
Indiens, Gefn. Matth. Trag.

-----Bruna, flos Africanus flor: ferrug: O: R.
— — ©uljla fl. luteo, C: B.
---- af bägge flagen £>ubl. oefj JirttFla ; fl: pleno, I. multipl. et fimpl.
0enap, Sinapi, C: B. Diofc. Lob. Mac. Matth. Rudb. H. Sp. Tab.

— gemen — domefticum, O: R. hortenfe C: B.
-----guljt ~ Sinapi luteum, Lon. fativum lut: Trag.

— t)ioit, femine albo, C: B. Sinapi album, Cam.
©•grön, Clematis Daphnoides, C: B. Diof, Plin. Vinca pervinca 

Brunf. Lon:
-----Blå, Clem: pannon: fl: cœrul. O. R.

" gemen Blå; Clematis Daphnoides minor fl: cœrul: C: B.
— — Ijloit — lacin: fl: albo, O, R.
— — purpurl: fl: purp: O, R. fubpurpurafc: C: B.
0tlftt>erFttappar, Bellis hortenfis, flore pleno, C: B. flore multipl:

Lob. Tab. Primula veris multipl: fol. Cæf.
©FarlaFatt, Horminum, Diofc: Dod. Lob. Matth. Sclarea, Cam. Tab.

Gallitricum, Dod. Ger. Orvala, Caft.
-----ißurpurf. flor: purp. O, R.
©oeFerrot, Sifarum, P ran: O: R. Sifer, Cord: Lon. Rapunculushor- 

tensis, Dod. Elaphobof\c)um, Diof. Plin.
©olbloma, Flos Solis, Cam. O: R. Corona Solis, Tab. Helenium, 

C: B.
— — Brunt frö, femine cinerit: O: R.

— — purpur — fem: purp: — O: R.
----- sJtanbugt — fem: variegat: O: R.
©olmänba Chondrilla, C: B. Diof. Plin: Rudb. Tab.
-----guljl — Chondrilla lutea, C: B. fl: lut: O: R.
— — purpur: purpurea, C: B. flor: purp: Cam. O: R.
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0pargt6, Afparagus, C: B. Brunf. Tran, [o: Fran.] Matth. Flin.
Rudb. Turn: altilis, Fuch. Tab. domeftica, Bellon. hor- 
tendis, Cam. Dod. Ialiva, C: B.

0pitiat, Spinachia, C: B. O: R. Spinachium, Franc. Matth. Lapa- 
thum hortende, C: B. Spinaceum olus, Gefn: Spinacia, Cæf. 
Lob.

0ptrbloma, Refeda, C: B. Cam. Lob. Plin. Tab.
— - grönadftig, refeda minor fl: fubvir: O: R.

— fjlrnt, minor alba, C: B. fl. alb. O: R. Sedamoides parvum Sal-
manl: Cluf.

0prmgForn; IHÖ&ome^ört, Noli me tangere, Cam. Fran. Tab. Bal- 
damina, C: B. Impatiens herba, Dod. O: R. Catanance, Cæf. 

0ticfclbär, fe Sruêbar, Rub: idæus [? Ribes?] acul:
0tod?rofer, Malva hortenfis, fe Sonbrof :
0tonnl)«tt, ?Slàl>att, Aconithum Lycoctonum cœrul: Dod. Na- 

pellus verus cœrul: Lob. reticul: Cæf.
0tu&entvofer, Lychnis, Diofc. Lychnides, C: B. Lychnis Chalcedonica, 

O, R. Tab. Constantinopolitana, Cam. Lob.
— Subbla, Lychnis Chalced: fl: miniat: rnultipl: O: R.

----- Ijttrita, -- fl: albo, O: R. Colore cand: C: B.
----- Siffarg : fl. earn: O: R. flos Condtant: incarnatus, Eyft.
----- 9îbba ftttå, min: anguftif: calice turg: fl: rubr: O: R.
0tüâr&8ltljor, Gladiolus, C: B: Diof. Plin. Xiphion, Cluf.
----- ,Çhrit, A- alb. Lob. O. R.
----- Siffärg. fl: incarnato, C: B. fl. earn: O: R.

— ißurfmr: colore purp: rubente, C: B. fl. purp: O. R.
— ©wäfbeltljor, Iris, O: R. Iris Bulboda, C. B. Cluf. Lob.
----- SIàï)tt)it, Iris latif. cœrul: lin: violaceis, C: B.
— — gitf)I — fl: luteo, O. R. bulbosa lutea, C: B.
----- £)tt)it -- flor: alb. f. iris Candida, C. B.
----- ^urpitrf. fl. purpureo, Cluf.
----- ©toaftoelfärg, Iris latif. fl. fulphur: O, R.
----- ©präflot — et rtteb många färgar, Iris bulboda verdicolor, Cluf.

flor: var: Cam. Cluf.
©yrtnga, Syringa, O: R. Sidyrinchium, C. B. Plin.
----- blå, flos eft coerul: luteis macul: afp: C: B.
----- ntinbre, Sifyrinchion minus; C: B
----- ftörre — majus, Dod. Cluf.
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cEiblöfa, Colchicum, C: B. Diof. Rudb. Trag. Turn.
— — §öft, Colchicum autumn: C: B. O: R.
----- SBår — vernum, C: B. vernale, O. R.
<£bttruan, Thymus, C: B. Brunf. Diofc. Rudb. Thymum, Dod. Lob. 

Matth. Serpillum hortende, Dod.
(EobaF, Tabacum, Franc. Tabacca, Tabaco, Tubac, TubacJca; Nico- 

tiana, C: B. Sana Sancta, Lob. Herba S. Crucis, Caft. Petum, 
Cluf. Hyofcyamus, Gefn. Tornabona, Cæf.

----- BrebbIabigt — Nicotiana major latifol. C: B.
----- jntalbl. anguftifolia, C: B. Tabacum minus, Lob.
(Eranenäf, Geranium, C. B. Diofc. O. R. Roftrum gruis, Franc. 

Myrrhida Plin.
----- blå, geranium batrachiodes, [o: -oides], fl. coerul: C: B. O: R.
— — Tejman3, mofchatum, Cam. Herba mofchata, Ang.
----- fläcEüt — fl. alb. cœrul. variegat: O: R.
----- .fjögttoäjattbe, geranium affurgens, O: R.
----- sJîoberfê, Robertianum, C: B. Ruperti, Cæf. Gratia Dei, Trag.

Sideritis tertia, Dod. Lon.
Culpan, Tulipa, Gefn ; äro mang flag; je Cas: Bauh: Pin. Clus:

Zahn. Valvaf: Ol: Rudb: Hort: Bot: od) Glyfi[s]vall, I)loarejt 
44 jt: ftd afrit:

— — SBIeïguIjl, Tulipa fl. fulphur: tot.
----- ©ul)l — — fl: luteo tot.
— — «fjalfgufjl — fl. lut: dimid: part.
----- .Öhrit — fl: albo tot.
----- Siffärg: fl. earn:
— — äJiöngfärg. fl. variegat:
— — sJibb----- fl. rub.
— — fjögröb — fl. bombycin.

- af all jlagert finna§ lanterne eller bräbberne af dtjt: färgo;
limb: f. margin: divertis colorib:

- äfloen mitt uti, rän&er af åtfftUtg färgo, lin: variegat: 
«EöritXofer, Rofa; C. B. Plin. O: R. hortenfis, Fran. domeftica,

Sehr, fativa, C. B. Brunf. Dod.
— — gttfjla — fl: luteo, O: R.

- Ijhrita — fl. albo, EyfL O. R. Rofa alba, Cam. Tab. Candida,
Cæf.

- QfjHCtngba, fl. variegat: O: R. Rofa verficolor, C: B. Cluf.

af Tulip:
1: Præc: SIbtg.
2. Dub: ntttbemeHan
3. Serot. ©enmogn.
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[Tömiflofer] Stffarg : fl: earn. O. R. Roia incarnata, Dod. ex purp: 
albic: Gef.

----- ißurpurf. Rofa purpurea, C: B. trachynia, Plin.
----- af all flogen bubl. oef) Ütnfl. fl: pi. F. multipl: et [impi:

U.

V>Allertati, Valeriana, C: B. Diof. Phu, Cord. Dod. Fuch. Gef. 
Matth. Tur.

----- greftff — Valeriana græca, Dod. Ger. Tab.
— — blå — fl. coerul: C: B. O: R.
— — f)tr>it — fl: albo, Eyft: O: R. Zahn.
----- ftor, Valeriana vera f. Nardus agreft: Trag. Phu magnum,

Fuch. Lon. Matth. O: R. Turn.
YDtrllmo, Papaver, C. B. Cæf. Lob. Palmb. Plin. Rudb. Schrôd. 

Tab. Trag.
-----S31eïbrun, Papaver fl: pallid: purp: Rudb. levit: purp: C B.
-----$h)it, A-' albo, O, R. papav: album, Trag. Candidum, Cæf.

— — !jjprângb: fl. variegat: O: R. colore mixto, Tab.
----- Srufab — fol: crenatis, Gefn. diffectis, Dod.
— — Siffarg: fl. carneo, O. R. incarnato C: B.
----- ißurpurf: fl. purp: O: R. colore purp: C: B.
----- 9?ôb — fl: rubro, C: B. O: R. papaver rubrum, Trag.
— — ©rtmrtadjtig, papaver nigrum, Dod. Lob.
----- Tulpani — papaver tulipoides, O: R.
----- af ntäft all flagen, ÎDubl. odj âinïl. flor: plen: et Fimpi:
Wargbött«, Lupinus, C: B. Cord. Fuch. Plin. Tab. Turn.
----- bld, lup: cceruleus, O: R.
— — — ntinbre, et ftttalbl. tenuifol, O: R. minor, Tab.
----- ---- ftörre, eller brebbl. major latifol: C: B. O: R.
— — — ftörfta, latif. max: fl. coerul: O: R.
— — gufjl, lupinus luteus, Cam. Tab. fl. luteo, Lob.
— — l)imt, lup: fativus fl: albo, C: B. Cluf. lup: albus, Fuch. Tur. 
Vthnbcir, Vitis, Ribes horten!. Ol. R. Groffularia, C: B. RibrFium,

Dod. Ribes vulg: domeftica, Matth.
— — lptuita, ribes fruet: alb: O: R. Ribes alba, Sehr. GroHula:. hor-

tenfis, fruetu margaritis Fimili, C: B.
— — 9îôb — ribes rubra, Sch. ribefium fruetu rubro, Dod. G-oFFu-

laria non Fpinola hort: rubra, C: B. GroFFular: rub: Lugd.
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[SBtnBär] 9îôb, fmd, groffularia vulgaris fr. dulci C: B. Ribes minor 
fruct: rubro, Eyft.

— ©tor, — baccis majoribus, Cam. Ribes maj: fr: rub: 
Eyft.

------©ttmrt, Ribes bacc: nigr. Cam. Grofful: non [pin: fruct: nig:
C: B.

Wttmita, Ruta hortenfis, C: B. Dod. Gef. Palmb. O: R. Sehr. 
domeftica Trag, fativa, Cord.

— brebblab: Ruta hortenf: latifol: C. B. Sch. Tab. major, Gefn.
— — fntalbl: — tenuifolia, Sch. Tab. minor, Trag, altera, C: B.

Å.
?tferlejor, “ÅFerltljor, Aqvileja, C. B. Cam. Cluf. Lob. Rudb. Jovis 

flos, Dalech. Ifopyrum, Diof. Leontoftomum, Gefn.
— — 35Id, fl: cœruleo, C: B. O: R.
------Öttrita - fl. albo, O: R.
— — Stffdrgabe — fl. earn: O: R. incarnato, C. B.
------purpurf. fl. purpur. C. B. Eyft.
— — sJtoba — fl. rubr: C: B. O: R.
------af all flag en bubl. odj ettfl. flor: plen: /. mult: et fimpl.

— ©tiernlifa dterlejor; Aqvileja ftellata, C: B. Eyft. O: R.
— — — bid — Aqvil: ftellata fl. coerul: Eyft: O: R.
— — — Iftoit — fl. albo; Eyft.
------— Sif'fdrg: fl. earn: O. R.
------— purpur, fl. purpur: Eyft.

— ©prdtl: fl. alb: minit: nigr: punct: orn: Eyft. aqvileja varie- 
gata, O: R.

“Älanberot, Enula campana, Brunf. Cam. Enula, Caef. Lon. Tur.
Inula, Mac. Elenion, Trag. Helenium, Cord. Gef. Lob. 
Helenium vulg. C. B. Panax Chironium Theophr: Cord.

Ä.
“Hpclträ, Malus, C: B. Ges. Palmb. Rud. Tab.
— — ntinbre, pumila, humilis, C: B.
------ftörre — in altitudinem erecta; C: B.

— nteb uttoibg: qloiftar, ramis et brachiis diducta, C. B.
------fjfrucfjtbäranbe, malus pomifera.
----- — find dple, pom: min: ftörre: major: pom:

fur, fruct: acid: föt, fruct: dulc: föbfur eil triffa, poma 
amaraMulc. ttodrr, trdadjt: inflpid:
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“Hrenprie, Veronica, C: B. Cluf. Fran: Rudb. Sehr. Tab. Veronica 
mas erecta, Sch: fpicata, C. B. O: B.

— — brebblab: fpicata latifol: C: B. prima vel maj: Cluf.
-----fmalbl. anguftifol: C: B. Auricula mûris, Cæf.

— blå, Veronica fpicata coerul: Cam. fl. coer: O: R.
- - Ijftrit - fl. albo, O, R.

“Hrter —, Pifum, C: B. Dod. Fran. Lob. Matth. PI: Rudb. H: Sp. 
Tab.

-----brotota, pifa variegata, O. R. fructu variegato, C: B.
— — gröna, pif: virid: fol: phafeol: O: R.
— — 1)lutta, fl. alb. C. B. Pifum Jiortenfe majus, C: B.
-----ißrictaba, pif: punctat: O: R.
— — Staf)Höfa, pifa leptolaba, Cam. fine cort: duriore, C: B.
-----©oeferärter, pifa faccharata, O, R.
-----Sftmrta, pifa nigra, Gefn.
-----Tibig, pifum præcox, O, R.
ttrtfïodte, Scolymus f. Cinara C: B. Art(hb)ischoccus, Fran.
-----nnber jorben, Canada, Fran.

Qvod meus hortus habet, fumas impune li[c]ebit, 
Si dederis nobis qvod tuus hortus habet.

Uniment (lut. §: 1.
Bernhardus :

Terrena nobis in ufu effe debent;
Coelestia vero in desiderio.

H. S. (Fube Warcf oci> ^vrila.
©à far nu ftml, O! jorb, nteb alla fina gdfmor,
3ag gier tig inånga namn, för tina många Ijåfmor, 

Opis, Cybele, Proferpina odj Vetta;
^ag tuet, jag måfte tig Ijär font en främling giäfta; 
3lt jag utaf tit bröft, flat Ijafma baglig föbo,
0d) famla up af tig mitt bröb meb fmett odj möbo; 
ïïîen faft jag gräflar nu i tig, meb mina l)änber,
^ag litftml fiäl od) ljug til ^immelen bemfänber,
Odfj tror, at när jag är i jorb til jorben toorben, 
Stal Jesus fättia mig up i Sin 2fngla=Grben.
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§: 2.

Gnär man efterfinnar, tfje mång od) åtffillig namn, font Botanici 
giflna på enaljanba trä, enaljanba buffa, ört, grä§, blomfter, etc. etc. 
utomlanbë; 11) et mångotn fälftjnt företontmer, enteban tlje äro ffitje= 
adjtige; ©å ftabnar förunbran tå, när inom et rite, inom en Sanbëort, 
etc. åtffillig namn äro på ^orbené toäpter; §uru mpcfet mera I)o§ ut= 
länbingar; ^fcg toele ttjet toifa, fnart fagt, på all trä, buffar, örter od) 
grä§ font ttjenna Chloris Helfmgica nämner; dit en fåbant är uteflutit; 
®od) til et minfta prof införeé et allenaft gement grä§, ttäml. 
gräs, öf[toe]r alt få fallabt t)är i ,Çelfingifanb]

»Jen

t

SltebeIpab nämnes ttjet UMgräe.
SBäfterbotn C?ol>rtnnte ört.
Öfterbotu ■Jtfdegräe.
Cdeftr : od) ©öbermanl. “Hlggräs.
öftergiötl. ^Rafföta.
SBeftergötl. tTTöltagräe.
©molanb Äarört.
©tånö UTiöört.
SIefingen 'ITangräe.
Öland gallgräs.
Gotland ÿiraFe.

od) få luibare; tfjerföre är intet at unbra tf)et Latin: Botanici Ifjaftva 
åtffillig namn på ttjetta ena gräfet, v. g. Barba Capr: Filipendula; 
Begina pra,ti; Ulmaria, etc.





(Dtndlfcig Bonfccs
^cfwcrncs bcfïrîfntng,

od) utlåtelfe 
om

^cmans'biruf odfr 6uöt)ålbning
uti

Cimbernäs,
unber

§inie(étednet 
Biörn Ijin ftore 
17 « « 47.

I: Mof: 93: 3:17. HTcb beFymber fFalt tu nara 
tig på jorbene, t alla tina lifsbagar.

^Sfeb: S3: 6:7. ^warjo ocb cnc mentfPo år 
arbete pålagt, efter bennee mått.

* *
*

0amt Ofa [t] 0 

om 43rämt>in; 1748.
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I: 2?elen

§: 1.

!gag bief föbber, feban tIjen tiben Laffe Iefbe loar förfluten, odj> 
folïet glammabe än ont IitsIa gob toäla, faft än tl)e rönte tljen bliftoa 
alt toärre; uti f)imberbagame font min garnie faber, efter fin räfning, 
fabe tå falla in i Ampril tttånab, eller April; enteban alt toar ampert 
ute od) inne, od) tf)en ene font tl)en anbre löpo i April. Sljenne min 
faber loar en bonbe, font bobbe bat ont bpn, od) ett ffattebragare på 
fitt f)etttatt, ttjet I)an intet ågbe, rätt utfattig, få at tljer Utar I)toarden 
bfta eller flita, för förälbrar eller för off 5: ft: barnen; när alla uP 
ftplber od) utlagor, få loäl til tronan, af tl)e gamla til öre od) örtug 
rätnabe, faint röt; fåfont od) af tl)e npa ntprefmingar, unber namn af 
beloilningar, looro ntpantabe; förutan alla !Jnfofneg börbor, od) tit alla 
många fotitmanbe, öftan od) loäftan, blå od) grå, fioarta od) I)tofta; 
,Çtoarfôre loar loårt bageliga bröb af ntäff od) brant, famanftöpt nteb 
bartniiöl od) agnar; Srida bara loatn, fitrntiölf, loafjla od) ntöfjtt; unban* 
taganb Jul)lbagen, tå loi fingo en fofa bräntofn at fmata på; Sod) loar 
Sobafgpipan fällan utnr min faberg mun; ofta nog od) uti mina ÜDÎoberg, 
od) mine älbre broberg; Sod) l)og tttig atbeleS intet; Ipoilfet förorfafabe 
fattigbom på tläber, när alt npbränbeg od) bortflög font röt, få at 
fängetäden öfloen [o: öfloer] od) unber, od) Ifntpg looro bara t)alm, 
fåfont ftojnbpfsfor; gångfläber, flarfloor utan å flarfloor, od) bara foten 
litigenom ftrnmpen od) fton, om lointern; Sod) otu lodljr, fotttar od) 
t)öft, alt jämt barfota, faft än fiölb od) flaff fioåra å färbe tooro. Äprfo* 
brägten Iappab nteb tlntar af åtffilliga färgor, omgiftoen nteb 100 åra 
gamalt banb, eller bälte.

§: 2.

Uti fåbant fattigt tilftånb, htnbe tttina förälbrar ingalunba Ijålta 
mig i Scholan, utan allenaft l)oé ett gatnal ©nbbe, font gid t)är od) 
tljer omtring at föta föbon genottt a, b, c, boten, för barn. Iptoilfett 
fttller loar flftig, men ordlöfer, ffttmögber, nteb flera ålberbotttS frätttpor; 
lät fig od) beljaga en gob brid öl)l od) pipa tobat, anfanbeS mera tb)e 
förntognareg [o: förtttögnareg] än tlje fattigag barn; I)loarföre tuttbe 
iag intet fontma långt fram nteb bofen, än tttinbre nteb pennan, enteban 
tiben tl)er til loar ganffa fort; tp få fnart iag förmåbbe bära in toeb-
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eller toatn, pugga toeb, jitta på fälten, ftå på flabben, ro meb ena åra 
båten, lägga ut et nät, o. f. to. Diåfte båbe bot o cl) penna liiggag å 
fibo od) t ntånab lorå; tp tuärr !

§: 3.
(Snär mine förälbrar bleftoo gamla, od) åpugan eller petitancts 

ffiötfel toar anbtloarbat til min älfta brober, efter Sagen, tpet länge pär 
gängfe toarit; gag fan pär uti intet finna mig; emeban tpenne min 
älfte brober loar en fpllpråmer, laatpunb, otoettig emot fina fpffon, od) 
tpet ftoårare toar, emot toåra gamla förälbrar, font mpdet fndabe tper 
öftoer; potanbe tpent at pada fig utur gårben, emeban loår faber loar 
tftfomen obörbig etc. etc. @å toar för mig ingen annar nttoäg, än 
at begifloa mig til tiänft, utom faberg pufet; tp tpet par iag pörbt 
månge berätta, at om förtet- IcFe Fomrna i tjb bort at ttätta goöt 
fokF, tnarba tpe meb tjben mtölF»Falftnar od> rötmgg; faft än 
nöben ocp fattigbomen mig tper til ttoingabe. ©ont tå ©ocpmißrefterne 
Ioib förpören bepagat få färlef til mig, tp ittånbe garnie far i ißrefte= 
gårben $. Sifred Erlands fon taga mig til ffopoife; tpet mig fiärt 
loar; giorbe min tiänft, få mpdet iag fönnåbbe, meb ftruntpor od) ffor, 
o. f. lo. @amle ©ubben loar genom gober od) loågot [o: något] ffuno 
ögber, bannabe mig fällan; enbaft när iag ftob loib brafan at acpta 
elbett om rnornarna, flog fingren od) pufloubet; fabe pan gofje Laffe ! 
gad ut i fiöfet, tloätta tig, ocp fäg tit Malin pou borftar Söffen af tig, 
od) fom ftrap in igen; iDien Diorgguman loar intet ntör, ploarfen emot 
gantai gar, tp pou tåtbe intet ploab pan fabe eller befalte, utan pan 
bief ftrap näpfter, od) fallab en gamal tofer; p. iöarnen fom mång 
looro, tp bägge båbe pabe loarit gifte titförne, paft barn i förra öd)tem 
ffapet, od) nu 2 eller 3. tilfamau; allefaman penta i f|Mftegårben; tp 
ploab fahren loele giöra af Sönerna, tpet ioele intet mobreu; od) ploab 
mobern toele förefe bötrarna, tpet loar emot fabreng loilfa ; Sbodi märfteå 
tpet morggutnan pölt fin barn mpdet bättre, i et font annat, än ftiuf= 
barnen; ploar af o(m)fämfa od) munpugg fom oftaft upfont få emellan 
förälbrarna, fom emellan barnen; få at tpe fenare, i lönbom, begpnte 
fraffa en ploar unber fina grpto. Itug=fßreften i pufet, Jöns Skrika, 
loar font pan fitnbe, bod) nog afpöllen pos Dtoréguman, Ipbanbeg penna 
mera än gantalfar. loan loar toäl en ftor=ropare i fprfon, men lättinger 
penta i pufet, tp at fe ploab brängartte arbetabe, tpet tpdte pan för 
gement loara, urfäd)tanbeg fig af läfa od) ffrifloa prebilningar, etc. 
Dien tpet rnörfte iag fällan fte, font måfte od) loara pang uppaffare,
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bära in Ineb i pané famare ocp tänba elb, metenbels !lådan 9, näi 
fjan fteg up af fängena, o rf) puépigan frambära ffulle fruf often; STobafé= 
pipan fpnteé mara pané 33ibel, orf) fiättian pané poftilanter; Cmgänge 
nti ïortfpel mar bagelig öfnittg, eller refa omfrtng tjt pmareft fané något 
til bäfta. ©måra pölt pan mig i !ur, båbe meb orb ocp giärning af 
pårnot orf) örfilar, i fpnerpet när ffone ide putfabeé efter bepag, tobafé= 
pipan ren ränfab, fßärufa på ftoden ide rätt fatter; tåflorna ide fatta 
mib fangen, etc. ®rängar orf) ißigor, fom många pär moro, lefbe uti 
unberbart förepållanbe, ide allenaft i lättia ocp !iättia, 11) tpe gamla 
tiänfta pion lärbe tpe nptonma, at mara bagétiufmar; puéfolfet i ©ocp= 
nen måfte pålla i tpngfta änban unber tperaé bagémärden; SDpen ene 
brängen ölffabe tpen ena pigan, ocp tpen anbre tpen anbra; fom unge 
moro, äfmen ocp pigorna. @amla fä=gäntorne moro miplpnta tper öfmer. 
föällarpigan ftal öpl åt brängarne at minna tperaé ft)f) i fpllon; etc. 
3)rä]n]garne af fäbeélogan togo ocp en bel i lönbom, etc. etc. ^ag 
märfte fuller fåbant ffe i fßräftagdrben, men när iag intet mera efter= 
finnabe än fabe för gantai ff-ar, pmab iag fett pabe, bief iag fom falt 
uti fur ögon, orf) näntber: fattneré bpting ocp fgmallerracfa; etc. paf= 
toanbeé få lebeé ingen gunft pmarfen af tpen ena eller anbra, utan 
enbaft af gamelfar uti pané fantare; fa! tpet märre mar, ©ïorégnmman 
Baforra Kättils SDotter Sirfa, od) ung ißreften giorbe mig en mågpalé 
när tpe befalte at gå up i f(åd=ftape(en at flämta !lådan 8 om mor= 
gonen, tper mebelft at falla Iegofolfet in til måltib; men at läfa mib 
Hämtningen, fåg iag ingen; Om afton flämtabeé intet; Gp peller pölté 
någon bön pmarfen morgon eller afton, tp mib förra ftunben låg ung 
fJSreften i fängefantaren, at fofma, orf) om aftonen pabe pan ingen tib 
för fit förenämba ämbeté beftribanbe, åga. ©ålebeé aflop tiben för 
mig nti ffkeftagårben, utan at färbeleé npttigt lära, allenaft fom fagt 
är, at uppafsa od) fe pmarjepanba äfmentpr, utan mibare eftertanfa; 
fPreftaborbé ffiötfel på åfer ocp äng, fåg iag nog, men min ålber ocp 
frafter ntebgåfmo intet at tper mib något uträtta; fau pänba tpet gid 
fom tpet funbe, ocp intet borbe.

Gmeban alle i l^Sreftagarben moro mig mibrige, marfunnabe Caplan 
S- Hans Bakfiöl fig öf[me]r mig, fom bobbe nära mib fprfon, å norra 
fibon på ©tenbadan, åganbeé pmarfen åfer eller äng; allenaft en liten 
SDäppa, ©tapelrfprfan fallab; ingen bräng eller pigo, enbaft Sarnflidan 
Dorde ; ingen §äft, utan ena Äo, ocp en @rfé, £ané Suftru pet Em-
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frö Fager; fromt ocf) gobt fotf; flittigt på alt fätt; ïunbe ftälla fig in 
M fodjnfoltet; Ü) ingen gict ut, för än et ftqde bröb odj rentare brän= 
lofn, eller od) et ftop öl)l meb en pipa tobat, tooro förärabe; tp tl)e 
luifte at fåbant runbel. bemöttes, när Ifan refte ontfring at npbära 
Caplans räntan, i Suf)ltiben, ocf) feban in emot ißäffan f)âlla förför; 
Ocf) än mera, ta f)on for gårb frå gårb, ocf) fängtabe, på åtffilliga fiber 
af fomar ocf) f)öft, efter oft, fmör, Ijn, fjumbla meb mera font fané uti 
Met; ndgre fqtoafrabe fuller ont en bränlojnéfagga; men tfjen bief iag 
intet loarfe. Ung ißreften Jöns Skrika (joé game! t sJ>reft= 
gårbett (jantiabeé nog öf[toe]r tljenna Caplans l)uftruns refor, men Ijnn 
tunbe ocf) brufa famma frof at få tf)et (jon fid, faft än [fjan] ingen förmågo 
eller tilfälle fjabe, at utagna trofén font I)on giorbe; Sljenne min f)ué= 
bonbe font ban ingen åter ocf) äng ågbe, ocf) loar af ungbomen loaner 
at fiffa, ffiuta ocf) gilbra, ibtabe fjan nit fåbant at föba fig fram meb; 
ocf) ettteban iag ntåfte följa, få lärbe fjan mig ntljdet af alt ttjetta, få= 
font ftälla up i ftogémarten, om fjöften, fnaror, flafar, branbar, länt= 
mor, biörn= ocf) sj’(lg=brag, Ioarg= ocf) 1)f[g=gropar; etc. Om lointern 
löpa på ffjben, eller gå på bröger, at utfätta Orrbättben, fjarefnaror, 
upfjäfjor, fogelfojor, flagbrannar; etc. utagna S(a§ meb räffafor; leta 
efter biörnrebett, etc. petita i fjitfet, afton ocf) mornar ocf) i urloäber, 
bittba allefjanba flagé fiffegarn odj tljent upftälla; unberftunbont följa 
b)ans ttotelagare at braga lointer not. Om loåljren ocf) IjeIa fomaren 
öfloer in i blå fjöften, fiffabeé på ntångljanba maner, ocf) på åtffillige 
ftällen; noga adjtanbe fetétjberna för fjloarje^anba fiffflag ; meb 9ïpj)ior, 
miärbar, tenor, noot, näat [o: näät], fiötar; ftåtib= fiant= od) botn= 
frofar, långref, brag, metanbe, liuftranbe eller ftöbjanbe i folftinet om 
fomaren, od) loib elben i mörta fjöften; Sfattfor tunbe intet utftataé, 
utan 2 tarlaré tilfjiälp, l)älft när fiott öpen loar.

Sljetta förenätttba fid iag fe od) lära; fjabe ocf) fjug tfjer til, eine= 
ban fiff od) fogel fångabeé nog; fjabe ocf) loifjerl. åtlpbt ljuébmtbené 
loilja, at blifloa tfjer längre qtoar. 9Jien tfqet föll mig för floårt, at 
iag uploätteé tl. 4 på alla mornar, tå iag giärna foftoa toele; font tfjet 
är rtterenbefé et feel fjoé ungbomen; odj i fpnnerfjet tå, när iag litet 
eller alléintet foftoa fått för mibnat[t]en, utan toarit ute at fifta, odj 
gått långa toägar ttteb tunga börbor af fift odj fogel. £j. Jöns Ijué= 
bonben förbråbbe mig fjärtontma af mina fömnadjtiga SOcober i tqrton, 
å tfjen tiben Ijon meb mig Mloanba ixiaI. fjjär til ftötte odj tfjet, at 
när iag intet robbe eller odj ntpnbe båten rätt fom borbe öara; när 
fiftegarnen utlabeé odj upbrogeé, fid iag orb odj inga toifor; i ftjner=



832 [Owäldig Bonde.]

fjet när någon fiff flapp Wê i fiön af !rofen eller nätet, efjuru tnäl 
fåban robb enbaft font af mina fmaga bänber odf) armar i unga åren.

Sfn mera föll för min ungbomö fmagbet intet befiageligit at tienne 
ißreftfar ï)ôlt mig fträngt at läfa Catechefen od) fäja ißreftorb; Gljeft 
lärbe f)an mig räfna odf) öftoa pennan; fjtoarföre pådabe f)an tf)er på, 
od) mete äntel. fjafma mig gtoar längre, mäft för ttjen orfafen, at iag 
fringfjänbter Ijinte på en bag binba fiffegarn, font anbre pä 2 bagar. 
2t)eö utan mörfte iag intet färbeleö gobt förftånb mara emellan tfjetta 
Caplans- ocf) Äprfof)erba=l)ufet; Ung-ißreften brog fappan på båba aplar; 
Sodjnfolfet rofabe tfjen mäft, font mäfta mälplägningen giorbe, od) tf)en 
«je fpråfabe ttteb, fallanbe merenbefé qminofönen fålebeö, ißreftfäringen, 
Caplans=£uftrun od) Älådar 9Jcor; IDten ung=$ßreftenö ntafa fid Ijeta 
[fru Magifterffa.

§: 5.

Gnteban i tfjenna Sodjnen på Söoftället [finfeljofont bobbe en 
ïïîegementê Officerare §err Otto Balzar Piller von Pungen, font mar 
fjemftaber få i tfjefja förenämba, font alla flera ißreftegärbar; ^abe 
Ipoiffat mig i öronen ofta refor, at fontma til fig, od) l)an mar ett nng 
od) frottt §erre, af f)ög Fämölja utom lanbö, font fabeê; få gaf iag 
mig tjt på £>erregårben, fjmareft mina fpfjlor mäft moro at ftå odj Up= 
pajja, ftrtjfa orena ffor od) ftöftor, fopa fläberna, borfta fatten, fläta 
tantpen ocb fnpta banb^mippan baf i nadan, pubra b året, bara til od) 
af borbet faat, talricfar, fnifmar, ffebor, etc. etc. ffrapa tjäften; ffura, 
fäja od) ränfa allefjanba ffiutgemär, riba til Staben at fiöpa Snuö,
frut, Thee, Coffi1 Söder, etc. etc. bära ißfalntbofen od) upläta börett 
i fp rf on; faft tfjet fällan fjänbe. alla bagar prfabeö näftatt Ijfa 
giöromål, bod) mäft på Sön= odj fiôgtibëbagar; SJteb pemanêbrufet
babe iag intet at giöra, tp trälen lanbbonben ftäpabe tfjer meb, arla
od) färla. SSadra fläber felabeö intet, men liten ntaat od) fögo brida, 
manfabes bagelfigen]. Gn liten Soda gid ittne boö ,fjerren alla bagar, 
bmilfen bälfabeö lilla [fröfen; IDien om tf)enna f)öga Herren mar gifter 
eller Ogift; «jet frågabe iag intet efter, fomlige fabe t^et ban loar 
ingentbera. [fag gid tf)er font på beta ftenar, feban iag märfte «jet 
§erren ärnabe fälja mig referve åt en Solbatemota, längtanbeö efter 
åretå flut, font fogelen efter bagen; fid odj afffeb, emeban tjäften flagit 
mig på benet; eburumät ffaben mar ide få ftor font bott jämrabeé
mara, adj jag linfabe uti anbraö åfpn, meb fljt.
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^pa tfjett« året nåbbe tag gob Kn od) froma ttjer af, at lära Ijanb= 
tera jfiutgemär, od) nteb So= £agel od) räffelböfjor, famt ftubfare od) 
$afar träffa målet; tfjet Serren t)abe ftort nöje af; tjälft när tag Ijem= 
bar fäden full af fjarar, od) alla flagg foglar. ^ag Km od) en gång 
oförmobel[igen] uti en bärgSreftoa på et Ijalfböbt So=biur, font Saparne 
fårat; !Sten font tå tear Martii månab, bitgbe flinet fögo; tt) Ijåren 
tooro mtjfet ffämb, Iita font tljet fler nteb Stårbar, Sefatter od) tplifa 
freatur, Ijtoilfa ide fångas emellan fenare forjjmäfjan od) fpnbelSmäfjan.

§: 6:

SSib uptoadjtningen IjoS näftförenämba Officer, mar iag oftaft 
in i Staben på IjanS befalning, få mät IjoS ffrebbaren SOcäfter Pär 
Plebs, at fp od) laga fläber, font boS SOcäfter Sfotnafaren Clas Cladd, 
at beftälla tåfler, flor od) ftöflar; Smar af iag blef betaut l)oS tljettt. 
Od) entebatt ntig fattabeS båbe ffor od) tläber, od) ingen Kn fått på 
förflutna ißoife åren, tp tilböb iag ntig at få tiäna förft boS Siäfter= 
Stomataren, at ffaffa mig et par ffor; tljet Ijan od) låfmabe. SIrbete 
mib början at Ijugga meb, nteb ntera; od) när Ijan märtte mig mara 
färbig at binba nöt od) fiffa, fatte Ijan tttig til t^en fpfjlan filtet od) 
IpdabeS nteban öpet matn loar; men när fjöften od) mörfret inföll, fatt 
iag mib l)anS ffontafare fäte, at funna betiäna ntig af fanttna liuS, 
emeban tatgen mar bpr; åtgången ftor på littfen; tp Ijan fatt uppe 
näftan öfloer IjeIa natten; loarmen i mördftan giorbe odj något til fafen; 
belS at binba rpfjior, belS at tälja träfladar od) tilppnta läfter; 2n iag 
noga ögnabe Ijuru ffor ffäraS, IaffaS od) fötnaS; Sedtrån brageS öfmer 
armen, tminnaS öfmer tunten, bidaS [bedaS?] od) ftitörjeS; nteb ntera; 
3a0 utbab ntig låf, at få lära tljenna nöbiga fonften; men pan nefabe 
mib börjon, od) föregaf IjmarjeIjanba fjinber, i fpnerljet af mång läroår, 
etc. S)od) font I)an fåg min fljt od) trogna tiänft uti tfje ftpden jag 
lärt giöra, efterlet Ijan ntig fittia odj laffa, äftoen giöra bedtråb, o. f. m. 
®od) font ungbonten intet fitter giärna länge på et rum ftilla, utan 
fjar; fom fäjeS; qvtucfftlftrer t ftubfen; få föll ntig tljetta ämbetet 
ntiffbageligit, ntpdet od) tljerföre, at iag intet ågbe ftarda tänber at ut= 
tänja läbret, ftpftoa fnä at flå på, o. f. m. font forbraS Ijas1 en ffo= 
mafare; £>är tilftötte odj nattjittianbe til liufa bagen, i fpnerljet emot 
Sön= odj tpögtibSbagar, od) tfjer af flpt(t)anbe fprfofötnn. Sbenna 
ibtäfter Clas Iefbe od) Gnflinge, odj tljerföre gid nteb matlagningen, fom
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tpet funbe, od) mdltjbåtimarne baffrant på. $od) gaf I)nn mig et por 
npa ffor, od) et par flitna ftöftätter, ta tag tog afffeb ifrå pottorn, ti) 
peningar ågbe t)an intet; fnapaft föban.

§: 7.
Diäftan Ijfa gicf för mig, när iag tingabe mig in po» Sfrebbaren 

DJcnfter Pär Plebs, fdfont po§ förendmba Sfomafare, i §: 6. få at onö= 
bigt är, tf)et famma nprepa; adenaft ttjetta tilläggeé, at tpenne ågbe 
ena fjuftru, font fallabeë Syfter Fiålla, åganbe ntång barn tilfatrtan, 
alla itnöerbara foglar, ntoberfife, nten ide faberlife. Stm mar jit få 
miger ttteb fina finger, ja! fringare än penned ©ubbe; od) än mera 
migare ttteb tungan; fjott mifte fpråfa om alt ploab inom= odj 4 el. 6 
mjler utont Staben bänbe. Son fänbe mig mäl; äljeft Ijabe iag inga= 
Iunba fått fomma i pufet; tt) gubben pabe minbre at tala än fpringen 
od) nålen. Accordet ffebbe fålebe», at tper iag loele tiäna i 2 år, 
ffttlle mig giftoaë lön et par gamla ffinnböpor, ett fliten toäft od) Iapipab 
loatmaléråd; fantt ffiorta od) ftrumpfodor. Sn0 ttjcfte full intet mäl 
tf)er ont; Såfloabe ide geller mera ut, än at giöra förföf til en tjb, 
til tfpeë arbetê fpfporne fttnoge bleftoo. SBib börjon mar tf)et braf nog, 
ttteb famma arbete, font po§ Sfontafaren; DJten öfabeé tt)er af, at när 
manartiga od) oftpriga barnen, pabe rifmit föttber fläberna, fid mobren 
mig nålett od) tråen i Ijättberna at tpern bota od) lappa; lpoilfet at 
giöra fahren lånte mig fajen, od) lärbe mig (pint fåbant ffe ffulle. 
^ag fatt od) ögnabe Iptrtt pan ffar åtffilliga flag§ fläber; giorbe ftiri= 
od) ftråf=fötit; etc. etc. Sloar af Ipdabeë at tpenna nöbiga fonftcn på 
algement fött, funbe öfloa», faft än tpenna ©ttbbett loar ofta brpbber 
od) floettig i ffallen at ft) fläber efter npa fött, font ombptteê 4 el. 6 
gånger om året; men Ipiftmn giorbe tpet mäfta, Iifa font måttgfunig, 
od) ffarp fpnter at fe ploaré od) ené fläbebrägt, utan od) ttnber, om 
tpet od) moro ftritntpebanb, på ntanê= od) qloingperfoncr. SaO "5roQ 
mig fram font jag funbe po§ tpetta folfet, mett för mina flarftooga 
fläber, loifte iag intet bötre, ätt pålfa mig ifrå fprfon, tpet od) puë= 
folfet nrfäd)tabe, font fällan tjtgå iitånbe; tp pela natten, i fpnerpet 
entot Sön= od) pögtibåbagar, ja! ättba til förfta fantanring[ning]en fåto 
[o: futto] tpe fäppanbe nteb föntanbet, få at ide peller barnen pinte på= 
fläbaä til fprfogång. S«0 »ar nu mpdet mobfalten, intet loetanbeê 
ploart ut iag mig loänba ffulle; S tStaben pabe iag loäl luft at mara, 
för nära od) tibiga ©ubätiänften od) fprfogåttgen ffull; ißrefterne looro
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f)är bubbeit flitigare i tfjera? ämbeten, än Sanböißreftente, etc. etc. 
Sllaat od) brida bätre, od) lönen ftörre, än ä fianbëbtigben; o. f. tu.

Slieu enteban iag intet ågbe f)tuarfen fläber eller beningar, få tuar 
mit runt altib bal om bören. Siu Ifabe iag tuäl gått mina barnaflor 
igenom, utan lön, font intet limbe ioänta?, för % förflutna åren. in 
summa; iag föll i få ftort brpberi, at tfjer gobt foil ide Ijabe tröftat 
mig, Ijabe iag blifloit förgången i tljetta mit elänbe; ©ub? Slnbe minte 
mig jämtoäl fm, at fiunga tfjen ^falmen, font Caplan Aö. jons lärbe 
mig, när iag tiänte Ijos Ijonom; fe §: 3. UTtn ftäl od> fîmte lät 
@uO råtm, etc. etc. ©å repabe iag mobet; tog afffeb ifrå ©l[r]eb= 
barett? toärlbäliga Ijpbcle, åtnöfanbe? mig ntcb tfje ftarftoor tit lön font 
giftros månbe; bod) nog famioetSgran öftoer tfje ftörre od) minbre 
ftt)deit font Ijatt od) Ijott unbanftudit af alt font tftbore? at fp lläber 
etc. utaf.

II: iDeletl.

§: 1.

©eban min nngbomS år framflutit, efter ©ub? ftprelfe; men intet 
efter Ijebniflt öbe, font gamla od) galna fägnen lt)ber; loar nu ingen 
attuar uttuäg för mig fattige bräng, än at begiflna mig til fattig bottba, 
ut å tljen fattiga od) utmärgaba Sanböbpgben; Ijtoareft är Ifraels ban 
na§ trälbont i (Sgppten; od) Ian I)änba! ftoårare; tl) faft ätt tljer för= 
bnbblabe? utffplberne åri [igen] Slmbetsfogbatne ftraffabe tfjem toara 
lata, od) utpantabe tl)et anbefalla; Pliarao låfloabe bätring när plå= 
gorna af £erran? ntädjitga Ijanb plågabe ggpptierna, äfloett toäl i lunga 
flottet; etc. etc. SifalebeS i mång ftpde I)är i lattbet.

Svenne ffattebonbe Halvard Stenffon i btpt bröblöfatt af Ringa 
©od)tt; efter gamla namnet; loar en front, flitig od) arbetfam IarI; 
äfluen t)an§ ïjuftru Ella Måns botter; men utfattige ; Ü) tfjet toele intet 
Ipda? för tfjem i et font annat. Sonben? faber odj förfäber ntåbbe 
()är rätt loäl på tljetta Ijeman, tp ntfltjlberna Jooro brägeliga, tlje fingo 
brûla åler, äng, ffoig] smarten, fifleloatn, @åg= od) ©qioalteqtoarnar, 
tit nptto odj fronta; SJien febatt alle tfjefje fenare förmoner blefloo bort= 
tagne od) förbttbne at beftriba; v. g. SqhtaItqioarnen neberriftucn, för 
tf)eu npl[igen] uprättabe Ironoqioarnen ffull, 4 mjler t)är ifrån, ©ågen 
förbttbett för närligganbe Sdm=SSrufet ffull, Äanbfräftatt ioib nantit; 
äfloett flogarne til fofjlattbe; differiert flattlagbe, bortffäntba af fofjlröl
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ocf) foot, trängbe af brufêfolf, o. f. lo; fa funbe intet annat tinta, än 
t)loarfen åfer efter äng funbe få anfaë od) ffiötaä, font fig borbe, fjloar 
af ingen öntnig årStoäg ftob at ärfjåffaé; Säben tfjer af, at åfern ide 
ärjabeé 5 ef. 6 gånger ont året; ingen giöbfel tjtfoin tifrädetig, emebatt 
få freatur funbe föba§ för brift of fjalm od) f)ö, bard od) föf af ffogen. 
Stoalar efter plogfanb blefloo ffogéloupta od) måRtoärta; äng ocfi ntt)ror 
befë förtorabe af bifeéföfa, befë af ftängfef od) ïjagfafï, o. f. lo. 0(f) 
enteban tfjen fattige ttterenbefë bliftoer alt fattigare; od) tben ena 
OtRdan räder tfjen anbra f)anbena; få tilftötte od) ingen trefnab meb 
afloefen, utan båbc tf)en ftörre od) lttinbre boffapen böbbe, belë af tf)et, 
belë af annat. 9Mgra fignerffor od) gatnufa fjäpor loefe intafa före= 
näiitba fjuftru Ella Måns Sotter tfjet fjenneë efafa grannar nteb tfjeras 
gan od) galbitr fåbant giorbe; Sodj trobbe f)on tf)et ide afbeïeê ; fan 
f)änba! tif en bel; font iag feberntera Ioib tiänfteåren märfte.

Sfjetta goba fjuëbonba folfet beloifabe mig mera gobt, än font för= 
mobabeê; v. g. §an fielf Ioib alfa arbeten, fjöft i tljngfta änban, od) 
färbe ittig rebel [igen] od) ntanerl[igen] arbeta, på tfjet fjan måfte fläpas 
ttteb; efter fit förftdnb; effer rättare fagt; efter fin faberë loana; v. g. 
fiöra åfern, få ut fäben; flå od) bärga f)ö; ffära, fnefa, od) infaba
fäben; rifloa, ftråfa, binba, fänfa, upbraga, torda, od) bänga ffn; tröffa,
tina, fafta, fålla od) ränfa fäben på logan; tfjetta nteb f)loab mera gid 
fnart för fig, enteban f)är loar ingen mljdenfjet at tilgå. $an loefe 
od) loät lära mig timbra, tt) timber f)ar legat Ioib gårben öfloe[r] 2= 
ef. 3. åren, nöbigt tif fâfjuë; men man fid intet fptgga en finit, för 
än anten bub font ifrå ©iäftgifloare gårben tif IpolI=Iigganbet öfmer 
f)efa bpgnet; effer refaube perfoner, f)oë fjloiffa f)an i ffulb ftob, utan
fruê, nteb ffiutéanbe måfte betiönaé, fan fjänba utan peningar; Så gid
tfjet od) ttter än ofta gånger, när flera outttgängef[iga] f)Usf)åfbéfpfifor 
ffulle toärdftällag, ja! i angefägnafte 2lnbetjberne, få at man måfte 
fpäntta fjäften ifrån åferfjarftoen, när utfäbba fäben borbe öfloerf)öIja§; 
fjloar af fjänbe, at rägn föll, åferjorben blöter, fornet mâftabeë ofloatt 
muffen, etc. oc^ utfäbet frud)tlöft. Dfta f)änbe od) tfjet, at Ioib ffiutfen 
bief tfjen magra fjäften effer bragaren få floåra fjanbterab, at f)an på 
många bagar, nteb ftörfta ntöbo funbe lebaë utur ftallet. S^et tilbrog 
fig od) en etter annan gång, at när man nôbgabeë refa bort nteb mäfb 
af agnar od) blanbfäb, tit fronoqloarnen, måfte f)äft od) farf öf[loe]r 
Ii bpgn tfjer förbiba, utan at mala få; tt) tfjen font fonttner förft 
tif qloam, f)an får förft mala; fjloar af tfjen ffabatt tintabe, at tfjet 
torra fjöet, font borbe labas, blef Iigganbe ute unber 14 bagaré rägn=
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timber, od) albele! f örftämbel; ja! än mera, böter pälabe! för uteblif= 
hmnbe i ftiutlbållet. ïfjetta od) mi)det mera uptog mit fjusbonbafolt 
meb färbele! gobt tolamob. 6n etter flera gånger gingo lot til fiö! at 
fiffa; ttjet iag tilförne tärt t)abe ï)oë Caplan fä. Hans, §: 4: I: ®el: 
SRen ttjet Itjdabeé intet; Sanfte orfafen mar od) tfjenna, at fiftegamen, 
näten, moro belé bnnben af groft garn, illa bobba, od) intet mäl fär* 
gäbe; od) !rotarne font utlabel alt för grofma; od) agnen otiänlig. 2lt 
gå til ffog! odj ftiuta, eller gilter utfättia, Öjer til anmobabe iag Ijonom 
ofta; enteban l)toarten Ijng eller fonft felabe! l)Oå mig; Slten l)är til
ägbe Ijan ingen luft, intet råb at fiöpa trut od) lob, od) ingen tib til
fäbant frudjtlöft arbete, Ü) feban Särglbrufen bpgbe! bär i Ianbet; fabe 
ban; od) ftogarne utöbbe! af toblanbe, förf munno båbe ft)rfota biur 
od) fogtar; b^ilfa i min ungbotu t)tnuogt fångabe! nära in mib går=
barne od) än mera i ffoglmarden; SRen nu är tben @ub! mälfignelfen
förfmunen. ©om nu tbenna Sonben! mäfta giörontål mar ft'obla, til 
förenäntba SärglSruf, Sanblfräftan; ©a måfte ban fläfoaé tber meb, 
ftadar! tari, od) iag giöra följe, beflaganbe! tbetta alt för fmåra arbete, 
etneban tfjet i faning ftor ftaba för beman! brut meb fig bafmer; bmar 
om tunbe mtidet berättats, af förfarenbet, tt) iag mar meb ba§bonben 
ifrå förfta bagen om måren när meben nebfälteé od) bardabel; när 
tben afftpmpabe! od) label i bjela eller balfma ftafrum, förbe! fram til 
tobtbotnen; Sotten upfaftabel, meben upreftel, tbet ena bmarfmet öfmer 
tbet anbra, i fpetlmj! öfmerft; meb granrj! närmaft meben omgiorbabel, 
feban torf od) ftpbbe; elben i glöbanbe tobl fläpte! neber genom öp» 
ningen i tullen mib ftångeu neber til botn; feban mäl tiltäpte! meb 
ftpbbe, od) noga adjtabel at miblan ide ftulle flå fig, elben få utrpme, 
od) beln miblan förlora!; tjrtmrföre forbra! ftor förfidjtigbet od) mata 
natt od) bag, i fpnerbet mib börfon, od) när meben är intet torr; när 
ftormmäber infaller; när botn är ojäntn; o. f. m. ^ag mar meb nar 
[o: när] tojan upreftel tit folfet! fornobenbet [o: förnöbenbet] ; ©fiulet 
för påften; libret för fobien; fäarfmen, ©fåflen, ftegen, fpeten, tlubban, 
od) flera märdtpg giorbel, forgar od) tof)ffat, toljlftigar til IieIa läften 
elc 12 tunnor. Stär miblan ntrefl, tofjlen flädjtel, label i ©tigen, för= 
bel på Srufet, mätte! af mätaren; uttömbel, angaf! f)oë Sruflffrif= 
maren, o. f. m. In fumma fagt, tbetta arbete är ide allenaft tbet 
tpngfta, fmårafta od) farligafta af all arbeten, utan od) albraftabeligafte; 
font förbärfmar en bonba; Ü) efter noga räfning, löper intet 2 öre 
fopparm[pn]t på b'uar bag, för l)åft od) farl, ja! för tfje längmägabe 
fom fnapaft ffintlpeningarna; tfjerföre bar man flarlfigen] at tobla är
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en Sßeft för fjemanêbruf; fäja ptoab anbre fäja må. Upetta afffräfte 
odj mig at mara länge po§ tfjetta puébonba folfet, eljurutoäl tpet för 
mig ingen ffabe loar, ntan ftor fronta, Mlft iag lärbe pär tt)et för» 
nämfta font är @ubêfrud)tan, tolamob, frjb, fäntjo, fljt od) arbetfampet, 
npdjterpet, måttelig [f)et], meb mera. Sag fid äta od) brida famma 
flag meb puébonbafolfet; ja! ftunbom bätre, tf)et Sltatmobren mig en= 
ffplb i Ijanbena rädte. SaG fid min lött i peningar od) fläber, faft än 
fåbant måfte låna§ af anbront; o. f. lo. Så at iag ofta tänfte blifloa 
f)är boenbe, genom gifte meb enba Uottren Lucia, när f)on åren näbbe. 
©ten font pemanet loar tiöfit itnber iörufet, od) ftob intet at återlöfas, 
få loele iag pälbre loara en Slaf i Unrfiet, än träta på et SJrufgpeman. 
Uog altfå loadert afffeb, meb tårar od) [o: å] bägge fibor od) önffan 
til Oubê loälfignelfe.

§: 2.

Sltan Ioet loäl ljum tiänftefolf Ipfna efter puåbönberå od) SJtat= 
möbraré förcpållanbe, od) tfje fenare efter tpe forreë ; faft än intet fär= 
beleg gobt tedn är, när ombt)ten årl. ffe. Sftt par en SJonbe i Stor= 
moen af Lyckö Sod)n, meb refanbe perfoner, fänbt mig bub at fomma 
i tiänft po§ fig, nteban iag loar pog förenätnba §: 1. Haldvard i Ringa; 
Slfen fnnbe ide ftraj ffe, mäft tperföre at fåbant ffebbe i Olaga tjb; 
od) iag frudjtabe för Fifcalen, font för SJöbelen; tt) pan ladabe af od) 
an font Sîâfloen, od) bragte många tiânfteïjion, uti fina fnoror, tpent 
l)att feban fålbe, fåfoin SJoffap, åt anbrom. Såfoitt od) tfjerföre, at 
fällan åro tpe gobe puêbünber font f)ofloa floårt efter legopion, od) 
måfte ffaffa tpent långloäga ifrån. Uodj loib tto(r)gare utforffattbe, tt) 
man loil giärna fe fig före, för än en flyger; blef funigt tl)et Ijatt loar 
en toälbepållen bonbe pä fit ftora od) ntpdet toälbrufabe od) loadert 
belägna ffattepemau af et IjeIt mantal, 4 :/: 6: ft. SnG tog @nb til 
råba, od) gaf mig tjt til tiänft; loib anfontften frågabe l)att efter min 
ålber od) po» (jloilfa iag i tiänft loarit; Ijan fabe: tu Ijeter ju Laffe ; 
iag ftoarabe: ^a! §an fabe: SaG peter odj Lars, eller font folfet föger: 
Stjf=Laffe på Stormoen. U[I)]enne föll mig ftray något nnberlig, i 
ftjnerljet för ftolta upfpnen od) ftororbigljeten ffull ; Slten Ijioab loele 
iag giöra, tt) ftäbiepeningett Ijabe iag öfloer 14 bagar fjaft pog mig. 
£>an loar en SJeföfare uti min fattiga fifta; frågabe: ont iag ide Ijabe 
en liten lärfgpttng meb mull uti? SaG fabe: af fåbant loetiag albele» 
intet. Ipurubana lt)do mil tu tå Laffe pafloa pär? fabe pan. @ttb 
par min Ipdo eller Olpdo i Sina pänber; fmarabe iag; od) på Inonont
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liter tag, fjtuart tag fommer eller far. DJtera tal ffebbe intet tienne 
gången, tt) qtoällen »ar tonunen, maten fatter få borbet, barnen ad) 
tiönfte l)ionen infnnno fig; 2, bättrar, 1: ung Son, 1: ißoife, 2: ft: gl: 
[gantla] tßigor, od) iag tljer iblanb, font itäft barnen fic! runt »ib bor= 
bet; od) Ipiåbonbett i fjögfätet, l)»areft et Ijörnffåp ftob. SDtatmobern 
Laftrica Biors Sotter bar fram maten; bod) nteb åtffilnab, tt) bröb, 
bräntofn od) brida tog Ifan fielf fram utur ffåpct; t)»ar til npdelen 
I)an allena bar; SJten gaf ide tl)et ringefta tljer af dt barnen, än minbre 
åt Segofolfet; tt) ntörfte iag ftrap od) alt mebatt iag l)är »ar, at ttqet 
är bätre tiäna en utfattig od) gobt)iärtnb bonba; jåfont min förre »i= 
fabe fig; §: 1. än en ritan od) niffan. Sängen för mig »ar t)o§ ipoi= 
fen, nog fletter, af tl)en orfaf, at tienne tjnglingen »ätte ofta ttnber 
fig. Så fnart Supen fjabe fluftoit natten, font l)u§bonben od) »ädte 
of) up, til at giöra följe nteb l)onom i fornlaban at tröffa, fpoareft ()an 
mäft flog på apen, men iag på ftuf»en; g bagningen gingo »i tfjer 
ifrån, tå l)an i ffåpet tog fig frufoft, emellan tjb l)abe iag od) gofjen 
at ffrapa l)äftarne i ftallct od) giöra tf)et rent; fåenbe »ib infomften 
et ftt)de bröb od) några ftedta ftrömingar tit frufoft, od) brida i fpj§= 
ölsfattan font ftått öftoer nattena; Sf)er på gingo »i til ffogen at l)ugga 
Sågtintber, ©iälfar, ißtanfor, Spllor, flingerftodar, Spjr»årfe, SJtaft= 
träen, etc. tå od) tilfälle giflnaë tnånbe at utfätta fogelfnaror; etc.

SJteb fåbatt arbeten l)ötlo§ fort i många »efor af Sept: Octob: 
månaber, för än fiölben od) fttiö nalfabeå, unbantaganbe t()e 14 bagar, 
när ööftfloben påftob, at Sågqtoarnen ffulle beftribaë, font är et lagrant 
od) tungt arbete, Sod) tljet brägtigafte för et fjetnan; tljet iag nu l)är 
IjosS tljenne ljuåbonban lära fid; font låf l)abe at fåga, 50 tolfter bräber 
til falo, förutan t()e til l)uëbel)of, font od) ofta fålbeå. Strap ifen labeé, 
brogä »interuoten, tå tl)e fruftte fiffar förbes> bort od) fålbeé nteb ftor 
båtnab. sfJå fniöföre förbes! ntur ffogen förenätttba trä»ärfe, ntäftabelé 
til fyaflftranben, äftnett bräberna at entottagaë od) inlaftag i fartpg af 
ffanbellmän; til ftor froma; tt) tienne 3îjf Lalle »ar bprfiöpter, tog 
mera för fina »af)ror än alla anbra; ttvingabe od) af anbra fattiga, 
font l)onottt ffpllige »oro, tl)eras> gob3 för ringa »ärbe, od) fålbe tfjet 
ut font fit egit, för bitbla peningar.

gör ffiuts»= od) IjaIl=Iigganbe »ar Ijan befriab, tt) fjan »ar Stambe= 
SJcan ; SBjnfäbett i fprfoßärbärgct Ijattblabe l)an åt fig för ringa prjs, 
Ü) f)att l)abe Iqneft båbe l)oé ißreften od) gougbett; tf)en Innte fjan ut 
ont »å()ren til fröforn, ad) tog bubelt igen om Ijöften. gör pantfatta 
ting, emot rittga lån, »ar fort tjb föreffriftoen, få at tlje fällan funbe
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igcntöfaS; etc. gag fannabe ^är gl: [gantla] orbfpråfet, at ttjen font toil 
plåga en btmba, ïjan tage en bonba, at plaga [o: plåga] tjonom nteb.

SJÎen jag går tit IjemanSbrufet igen.
Sïjenne Sljf Laffe acfjta noga tiben tit et font annat, i fpnertjet 

åferbrufet, fåningStiben, ftottanben, fäbeS=fförben etc. gifferierne, etc. 
Stnibianbe ; tp ttjer tit fïaffabe Ijan fig §ärabStingS tåffebel; Smar af 
bnbett mera fäb fötgbe, än af återn. SJten fofpmjlor taltabe pan fmarta 
od) förbömliga putten. SJoffap tjabe Ijan nog af altatjanba flag, ocf) 
atta trifbeS mät, od) öfabeS ogeinent, få at ftttör od) oft, miölf od) 
mefHmör, fålbeé tit ntång S®; mångont tit förunbran, faft än tnnigt 
mar, t£)et ingen i gårben fid fåbant äta, utan f)an allena, od) tt)et litet 
nog; fjpfanbe fomliga tt)en tantan, at gamntnl fägöntan ftutle tjäja 
l)är mib.

Ilti fiftanbe IpdabeS bonoin mera än alte anbre ; jag menar mpdet 
U)er af, at fiffegarnen tooro fina, rätt ftätte od) mät färgabe, famt intet 
gamla. St fånga Slgar i grafmar, äfmen SBargar; Uti brag biörnar; 
nti Senor S3äfrar; nteb Sajor Släfmar; nteb näät S(t)iälar, etc. etc. 
S^er nti tåg ide letter Ipdan å mätt; font man fäger. ImfUun 
Laftrica loar af fantma art font IDtan tjenneS, i fpnert)et nteb Sju, 
fpinnanbe od) mäfmanbe, fantt tttiö[I]fmäfenbe. in fumma: Spdan 
fpetabe nteb, i, od) öftrer alt, IjoS ttjetta fotdet. SJten fmåraft föll mig 
ttjet i tljenna tiänften, at t)är liten @ubSfrud)tan rönteS, od) nog lift 
i tjanbet, od) oder i lånet, gag fåg fuller; men ptrab fitttbe iag fäja 
ette [r] giöra? v. g. at attnan fift IabeS neber i täritet än öfmerft; 
Smör od) Oft btanba[b] nteb orentigpet; ^täftfiött för Ojfiött; Siatf= 
böba för ftadjtabe; Sgnar i Sjnet; So od) blåer i mäfmen för Ijn ; 
SBäft od) totjår i Ultftrumpor od) mantar. gör Säfmergiätt, gfter i 
Ijinnor Iagbt; Smjnifter för So= od) SJiörnifter. o. f. m.

gag tnärlte mät toib flutet af årStiänften at iag mar tljent nöje; 
mete od) Ijafma mig längre qmar, nteb låftran af ftörre lön; ja! än 
mera älfta bottren tåg i öronen få IjoS förätbrarna font f)oS mig; tpet 
tf)e od) ptrabe ont ntågffap. Sodj etjuru tjugen tefte på ftidan för 
fägringen ffutt; få efterfinnabe iag et font annat v. g. Ijmab Iagrant 
SmärfotI tjar at betpba; äptet fatter ide tångt ifrå trä; gu fagre 
btomfter ju fnarare affat. Sf ena rita gungfru fan fnart fomnta ena 
ribiffa od) bpj'färing för en fattig fart; Slifebomar äro fommanbe od) 
faranbe; Sf orättfångit gobS gläbeS intet tribie arfmittgen; Sfjerföre 
fabe Laffe up fin tiönft i rättan tjb, od) giorbe Michelmäff ifrå tljenna 
fattiga rjfdaffe på Stormoen.
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§: 3.
SDieban f)oë förenämba SDjf Laffe tag t tiänft ftob, ibfabeê ftrö= 

iningêfiffe uti tjafmet pa ©tenåöran, fiffatäger äfmen tnät för Sorgare 
od) fiflare ifrån ©taben Dören, fom för bönberna od) grannarne i 
©tormoen; tfjerföre gafs titfätte för Sorgaren Håkan Sjk at ofta refor 
tala uteb ntig på fiötgrunben, od) Ijema i famnen, nteb frågan t)uru 
iag ntåbbe t)oé Lars på ©tormoen; iag ftoarabe: Praf nog. Span Pe= 
rättabe at iiäna i en ©tab är Pätre, än å lanbet, tt) ttjer är ftörre 
frihet, Pättre SDiat ocp brief, ftörre tön, närntare fprfomäg, titeb mera; 
jag famtpdte altfantan, od) i tpfttjet tåfmabe fonima tit tjonom i ©ta= 
ben ftraj efter Michelsmäfjon, når I)a:t Pofört I)ent utur Sfärgårben; 
,fjjmitfet od) få ffebbe; SDien mig tit fögo fromma; tt) af f)onom tärbe 
iag intet annat, än fjmab jag i unga åren in()änttabe af Caplan fp. 
Hans, när iag fjonont tiänte; unbantaganbe at rätt utftafa Sajnät; 
meta långt nt i tjafmet Xoff; Sägga fluPPfiötar, od) fatta furftröming, 
på 2: fätt. Xtjenne Håkan Sjk od) Ijuftrun Gorla et. Giölin Unes 
Softer, moro mät gobt fotf, od) fparbe intet fjtoab tfje fitube f)afma, 
Påbe tit föbo od) ftäber; men moro fattige, od) Portffplbige Ijué, Påt 
od) fiörebffap; tf)e Porgabe om måtjreu mib afrefan tit fiffefjamnen, 
fatt od) fäb, famt toPaf; od) låfmabe Petatning nteb ftröming ont t)öften, 
taj, fjf od) toff ; SDien tfjet ffebbe intet; tp f)an mar ftpngadjtig etter 
Pebragare, od) än märre, förnefabe @ubi årona, tp orid)tigf)et i tionbe 
afgiften tit Soften mar t)anä nöje, 40 et. 50bc beten framParö för IObc. 
3 ftätte för 6. 8. tunnor ftröming, ftunbont I)ela Påtélaften, fabe» tt)et 
mara attenaft en näfloa fult. fpané Iuft mar, att fäja ofant för an= 
brom, när t()e frågabe om tjan I)abe något tedn tit fiffafänge, etc. 
etter od) lägga tjärtö od) tmärt» öfmer anbraå fiötar, när t)an ntärfte 
någon ftröming ioara at fàngaë, faft än tjan marnabeë. fpatt gicf fom 
ett äggfiuf tjöna på ©ön= od) ©abntäbagar när Ijan ide fid ibfa fit 
fifferi. Span futtbe fättan ffona tänberna at atbeleö utnöta ttjern af 
tobafépipan, bag od) natt; fpan förmåbbe äta odj brida, mera ön 
mpdet, när tjan ågbe ntpdet; od) fmätta ofta. Span font atta tfje flera 
tjamnPoer moro afmunb§ fiufe, öfmanbe od) i lönbom t)äjerier, at för= 
giöra anbraö fiffegant; Prufabe od) nteb färbeleS röf Pota fina font för= 
trottabe fabe§ mara. Span mar mäd)ta flitig at ibfa fin fiörobb; men 
later od) fofmanbe när mäberlefen od) ftormen t)ött tjonom inne i fjam= 
nen; fperna i ©taben mar I)an Pegirig på frogen, för od) efter @ub§= 
tiänften. etc. etc.
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j}ör min bel ïjabe tag intet at betlaga ponoitt, allenaft för onb 
erempel; men font fåbant fifferi är g an] ta tnngt od) befloärligit, od) et 
armflett af tnnga årar; tp ju minbre fiffe, ju fioärare robb; Sd fabe 
iag up min tiänjt toacfert od) toäl, emeban pané egne föner tooro gflgne 
ifrd Ijonom at tiäna anbrom, eller od) fara til fiöé utom lanbé.

§: 4.

SIteban iag loar i tiänjt po§ fcrenämbe Håkan Sjk, bobbe en rjf 
Ö. Çanbelsmart i näjta gränben Giri Silferbraka od) Ijujtnut, jom tal= 
IabeS Madam, Ijet Lumbrick Högtorn; tienne §anbelêma[n] loar en 
fattig boitba Son, tommen ifrå lanbsbpgben, at tiäna Sorgare pär i 
Staben; tunbe litet (äja od) jfrifloa, än minbre Spörémålébofena för= 
jtå. £>an loar jnäller od) finger at unber fina pusbönberé panbel, 
briftoa lönpanbel åt jig jielfioan, få at pan omjiber pölt jig jlicfer en 
Munfer1 od) loant tfjen Ipdon at få .£). .jjanbelsmané Högtorns 3U110S 
fru botter Lumbrik til mata; od) jämte I)enna en ftor gårb; pinar af 
panbelen alt mer od) mera ötabeS, at Ijan bief tl)en förnämfte i Sta= 
ben, pafloanbeé många brängar od) pigor; iblanb ptoilfa iag IoiftabeS 
å Son= od) öelgebagé aftnar; äfloen på fomliga nätter i Ietftugor od) 
på trogar od) pabe lättel. blifloet förförb, om iag formât fala od) 
famanftott giöra. Som en bräng I)oS tpern illa förfett fig meb tiufnab, 
od) tperföre ntbrefloen; tom iag i pans ftälle at tiäna, ploareft loäl 
Ipoarten föbo eller tläber fattabeS ; tfjet fenare alt på lön. Sa0 märfte 
tpet brängar od) pigor Ijabe en Ijtoar fin älffare, od) fniutslabe åt pinar 
anbrom något i lönbom; s^igan font älffabe ben förbrefita brängett be= 
gpute ftälla fig in IjoS mig; men iag fid intet ttjdc för penna; Sot 
[o: SonI pel Horfa; tperföre toänbeé penneé tärlet i Ijaat, flaganbeë 
på mig ofta; odj tpet floåraft loar, när pon befané loara pafioanbe 
meb barn; 3)od) font penneé fägtt loar utan grunb, Ü) pon loar be= 
lågrab långt för ån iag tom i pufet; få ntåfte tpen ittbrefne brängen 
ftabita för fp (tan; faft än öfioer alt glunfabeä tpet puébonben loar barn= 
fabern. SItina bränge=jpplor looro pär för mig nog oloanlig, tp öfioer 
pela fommaren in til blå pöften toiftabeS iag på loatuet fåfom gåfen, 
at fegla pjt od) tjt, jämte tpe flera på pané ftepp Katten, ftunbom i 
föutn od) lättia, ftunbom i ftor fara af florin od) unbergång; Stunbom 
loar ofloerflöb i maat od) brpd; flunbont ftor fplt; iag menar Sfep= 
paren loar od) ntpden orfat pär til, tp pan loar en uttberlig fogel, pan 
pet Birhals Räf. öfioer pela lointern, nteban fläbeföret påftob; ja! 
od) i Orenligpet at brufa tiärra; jönbeé iag pjt od) tjt til bpar, Sod)=
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nnr ocf) Stöber, at bete fjanbla ut tfjet tag förbe ifrå Staben, bete 
ïrafja up tfjet utlânta, etc. od) tf)et aria oct) färla, natt od) bag, mäft 
på Sön= od) .ÇSôgtibëbagar ; tt) Ijuöbonbafolfet, Ijan od) fjon, moro intet 
tare åt ©ubstiänften, än ntinbre fjöllo legofålfet tt)er til; utan alt gid 
ut på mining, peningar od) infontfter; ißrefterna prebifabe oftaft tljer 
på af tpbelig @nbö orb; nten tf)e adjtabe mera tuppen i fäfjufet, än 
^reften på prebiïeftolen. Sfje t)abe för feb, at annorluuba mäta ut 
än in; od) många äfmentpr at ftida gobfet unban Sullen, ^ag toar 
olpdfig en gång, at Seföfare fingo mig faft, tl)er af [at] ftafeltågan 
flapp Ute i gatan; od) tfjet måfte iag plidjta före, faft än ljuöbonben 
befalt mig ref a t()en mögen, men intet åt tullen. Smar af l)änbe, at 
tljet ringa iag ågbe gid i böter, od) än mera fittia på matn odj bröb, 
utan at flita fpö; Ijmilfet fjuöbonbeu i lönbom utmärfabe 1)03 Somaren ; 
od) sDiatmobern Ijoö ©tabötiänaren at ftida in i areften bröb od) brida; 
tt) iag menar någon farnmete gnifta Ipfte tljer til.

3)teban jag fatt i aretten, od) I)abe Sibelen för mig, fåg iag Ijuru 
tfjen fout tömmer mib tiäron befmittar fig, etc. Sliru fpnben tränger 
fig in font eu nagel entellan fiöparen od) fäljaren; Suru töptnanen be= 
brager giärna; Suru girighet är rot iil alt onbt. etc. etc. få flpbbe 
iag ifrå Staben fåfom för en Drm ; od) begaf mig åter på lanbet.

III. åbclcn.

§•' 1.

ilnber all min tiänftaår, fjoö åtftilliga Ißerfoner, ljörbe iag Ijnru 
tfjet gid träftegång meb min faberö I)eman, ^aFom bytt, fe I: bel: 
§: 1. IDiin älfte lumber loar böb, Ijuftrun od) barnen gingo tiggare; 
(Su främli[u]g od) obörbig l)abe af Srutet od) Ärottan, fått 1. 2. od) 
3 opbubet för Singé Slätten at inlöfa; SBar iag ömer om at mara få 
när font t)an inom årete fint at Ipftat ; sDien meb gonfta ftort befmär, 
ide allenaft tljer af, at ftrar lägga töpeffillingen på Siugéborbet; IjmiIfa 
peningar meb brpgt intereffe jag låna fått; utan od) tljer af, at Su= 
raböSöfbingen ftob ftänbigt på min meberbeloman, font i mång år marit 
l)anö Ijuébröng; fontlige fymiffabe tfjet några sDMrbffinn odj Bofattffinn 
moro ftufne i gruené tjånber; faft iag tfjet intet trobbe, långt minbre 
febt tfjet. S- Srute Patron på förenämba Landskräftan ; fe II: bel: 
§: 1. Ijar odj pålagt Ijonom få odj få många îofjlftig at ïofjla om året, 
för lånta penningar, emot intereffe, 4 Stigar för 100 Sf Somen löftets
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Ui ät ut, men tag nöbgabeé luäbia tit Sagutanê Ginget, 11) i tönbom 
råbbe mig ïjeta Siämben tfer tit; tt) ttje fabe at ttjet tuar emot fam* 
luetet, faft än ttje måfte ftuara ja Ifjer tit.

§: 2.

SBib SagDMnå Singet frudjtabe iag full fluåra, tt) iag tuar fattig 
oct) tomt)änber; Sodj uftuärfte @ub t)o.§ luärbéfotlet barmhärtighet för 
titig, at the om gtuällen nnber måttiben, i fujnerfjet guman i gårben; 
©ub töne henna luifjert. therföre ! ! beforbrabe mig i bäfta måtton; TOn 
IueberbeIonmn fåg fnebt få mig, förntobabe få mufjta fram et Soflin, 
men tfjet gaf§ intet titfätle, tt) $1 SagsDMn luar atbrig altena, ort) 
ffrtten fötgbe intet nteb få Singen. Somen böntbe mig närmefta ^n= 
töfare tit hentanet emot liöfeflittingené od) hemanet» förbätringg be* 
tatning [tit honom], fom nu 2 år tfjer hobt habe.

§: 3.

©!aber gict iag t£)er ifrån, oct) tit at fägna them i ftaben Dören 
font mig Deningar förfträdt fabe tit fjemanetå ftjnlöfen, begaf iag mig 
tjt i fft)tnningen; Dten få gatona mötte mig 2te unge tartar, fom 
tommo ifrån trogen, tf)e ttjer genaft begfnte ffuffa, ftöta oct) ftå mig,, 
utan ringafte orb etter orfat; Ijfiag ftog entot efter fterfta förntågon, 
ref råcten fönber för tfjen ena, ftog then anbra ttuärt öftuer näfon oct) 
tinbbenet od) ögat, at tfjer af ftor btånab bief. Dten efter iag luar 
allena, od) intet i hänberna fabe, btefloo the mig öfluermädjtiga, få 
at iag rofa fjiätf. ffotdet å bägge fibor af gatan, låto uf luinb* 
fö [n]ftren, od) frågabe t)l°ab å färbe tuara månbe; Dten tå Info the 
häftigt u[t]före en tluärrgato. Dorgaren Simon From habe mig inuti 
fin gårb, od) huftrun Anna gaf mig luarmt öt)t, od) fntorbe mig meb 
ttöffett. Då anbra bagen förntåbbe iag ftiga utur fången tit ffjfen, 
tå goba loârbëfollet berättabe tfjet tt)ef)a baneDtän tuoro ,£>. SMbman 
Vipas fon Lindorm, od) IrfbbMmare Strutens gatabob bräng Nils* 
Lars=Erkes*Jonke, bägge arge fämftar ocf fufbröber. tgo§ Dorg* 
DMftaren £>. Styrbiörn Tuppenklo giorbe iag unberbånig ufluad)tning, 
augiftuanbeë tt)enna falen; §an fabe: tjafiua nu ttjejje buffetorar luarit 
framme igän; iag länner tfjem nog; Sät få genom StabStiänaren Iatta 
them fram tit Stätten få näfta SMbftugubag ; tå od) iag äntet. finite 
uf lomma, famt mina luitnen; §luilfet od) få flebbe. $ mettan tfb 
fabe £j. Fifcalen Slinger luarit tjo§ them, od) font iag ntärfte ftägat 
fig luät, tf hart luar röb i näfan, ftammabe af bränlujn, luittabe af
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od) on; nor fjon font tit tnig odj frdgabe, om tog lode gtöra fjonottt 
fultmädjtig t tfjenna angelägna fafen? ^ag fabc : min fattigbom för= 
biuber goba bubet. SDftn gobe toärb bab [)onont fittia neber, bar front 
ôf)l odj tobaf, od) böb tjonont f)toab t)an fnnbe; DJfen Ijan floarabe icfe 
ett orb, utan fontnabe mib borbet tljer fjan fait, ïjafloattbeê jijian i 
ntunen.

Dfar lot looro fontne in för Dîdbet, förbe iag front mit färomål; 
DJfen tfje bägge floaranbe, fabe: njonbe Dfet)! tfjerfôre fadabeê mina 
loitnen from at aftägga 6ben; DJfen tfje floaranbe föfte jäfloa tfjem, 
emebait ade looro ftora oloäner fd emot Lindorms faber, font frt)bb= 
främaren; tfjerföre mdfte tl)e gd fin loäg. SBj ftobo in för Dfätten at 
munl)ugga§ öfloer 1: tinta; DJfen mina loeberbelomän fjabe mun fid 
l)loart finger.

^ag frâgabe Ijonoiit font bldnaben Ijabe i anfidite, när Ijan tfjen 
fid? Snn floarabe: tt)et fommer tig intet loib. ïlfen attbra fabe, när 
iag frdgabe f)loorfôre f)an nu ide fjabe fm fig t()en refna bruna råden? 
at I)att intet dgbe en fdban; fcdrêtafifien iag l)abe nteb mig af l)anë 
tjufloub, tfjen fänbe Ijan intet. etc. etc.

SBi afloifteê tit 2 bagar tf)er efter at tå inftäda of). § medan 
tfb fänbe S- SorgDJfäftaren befafrting at lifiloadita ï)oê Ijonotn, tfjet iag 
od) tjörfamabe, befadaubeä mig gd tit mina loeberbelomän od) föfa för= 
lifnittg. SDfen när iag font in, loifabe tfje mig ftraj ut fid bören, nteb 
etbgaffeten i f)anben. Sfyetta in för S- Sorgmäftaren berättabe iag; 
alt efter befadting; loib dterfomften; Satt runfabe ffägget, men fabe 
intet. ^ t()et famma iag ntgid mötte mig loib porten Lindorm, tfyen 
iag märfte bära Dfäfffin unber fafifudden, tt) änbarna af rumfierna 
fyängbe litet neban ont. -JM gatan mötte mig frt)bbfrämare Jonke; 
men fyloab fy an bar unber råden, tfiet fuube iag intet fee, mera än 
fafijirådeu ftob Idngt fram om bröftet. San gid od) in genom SJorg= 
mäftare fmrten; men om fyatt ftanabe fyoå ffruen i föfet eder fyos> ScrrenI 
tf)et loet iag intet; Pgan fyoê min loärb, fabe at t£)et loar ftor f)op 
frt)bber font fernen emottog. 5ßa ftäntmobagen infunno loi of) ade= 
faman uti förfyufet; td iag od) 2'ie anbre loitnen nteb mig l)abe ; men 
tf)e bôtitbeë för unge. CSfter infadanbet od) förf)öret, blefloo loi ut= 
loifte font fnaraft; td iag ftob i lordn font en f)unb, od) tfye anbre 
gingo af od) an od) mt)fabe ntunen; SBib infomften igen nfitäfteé Somen, 
af tfjet innefjdd at floaranbena frifadabeé ifrd färomåfet, för loitneé= 
löfan f ful ; od) faft än tfje f)årbel. Jidftobo expenfer, blef od) iag fri= 
fallab för tljem; ff! fd rättlofé loar tfyen Somaren.
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§: -t.

9îâr tag roar tömmen (jetu i bt)tt IjoS Joft Ragvaldffon, 9?orr i 
gårben, !om Sensmatt Dryg odj nämbemanen Michel Mattffon at 
roärbera odj i öngnefidjte taga alla förbätringar, font förre åboen giort; 
§. 1. Ijroar bd upbidjtabeS ; tag roele fäja, upfatteS langt regifter; tt) 
tl)e tooro få roäl plägabe af (jonom at t (je fögo fnnbe fe od) gå. 3J)et 
förnämfta roar af ï)ela Cladden, 2: ft: granlopar at täcfa fången meb, 
emot bropp, tfjer uti f)att od) Ijnftrnn ligga f fulle, à 5: ®r 16 '/• ttn‘- 
tljet anbra more långt at nämna. Sod) font fumman roar brägelig, 
få fid ()an od) tfjen ut; utan at få 2 2)! för en gantai frojnljo, Ijtoilfen 
iag fabe [fjatt !unbe] tljen meb fig taga, enteban t)an roar afgnagen å 
bägge fibor od) näftan obrutlig.

©ålebeS ffilbeS rot roäl åt; od) tag inrtjmbe Ijemanet.

§: 5.
fjör än tag meb nptto od) gagn !unbe blifloa bonbe od) ib!a tje= 

ntanSbru!, roar nöbigt få mig ena Ijuftrn; ()roilfen I)ögnöbig är fåfottt 
tf)en ena Ijanben tljen anbra; i fpnerljet för böttber od) IjanbelSmän; 
men ide få för !rigSmän od) sJSrefter font inga Ijeman brufa. ^ag roar 
ntpdet beftjrfarn [o: beftjmmerfam?] uti tfjetta; tanfarne flugo af od) 
an; ()ä(ft iag f)anbe [o: fjabe] funnit tljet månge farlar, i fpnerljet unge, 
roarit bebragne af qroinfolfS fägring, rifebomar, börbSrätt, eller at tfje 
arfgrenar äre; irjar od) ntärdt tfjet af fromftjnta pigor upïomma arga 
!äringar. o. f. ro. 2)od) meb fudan til @ttb, od) rå=föranbe meb anbrom, 
gaf iag mig an IjoS Lifbeta Gundbiörns Setter i Myra, font roar 
fuller intet färbeleS fager ; bod) gobt låforb af bqgb, frontfjet, flit, od) 
fuällfjet, öganbeS någon arf, efter fina förälbrar; tfjet Ijon infatt Ijabe 
l)oS enba brobern på Ijemanet, IjoS I))oil!en Ijon tiänte. Sag fid PraE 
jamrb af l)enna; men brobern Vigge, loar font Ijan funbe, furntulen; 
tt) Ijan Ijabe Ijälbre fett Ijenna på Iffbåren, än i Srubftolen, för arfloo* 
belarne ffull, tfjent Ijan ineljabe. DKett font Ijoit loar gtab at tomma 
ntur IjanS tiänft, emeban lönen loar ringa; @å beramabeS SröllopS* 
bagett tå gifterntålet för fig gid, Ijetna i l)enneS förälbrarS gårb, I)loareft 
od) bröllopstoften roar affatter åt t)enna. 2f)et loore för roiblöftigt at 
berätta, Ijurit bröllopet aflöpa månbe; tjnrn brttb tarlarne od) pigorna, 
til od) från ftjrfoit, af od) an, looro flinte rpttare; Ijttru fpelmanen uteb 
ftråtan på ©otljarpon tjfloabeS; Ijitrit offranbet ftebbe Ioib altaret, tjt 
föregångSDJcatt sJSreftfar meb fit långa ftiägg, äfloen font ^SreftsDcor fränt=
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gd tnånbe, laftanbe på altaret, tpe jom alle tpe ftere, en ptoar fin tjalf= 
öre, meb biupt niganbe Iotb frattt= oct) återgåenbe, Bdbe af män od) 
qtoinor; Ipuruban märten giorbei af BrnbpeHetg pdttanbe, etc. etc. 
§uru fä[nlgetebanbet [ftebbe] penta i pujet; fjnrn min puftru meban 
tronan Bari pd nactan, gid uti alt runt uti peta gårben; Spet Idnga 
taal för SaneSKani oct) Saneqtoinai ftdl, font tfSreftfar giorbe ; äftoen 
för anbra flätar, oct) när Brubgdftoorna aftpftei; §uru tpe font Bttbne 
tooro meb förningar rofabei; Ipurtt tpe ftoingabe fig i banfjen, tå od) 
gubbar od) gummor rullabe omfring febatt öfjlet fntorbt leberna; od) 
Brdntojnet uptoätt traf terna; od) tfqet peta natten öftoer. §unt pd
anbra bagen ftentallorna tommo at Bärai; sJJtidjte=PaIten at ftd pd
biörnpuben; purtt toaggan frantbari, od) toaggpeningar fördrabei. sDteb 
btoab ftdt iJJreftfar tog affteb, od) sJtreftmor meb fin SJiatfdd od) Beta!=
ning för trona od) fiäber, tfjer efter refte, tå fpetman fruitiabe od)
fpelabe ut genom porten od) långt fram pd toägen, i mebfölje af peta 
bröttopitaget, ide utan gtäbie od) trall efter Ijtoari od) eni ftämnta, 
mdft font tnäft ioåter mar, font ©ölen efter rägntoäber. sJM alla tl)e 
följanbe bagar, pölti brötlopipätgen font tt)e förfta, bod) ntinffabei efter 
panbena, tilg tappen utan ftaba brogi utur tunan od) Brdntojni flaffan 
mänbei up neb pd.

IV. IDdcn 

§: t.

Ipuftru iag nu toäl od) ärljigen] fått; ju längre jn tidrare för min 
ögott. SKeu toib pemfomften tit mit fjeman loar att fd Bofattit od) 
öbe, at toi intet loifte punt toi ffutte Begpnna tjufera. ffag fid toäl 
ftrar pent ttteb penna en päft, 2 totreatur, odj några fmdqtoidan; för= 
ä(bra=arfloet; @n npBäbba fäng; ndgra gamla träläritte; etc. ffag Bab 
min ftodger fd mig ut ndgra penittgar af pitftruni ineftdenbe arf, äfmett 
tön; Dien pan [gaf] mig orb, oct) inga mifor; fabe: tu par nog, nu få 
lange, af tpe ärndbba Brubgdftoor; ptoitta intet pögre rätnabei än 
60 S. ptoar af 30 more afgdgne tit ißreftfotlet, förutan ftiorttdrftet; 
od) tit ïprïon 3 S. tit fattiga 1: S. tit fpetmanen, förutan foft= 
penittgar jfaftpeningar?], 3 S. tit toterftan, 6. Sl tp tooro altenaft 
17 SV BepdIbna ; för ptoilfa iag fiöpte näftoer, at tiida talet öftoer 
fangen, od) Bota gamla fäpufet meb, för Ireatnren finit; tp pdften måfte 
od) tper ftd, ettteban ftattet toar lultfattit.



848 [Owäldig Bonde.]

§: 2.

SIrbetet tom Inapt at begpnnaö meb åfernö upplöjanbe, ]om tåg 
i Iinba od) fegftoatjl; för än ftämning tom at betala en Ifop utffplber, 
för fjemanet, få för Stöt, fom öre od) örtug; få til Äronogogben, fom 
tit ©odjnffrifioaren för ^nfotneö afgifter; Sänböntan meb ftaftoen öfmer 
rpggen I)otabeö grpmel. få at iag intet annat fåg mig före, ån fafta 
pjan i fiön, od) låta Iega mig til folbat eller båtöman. $od) fom min 
Ifuftru ontfamnabe mig, od) meb tårar bab tlfet tl)etta ide fte må; btef 
åtanfan återlounen at blifloa loib temanet; fjälft mina trogna od) fli< 
tiga fjuftru, meb bön od) tårar formât fin brober, §: 5: III: bel: at 
få I)enne några ineftåenbe peningar; tp at låna mera af mina borge= 
närer, torbe iag intet. ^ag fyålpte mig fram fom iag tunbe, faft ån 
fpllnaben til alla fobringar intet gid för fig, för ån @ub mälfignat 
åröloägen.

§: 2.

SJteb Ijloab fljt, möbo od) arbete, jag od) Ipiftrun antoönbe; fnart 
fagt, natt od) bag, til Ifemanö brntet, tfjet loore långt at berätta; tljet 
allenaft förft i gemen, nåml.

1. SIt tljen ena noga betåntte od) öfloerlabe meb tl)en anbra, 
Ipiru od) Ijloab arbete nöbigaft loar at beftriba, i et fom annat.

2. ©iorbe ingenttjera af off något; loara tfjet loara må; utan 
bäggeö loilja.

3. Stör anten Ijou eller iag intet förntåbbe beftpra en Ijloarö 
egenteliga fpfjlor; få unberftöbbe loi Ipoar anbrom, i tljet giörligit an= 
ftänbigt loara månbe; tp loib börjon af f)usl)ålbningen, förmåbbe loi 
intet at antaga årliga tiänfteljion; utan i ftållet giorbe arbetöbpte I)oö 
grannarne.

4. SBib tljen enaö frånloaro, beftprbe tljen anbre I)enta toaranbe 
meb Ijuöljållet, få mpdet ntöfeligit loara fnnbe.

5. ijntet fålbeö od) intet fiöpteö, utan meb båggeö famråbe; od) 
ingen bobrågt loar at frudjta före; etc. etc. Ipoilfet alt förenämba, od) 
mera, iag unber mina tiånfteår, I)abe funnit rått fållan öfmaö.

§: 3:
Stu loil iag meb få orb tilfänna gifloa, Iptrtt Ifentanö brufet ib= 

fabeö, odf Ijuöljålbningen anftålteö; i följanbe Tit:
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Tit: I.
©om dfer odj äng, böra förft anfaâ od) brufaê, feban Softapert 

tperal Ijf od) uppiälpanbe famt fttjrïa; Sagge tperaê utioibganbe od) 
tilioäjt; .Vuifens upbpgganbe inont od) utom gdrbstomten, od) fift om 
Segopionen; etc. ©a berättaä pär mina enfalliga giôromdl, fom tag 
förfarit od) fett paftoer a mina tiänftedr, urtber tpefja Num: el. af* 
belrtittgar.

Num. 1.

©ont ränber uti et mångfalsfärgat Calmink, fd dr od) jorbmdnen, 
icfe nllenaft IanbSorterna emellan, ©odnar, gränber od) bpar, utan od) 
nti et dferftpde, ptoiïfet en pemansbrufare noga bör loeta, od) tpet ide 
allenaft til öfra dtermutlen, utan faft mera tit botn eller grunben; od) 
fdlebeS utfd tpen fdben font en ploar dferart forbrar; tt) at tloinga na* 
turen är flodrt od) fällan npttigt; od) ätt loärre, blott od) enfibigt rätta 
ftg efter gantai toana, pä Ift när tpen ingen rebig grunb dger; efter* 
finnanbeS jätnloäl tpet, at dterjorben tan alt tuer od) tuera aftagn til 
gobpeten, i fpnerpet pä flutningar od) badar; tperföre labe iag igätt 
ntdnga obugliga dferftpden, til flottlanb od) beteSpagar, od) uptog npa 
d attbra ftällen, ttteb bubbel froma ; i fpnerpet ptoareft fioartmpllan 
loar gob od) biup, od) botn pärba leran; ti) tlara fanbbotn är obttglig, 
od) än toärre bp od) öfja.

Num: 2.
©äbeé arterne, efter IanbfenS allgemena fätt, äro 3\åg, Font, 

bâfre, ärter, Ijn, hampa, rofivor, rötter od) Fåbl; fällan btretc, 
ti) tpet ntmärgar dtern, få at t pen på mdng dr intet toarber färbeleé 
frud)tbäranbe. gör tpefja förenätnba fäbeé arter, nttoalbeS af förfaren* 
peten, toifja dferftpden, fd utpdet möjeligit loara funbe, af ploart od) 
et ärS ntfäbe, fom mäftabelä ffiftaS i 2itc; ©äbe od) 3räbe; epunttoäl 
fomlige dfrar tåla tloe* od) tre=fäbe ; men meb fögo fronta, emeban 
Sanbpafren od) epingen tager tå öftoer panbena; tpe flodrofte mäjter 
at utrota.

Sferjorben dt ploart od) et flag, loar fortet, fålebeé, ttäntl.
A. Xägon [o: Dfdgett]; mäft pöft* fällan SBdr=Dfdg; fdbbeé pälbre 

i Seran, än lättmpllan, od) gåeSjorbett; pälbre uti biup od) pöglänbt 
jorb, od) öpna fältet, än d ftengrpnba, eller fjb od) funtpig, eller Ioib 
gator od) giärbSgårbar, för briffniö ffull, etc. §arfloabeS tteber, efter

Glysisvallur III 54
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gantait mjé, tneb àferparfman; inert befanë mara Mtre ïtora tt)en lieber 
meb äplet, äfmen utfå tpen tibigare än t forna bagar, emellan Olofs 
ocf) Larsmäffan ; merenbelé Mtre gantai frönpttig Stag, än tpen nty 
ffnrne; faft än Ineberffielet ofta röneé; tt) ingen fär fig til äré. Spen 
utfäé bubbelt tunnare än Iornet od) pafren. ^ forna tiber fäbbeé I)an 
intet pä ålrar, font I)är gattffa find äre; ntan pä ©mibjolanb, men 
[o: ttteb] otrolig ftor fronta, 5. el. 6. bubbel entot älern; §milfet Sanbé= 
Iräfter nu förtärbt.

B. Äorn eller ,?Stugg; af några flag, utfäé ont mäpren, uti 
gob, feet od) bittp jorb, leradjtig bätre än i fanbadjtig, gntnb= od) 
tttager; ju förre ju lärare, allenaft älern torr är, od) ingen minterfäple 
förbolb ligger tuib botn; tl) faft än ttpgängen fpneé fnar, tiod od) 
pärlig; ©ä tt)ner od) aftager brubben efter Ijanben, font more elb tl)er 
öftner gängen; fträet ftacfot, apet litet, o. f. m. ©äeé tf)et i mate= od) 
magra åfrar, finneé i ftörbanben mera pafre an lorn, lltfäé bubbelt 
tiocfare ätt Stägen, fä mäl pä npgiöbba åfrar, font ploglanb, 120 Iafj 
giöbning pä tunnlanbet.

C. ^afrc ; pmjter od) ftoarter font l)är mäft ontbpteé i pmitan; 
är intet Iagran ont åferntullen; nnbantaganbeé röba ffära fanbett; bod) 
mäjer längre od) frobigare, alt font äferné gobljet är; ofta 2. et. 8. 
refor, är på är, pä famnta ftällen; i ft)nerl)et pä ißloglanb, fout giöbba 
marit. lltfäbe fler tiba ont mären Ü) tljen täl mätare äfer ori) ftar= 
fare fiölb än anttor fäb. SOcin gamle faber fabe utig, at när frudjtan 
mar för fienbené anfall, fäbbeé pafre uti fttiön, font gaf gob mäjt pä 
näfta fotttar; Slcen tpet par iag intet än förföft, bod) pä ©mebiolanb, 
i fpnerpet när Stågen är upffuren, od) jorben ide är gräémurin.

Dnt 4Laitöl>afra toore ntpdet at berätta, en ffabelig mäft i fäbeé= 
äfertt, font fuller mifar fig mib börjon fåfottt gob fäb, men mib flutet 
gifmer ibel fjalnt od) ingen fäb; fpneé fnarare pärflpta af flött forn, 
od) när fornfäbet ffer i mäta od) magra åfrar, än af gob I)afra. Sljenna 
Sanbpafran at utrota, brttfaé et font annat; v. g. Stotrpdan eller od) 
rifman up ttteb biupt neberfatt äljlber; SJten fåfängt; pan pfmaé feban 
mera; Sränna poitont bort, fåfottt meb roflanb ffer, är gobt nog; tuen 
po pinner eller förmår bränna alla åfrar til roflanb? Utfå Ståg, tu 
åren ä rab, är tpet brufeligafte od) näftan bäfta; fä framt tpen ide 
flår felt; näftan Ijfa ttteb ärter; tä man i ftället fär SiftelI för Sattb= 
pafra. SJcdnge brnfa od) pä träbeéäfern afflä tpenna mäften; bod) pär 
tilé marit för fent, feban pan runnit neber utur axet, font rätt fnart
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ffer; Ijmarföre fjar tag npl. tagit mig före, at noga fe efter Sanb= 
fjafrenå art, odfj tfjen afffurit nteban [f)an] ftob i gröningen, tortat, 
träffat, odj font annan gob fäb Ijantfjerat, funnit miöljlet nog fåbigt, 
bod) gobt od) toälfntafanbe, od) faft än tfjet marit ringa til utmät= 
ningen; få Ijar Ijftoäl 3";c fförber på en fontare af Sanb l) af ra ftoppat 
ffaban, emot attnatt fjafra, Ijälft intet utfäbe ffebt, än minbre neber= 
ärjning.

D. iHrter, grå od) fmå möpa f)är algentent på fäbeååfrar, tt) 
Ijmjta mara intet länge, för än tfje förtoanffaå i grå; unbantagna t()e 
i frpbbegårbar. ïfje forbra gob, biup od) Ierad)tig forb; men intet 
fanb eller grtptba, eller lättmpllan, eller bpadjtig. Utfåå tl)en förfta 
af mårfäben, tunnare än forn od) Ijafre ; näftan font 9Mg; ©lå ofta 
felt, tt) tlje äro unberfaftabe Söfj, rugga, tminfot, etc. od) ont Ijöften 
fiölb, i ft)nerl)et på tl)e få fallabe ©tarnätterna i Olofs mäjjon, 3: ft: 
•Örnar af fägnett är, fållan gob ärtår; iljcrföre utfåå ingen mgdenfjet 
font af annor fäb; utan litet uti åfcrn font sJïâg loupit på näftlebna 
året; DJcpdet od) tljerföre at ïiftelen är efterljänge, i fpnerljet när tl)e 
äre glefa od) intet frobiga; åferfn] bör t()er efter giöbaå.

E. Jljnct fobrar färbeleå gob od) feter forb, grofdeertnpllo; fanb,
flapttr, g rit rib= od) lättmplla etc. obttglig; Spdaå fällan på träbeååfern; 
mäft od) bäft på ©malar eller ißloglanb. utfåå fift af all fäb, ettteban 
tfjet tål ingett fiölb, in emot mibfontaren, uti torr od) marttt mull, od) 
när Iungt mäber är, at fröen ide bortblåfa; något tiodare än forn od) 
l)afre; alt font fröetå gobljet utmifar, od) font man åftunbar finare eller 
gröfre Ijn ; Iptoar ont mera uti Tit: om l)uåf)ålbningett fontmer at in= 
föraå; tt) på tljen frudjten är mera arbete ätt på 100*e
anbra.

F. *5ampa åger näftan fatttma art forn Ijn, bod) älffar fet lätt= 
tttplla, od) fan utfdé på fatttttta ftällett, ntång år å rab; intet på fpiog= 
lanb, utan på l)öga åfrar; intet tunt, utan tiodare än annat frö; mäper 
fnart; od) Ijber ntgdcn åfåt af fparftoar od) ftttå foglar; brttfaå allenaft 
l)oå få, i fpnerljet af tfjern font fiffegarn Ijaftoa at tilreba.

G. Xoftoov brufaå öftoer alt; fröen utfåå på åtffillig ftällen, 
od) 2:ljanba maner; anten blanbaå ttteb fanb, od) faftaå ut ttteb näfman; 
eller fätteå et frö i fönber, uti upftungna fjålen. ©tällen äro belå på 
öpen åfer, bätre bränber än obränber; belå i ©toibior när Diågen fåå 
i ißäbermäfjon; ätt bätre uti tf)e fmå faålanb, font enbaft tf)er til fälta,
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bränba öd) tilrebba äro af Stî)ï, <Sn, ocf) @ranbufM=ffog; ja! tit för» 
unbrntt på ffarpa tomter in toib gårbar när tt)e nteb elb brännaS, odi 
fröen t upftungna t)älen nebfältas; pmilfa frö meb förbel blötaS, i ftp 
nerpet tå Iangfam torla påftår. HIr en förbeladjtig plantering, tp af 
et lob roffrö, !nnna 14. 16. 18 tunnor rofmor bärgaS, när rofår är.

H. Nötter, eller XotFåbl, planteras pär, men ringa, od) meb 
fogo froma, tp Ipoarden tnebgifmeS tiben, eller tiänlig rnm; eller rätta 
fonften; allenaft nti fmå täppor. Dmfättanbe utnr plantdaftoan til rot= 
od) Mplpagan, ffer merenbelS in emot HJcibfomaren; tp för pinna plan= 
torna til ingen tiänlig mogttab; od) ftörre belen af allmogen panbta 
od) bpta tpent pätbre til fig, af ifkefterê od) SMnbS'fSerfonerS gruar, 
än tpent fielftoa plantera, toatna, pölja ocp ppfla nteb; blifloa förtpen= 
fini, fmå, grenoge, finale, loebiga ocp torra.

I. IKåbl af mångpanba flag, finneS pär intet, ntan enbaft ptoft= 
pnf)onb=tåpl; men rättare fagt, grön=blab=!åpl. HJceb tpeS plantering 
äfjaS fuller qloinfolten, få tpen ena font tpen anbra bonba Iptftriin ; 
HJfen meb liten froma emot arbetet, tp niäftabelé gagnet aga anten 
©et [t] erna, ocp än mera ntatffar od) åntor; ^nga färbeleS puftouben 
mäja, utan långa ftiälMr oep ibel blab; tlumbroten tager öftoer loigten 
när omfätningen gått för fig, fåfom loattulebarne mib plantornas up= 
taganbe; tp fiöpaS tpe niäft, font förenänmeS om Hiötter. Rörben bör 
äntel. mara biuper, feter, ntöpr, leerad)tig, mäl fönberpadab, fri för 
ogräs, od) belägen på fiblänta ftällen, om någon nptta af arbetet fMl 
mäntaS ocp ärnåS.

Tit: II.

Hlt til et pentan en ^umblegårb är nöbig, tpet Mu ingen neta, 
i fpnerpct tper ftort pnSpåll är, od) pmareft giäfit brida forbraS; HJfeit 
tpen fattige måfte brida af fantma flag font päften, od) tpet bäfta meb 
fmå Mlfmar.

Uti mina förälbrarS tfber fattS mib pemntet ingen pumblegårb; 
allenaft et litet tedit tper til. Uti mina tiänftaår fåg iag mäl ntånga 
od) ftora fåbana; HJfen fid albrig tilfälle at märfa od) lära mera än 
ftöta neber ftörarne; fan pänba, mera orätt än rätt. Hftt mifte iag 
intet pmab i tp mål ftob til giöranbeS. HJfin puftru gaf mig attmif= 
ning på en gammal farl font ofta marit poS pentteS förälbrar belS at 
rifvua od) förbätra gamla, belS at lägga ttpa. 3n9 refM til ponom ocp 
bab ponom fontnta til mig uti fåbant arbete; HJfen pan fabe, tpet Mn
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intet Idta giöra fig, för än i Ijöjt, tå Init iag tomma od) tjaftoa goba 
minn or meb mig; ©mittet od) få ftebbe. SIljet gamla ftättet ogillabe 
t)an, ti) ttjet [mar] ptatt od) öpet for [o: för] mäftan od) norban mäber, 
äfmen Ieeradjtigt od) fibt; Dd) ntmalbe flutningen til föber, å tmärra 
bactan af ftemör od) grof fjmitan fanb, ftrar föber om tornlaban mib 
fätjuémäggen, i (ugn od) fotften; ttjer Iabe t)an up meb fpaban fmala 
faror utföre flutningen, 1: aln emellan t)mar fåra; meb litet gob giöb= 
ning uti; faite befô ntur munen, bets af I)anben, tfje afffurna od) til= 
ptjntaba tjumbteminnor, fomliga J, fontliga 1Ii aln; att font ögonen moro 
mdng til på tågan, metanbe up at. Sag frngabe, tjmarföre f)au ide 
Iabe tågan madert neber meb t)anben i öpningen? töten ttjer til fma= 
rabe tjan intet, utan gaf mig tjmäfj upftjn, od) fortfor meb fit arbete, 
^ag I)ött tljet för gamal mibftepelfe tjo» tl)enna gubben od) Ijumble= 
garbétöcäftareu. Seban tjela rumet mar meb tagor fulHagbt, tabe [Ijan] 
tiodt odj frobigt granrjë ttjer öfmer, meb bcfalning, at på nåfta må()r= 
bng inga ftörar ttjer nebfättia; utan än mera grönt rjå; ttj tt)e få 
nämba PuFtntmblegårÖar bruïaë Ijär intet, et) tjeller trifmaé tfje; iag 
menar för ftarta mintertiölben ftull.

gag Itjbbe lärbomen odj fog tonften; fant odj tljet at Ijan årligen 
tiltog, utmibgnbe fig åt tIjen ånban naturen åger fin Ijemliga brift; 
fåg at gamla ftörar äro babbelt bätre ä[n] ntja; långa än torta; Ijmab 
ffabe ttjet är at ftöta ftören mit genom ©untbeltågan; odj mtjdet annat.

Tit: III.

2Ïîer odj Smalar, utan giöbfel, är ffep utan fegel, odj !låda utan 
fläpp; förttjenfhd fobra» tit Ijemanlbru! Softap, odj annan omtanfa 
nteb annat ntebel odj arbete tfjenna giöbning förf Jaffa ; ttjerföre !omnter 
fjär förut at något nämnaé Ijuru !reaturen font giöbning gifma, föbaé 
ffola; nanti, af ängeelanö, fnxtlar, röbmitgar, löf, barcF odj fFaf 
af ftogen; af mtjror; rör, fräFen, fäf odj annat fiöfober ntur
matnen; 9t(t font tilfällen utebgifma; ttj alt efter fout fobret !an bärga§, 
!att odj bo)!apeu j!iöta§ odj åga§; Grn gob Iju§t)åttare lägger fig ingen 
mera boffap på, än fobret ntebgifmer; odj ju mera fober, ju mera bo= 
ffap, jit flera ïreatur, ju öntnigare giöbning; ju mera giöbning, ju 
brägtigare åtrar, odj meb @ub3 mälfignetfe öntnigare årémäjrt. ©uru 
tljenna foberbärfg]ningen !an ffe, är !ortet, tfjetta, at Ijär införa, 
näml.
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A. “Xtigeelanben öro ganfta åtffittiga, fa tit gobpeten font mp dem
peten af grctë odj t)ô. £pe böfta äro många refor förbelacpiigare än 
fmaplar; tt) intet brut, od) ingen giöbning, îdftaê på fåbatta, bod) t)ar 
et pmar äng od) flottlanb fit befpnert. få tit grägmäjjten, font bärg=
ningstjben; äfloen mät tit ï)ôetâ gobbet od) tämpanbe at tper nteb 
ftitta od) föba treaturen, 11) ide att pö är tiäntigit för att freatur; 
p mittet en fjxxé^åltare noga bör i ad)t taga; od) tper efter fig rätta, 
[tpet] utmifar bätre förfarenpeten än förftrifningar af anbront.

SKprgräfet afftåg förft, för än tpet blefnar; feban på pantrar, ftär= 
por, od) pögtänte badar; t()er näft ïjdrbmaltâ gräg od) tjära, od) fift
fmatar, od) återaenar. inbärgningen ftätteé efter mäberteten; litet rägn 
på fett od) groft t)ö, ftabar intet; tuen ntpdet od) tångfamt är ftabetigit, 
när ttjet nttagag, pmitnar od) rutnar. Sätta fjatftorfat t)ö i popar
eller fåtan, för än ttjet intabag, ttjet är gobt, faft än arbetfnmt; 23ått 
t)ö måtte intet i trång taba införag, utan faft bätre fättiaé på päf;ior; 
,fjmitfa meb ftor nptto britfag i måta fontrar; Iita font för fäb. Om 
tjötabor tömmer päban efter at näntnag.

B. @wat>lar äro fåbana jorbegor, font af grägmatl upptöfag,
giöbag od) befåg, 1. 2. et. 3: åren å rab; od) feban igentäggeg tit gräg» 
pö= od) ftotttanb, öfmermåtton brägtiga, att efter forbntofjnen odj giöb= 
ttittgeng gobfjet. ifM förfta året märer groft od) ftiälfot gräg; tiäntigit 
för totreaturen; S}M anbra året ntångtjanba flagg btomfter, bttnfa odj 
gräg; o. f. m. på 4. 5. G. 8. etc. åren; ftabnanbe ontfiber i mofja.
Sipetta Stoaplpö, mät inbärgat, ftattag bubbett i gobljeten emot ängegpö.

C. Xötmmgar upbrptag på åtffilliga ftätten font finnag mib 
pemanet; få mät af ftenig tttard, font af ftogbemuping [o: =Pehmjen], 
öfmen af ntpror odj fxtxnpiga orter; men nteb otita omtoftnab od) fronta. 
îbeit fteniga är tpen befmärligafte; Stoggmarten tpen bäfta ptoareft 
granar odj ©nar mäja; men ide tallar odj afpar, för rötternag biuppet 
ftitll. SKpror odj fumpiga orter, gobe nog, när jorbmån är gob, botnen 
ftabig, utfall gifmeg; faft än biteggräfningen toftfam falter. SKen fånt= 
ntpror, ftp od) öfmetmujne tiärr, äro atbeleg Obugtiga. Siögrpnbor 
äro fom tpe tunna; bod) npttige nog at inftänga, tp ttje btifma gräg= 
lupna mera od) ntera.

SKeb förenäntba iKöbitingar af ftogen fter fåtebeg at ttje attteti 
uptagag Ijiaxareft fmebior pafma marit, od) ftubbarne förrutnabe pop* 
fanttag od) upbrännag; etter odj rotpugganbe af tpe gröna trä odj 
buftar, font pär odj tper ftå; IptxotIfa täggag i ftora popar odj tafar,
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od) îebermera afbrännaå; ïjtutlfet fobrar ftörre arbete än meb tpe förre 
röbningar af rutna ftubbar od) lågor. SBtb fenare arbetet, faller rot= 
pugganbet ftoåraft af tallarneé biupa rötter, od) Selarê, SBibeë, Stör= 
tar» od) Slplarå loiba utfpribanbe(å); font nteb tiben ftida fig up igen, i 
fpnerpet uti od) Ioib utfalfêbifen, nar tpe ntåfte graftoaé uti röbningar.

D. £of af trä i ftogen, är ganffa gobt fober för Soffapen, 
ftörre od) ntittbre; när tl)et grönt infantlaê, od) intet är matftätit; få= 
font af

1: .ötörFar, pälft af frobige od) pängianbe qtoiftar, ptoilfa binbaë 
i fiärftoar, od) torfaë at tljet ide möglai.

2. tHfplöf afftrt)fe§ ifrå qtoiften; ïiîafte]beë 3: 0ecl; 4. \tdbe. 
5: >5ägg. 6 Äön=löf.

7. 2ll>l4öf affatttpaë nteb en ntinfta bel af qtoiften, eller od) 
af ntardett fopaå od) fautlaê fent ont pöften, när tpet affadit od) grönt 
är; tuen [o: nteb] ganffa ringa arbete, när tnarden ttnber aplträen 
fläter är.

E: af träett brufaä nteb ftor ntjtto; fdfont af
1: Callar, i fgnerpet tfje frobiga, uti Maji od) Junii månaber, 

få länge pan löper; od) brufas båbe för fä, od) folf när fäbeébriften 
är; £jtoilfet bardbröb at bereba, långt arbete forbrar, mera än af 
fäben.

2. af ©rattar, font mäft brufaé at lägga på tat; bod) fönber= 
padab od) fotab, til föbo för fofreaturen.

3. ÿdôrcFbarcF, febau Jiäftert är afbragen, brufaë mäft, i Iuut 
fotab, at färga fiffegarn nteb; sJJten freaturen förtära tpett intet giärna, 
utan när tpen är malen til miöpl, od) fofab font toälling.

4. TlfpbarcF, torfaS, ntaleë od) berebeë font om Siörf berättat 
är. Jiå äta ©etterna tpen giärna, Iffa font §aren, Säftoern etc. 0Faf 
tage§ od) af Slfp, feban barden intet mera loftnar od) löper; Ipoar om 
toibare berättaä lit: F.

5. JflcmbarcF brufaë font Slfpbarcf.
6. af JÊtttrâebartf fofaë en gob od) ftprfanbe toälling för falftoar.
7. sDteb SeeI od) SBibe= faint Siörf=barf, berebeê en Bang eller 

Iuut til Säber=barfning ptoilfen feban gob är at ttoätta falftoar od) gri= 
far, när löften fig framtoifa.

8. Slf »SäggebarF, i loatn fofab, finna fig freaturen toäl, när 
Sörpe tper nteb blanbaS.
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F. 0Faf är näftan font bard, men bär namnet tfjer af, at tljet 
ffafmeg af trä, när barden ide löper, utan är fafnab, få at atlenaft 
fmå tanor od) remfor afbrogag; Srufag font barf.

G. fyöbatt för boffapen af fjioita ITTyo=UTafati, är mät gob; Scen 
font ben finneg på ganffa få ftötten, få är Onöbigt mera ffrifma Ijär, 
utan ttjet atlenaft at f)an fanttag om fjöften, täggeg i Ijopar, tfentföreé 
frnfeu om mintern, bäreg in uti marma fätjufet at tjna od) fönberrifmag, 
när boffapen af bonont ftitlag jfat.

H. 71 öf är mädjta gober, ju få muftig font bäfta fmatjltjö, när 
tfjen grön upffäreg, t färfmar bittbeg, torfag od) inbärgag.

I ,iJfdFen etter *5ivafi, nnberftöbier rät ntpdet föbon för bo)fatten; 
tt) od) Ijäftar od) fmjn äta tt)en, t ftjnerljet grön. ©an ftåg nebcr ttteb 
tja, ftptteg t ftora Ijopar tit ftranben, t()er ittörebeg, tordag od) (jattb= 
tjafme» font ©ö; bod) adjtag ttjet tjart ide att för torr marber, Ü) få= 
Iebeg ftttölg t)an Ieb frå teb, i ft)nerf)et när fjatt är gamat.

K. 0af är od) gob, när t()en grön od) final är. afffäreg ttteb tja; 
flottan [?, ftottan?] brageg åt ftranben tt)er nuten at utbrebag, torfag od) 
Iabag Iifa font Ijmafjen; etter i brift af tabor, fätteg t Stad frtng ottt ett ftång, 
fpetfig ttpåt; ©tier od) grön od) rå, t)ängeg up på ftänger t päfjia, 
tpvareft fjatt är i förtoar nnber bara fjiittet tit minterföre gifmeg.

©an plägar od) ftåg neber ofmatt på btåifen när ttjen tiba läggeg, 
od) I)an ätt grönad)tig ftår.

©ttteban alta förenätnba förbetar tit fober för boffapen, intet fintta», 
mib atla fjetttan ; 11) rättar fig bonbett efter tägtigfjeten, od) bärgar ttjet 
för tjanben är; etter t brift tfjer af antiter, emot ffiälig betalning, tfjeiit 
t näfta granffapet; ^miHe få öfmerftöbigt fober af töf od) Ijmajj od) fäf 
åga, at tfje tjmarfen fåbattt fjafma af nöben at brufa, et) fjetter tjb at 
bärga; at fåbattt fjäntta få; ©mittet gagnar tuera, ätt på egna fteu= 
badar, på röba odj biörmtåfjar, på fånftitpror, gå od) arbeta (jeta bagett, 
för en boga eller 1: t)ö ffutl; när tfje af fiöfober bärga få peta
2 et. 3, ffrittbor; od) töf tit ftor ntpdenfjet; atlenaft ittgen ffaba ffer af 
nttga töfträeng fnttfätte, font är näftan obotetig; ttjet en fjmar rätt Ijttg= 
I)åIIare noga ad)tar. IOteb fiöfoberg afffåenöe är ingen ffaba.

^ag tjabe få när gtömt än et gobt ntebel at unberftöbia föbon för 
Opar od) foer, ttäntl. Xje af frotuga gratiqirtftar, font är gobt nog 
od) brnfel-; fjätft när boffapen i tjb od) fmåntngont tfjer mib mättjag;
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gagnar od) nitydet, när tt)et font intet upätei, tömmer at faftai i 
bt)iiget)ögen.

§uru find tallbufFar äro ganffa gobt bete, för ©etter od) Sodar, 
tt)et är öftoerfunigt, od) djerföre fadas dje Setei=Snftar.

Tit: IV.

Seban i fortset är nämbt om fober för freaturen, font bör förft 
f faff ai; tt) at lägga på fig flera, än föban är tilrädelig; tfjet ät ut= 
fänba frigsfolf utan näring. ,fjtnar toib i gemen är til märfanbes,

1. sKt tf)e äro af gob art eller flag; tt) Fatt brått på Ftöti, etc.
2. ijde för gamla.
3. §milfa triftnai toäl eller illa.
4. fount många af blnartljera flaget.
Cm ©iäf), Slnfor, §öni, TDuftno [r], fialfoner, Äaniner, må iag intet 

nämna; eburumäl iag fett tfjem Ijoi mit Ijuibonbafolf i tiänfteåren; tt) 
för bonbafolf äro tlje båbe otiönlige od) ontjttige; förutan ena böna od) 
Tuppen at trifmai af bjentta för en loäd)tare i et nIjrlnarf i fjufet; 
Utan allenaft ont flje fölfanbe freatnr;

A. Saften; font tlje flefte bönber f)är å orten, ©tt allenaft äger; 
fallait [o: fällan] 2"c. tl)en bör mara ftard, men intet fta; Scåttelig 
qmider; ti) flere flå på, än £)ålla titbafa; tuen intet ffenadjtig. biätt 
til at taga, od) ffo, od) betila, od) betslet fig intet afftrtjfa eller tugga 
utilatt. Sätre en utffuren eller Walladf ; font i tjb bör fttöpaS; om 
tljet få fan tnärfftällai ; §tnab t()en natureni biupbet angår, at ide alla 
böftar trifluai Ijfa möl i fantnta ftal[I], utan font färgorne äro; tl)et 
förftår iag intet, faft än förfarenfjet fåbant utmifat; Snaljanba färga 
är Ijeberligare än brofotta; eburumäl gobbeten fan Inara gob nog; SKen 
l)lnite böftar, faft än tl)e prpba, äro beftoärligare än anbra, at bålla 
på ftall.

B. d'par äro ttöbige, l)älft Tiurar, men allenaft ©tt, af gob art, 
at befpringa fofreaturen; ide unge, utan af tu år od) til 3. 4. el. 5. 
tt) af tfjerai natur, följer aftneleni gobbet.

C. ©nöptngar eller gälningsopar, äro gobe nog för djem fout 
nog fober åga, od) funna brufai til bragmjar; men l)är å orten ide 
få; tt) eburumäl dje funna tiäna til åferbrufet, få buga t()e intet, Ijmar= 
fen på ifen eller fniöen om mintern; bod) til flagt eller falo ntjttige.
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C. 0to, 0Fiut, *Sor£a, UTär, är i tnäng ftt)cEe Mtre än MM
men beftoärligare at ont Mnber i ftjnerMt när många lorenffc
Mftar äro t nägben. Om t£)em mare fat fantma fom ont Mftar lit: A, 
berättat är.

D. Xo=Freaturen fobra gob uttoätjning; färgen giör intet til 
fatena; eMnttnät mietet mäl fpråfaé om tM fmarta; bod) mera än 
mt)cfet af arten eller flaget; emeban ntånge ftå fjnta 15. 16. 18 etc. 
mefor; anbra 4. el. 5. några få in til tt)e§ tM talfma. SM goba nt= 
mäljas, men tl)e långftabiga förflåé; många miölfa en tanna el. mera, 
l)mar gång; en bel tnapaft fulla ftopet; faft än fåban olitfjet t)ärflt)ter 
mt)ctet af ftillningen od) fobret; t)mar om MMnefter tomnter at be= 
rättaé.

E. ^oblnr, alftra» mäft efter ntöberne; od) böra rätt mäl anfaë; 
i fl)nerMt feban tM ifrån moberäntiölfen tagaé; fom bör fte i rättan 
tjb ; od) afl)inbra§ meb teftlar tring om nofen. ipå tämjanbet ftår Mla 
tonften. §äftefof)lar läggaé f)ätbre mib, än Hiärfoljlur; fofta fuller at 
föba, men fäljaé för I)ögre f)rj§, än tM fenare. tööra utffåraé eller 
SBallacfaS i rättan tjb, när ålbern få mebgifmer, od) ingalunba fläppaS 
iblanb Sto eller sUcaror; tt) tMr af följer intet gobt.

F. IKalfnmr alftras mera efter Sturen, gâl)uëgubben, än efter 
ntobern; mäft i färgen; tM bära noga utmäljaé of mifja omftänbig= 
I)eter; intet af färgen, utan af arten od) ålbern [f)oS] tljeraé mober; 
intet af för unga eller gamla !or, utaf [o: utan] af mebelmåttiga; 
IJntet för bittiba eller för fent af året; Om Jul)le!alfmar od) tßäff= 
grifar talaS öfmer alt. ilägga til IifS fodalfmar, men inge Ojfalfmar, 
brnfaé öfmer alt.

SM böra upföbaS meb ganffa ftor förfid)tigl)et, od) intet (Dvtugor 
tilfläpbaå nttber Ofar, för än tt)e ft)lt 2 åren; tl) af !alftoar mäfa 
!alfmar, od) afmeln fmåra aftager.

G: SocFar äro ganfta förbelad)tige, tt) föban är ringa ; l)itben 
ffiön til ^marjeMnba; äfmen raggen eller MrenI Köttet od) talgen äfmen 
od) än mera. fä mäl af Xon= fom ©ällinge bodar; mäft af tl)e gamla, 
än af Hjébitar. lltffäringen ffer M 1. el. anbra månaben, tå tM 
feberntera til Mrnen marba Ijfare getter än Honbodar, äfmen l)uben; 
bod) til talgen od) feta fiöttet, ntånga refor bätre.

Honbodar äro älffogSdäre om Mften/ t Olofs=mäf;o tiben, af brunft 
lud)ta fräna, od) äro mädjta !åte, uti unga åren; bod) i ålbern intet
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få; tljerföre tagaS tlje fnart af baga, för än löftanbet fler, at ide 
Itö [t] tet bortfläntmeS; ©amble bodar fliöta intet ont at omgåS tneb 
©etterna, tljerföre ftällaå tlje uti f)äftaftal(et od) IallaS ftallbocfar, en» 
baft fjoS ttje rifa od) tf)em font råb åga, at tfjent för ro od) nt)tto 
finît, IjoS fig fjaftoa.

H. ©etter, af åtftiKig färg, faft ätt ttje Ijtnita berötnaS, öftner 
alt; äro fnart fagt, l)är i orten ttje brägtigafta Ireatur; föbaS tneb IO= 
falå ntinbre beftnär od) omloftnab än fjäftar, loer od) ojar; Iitntta gå 
ute öftner Ifela tointern od) unberftöbia föbon af ©n» od) tallbuflar; 
ntiölla 2 af tfjent niera än ena lo; lilla ofta 2: IiIIingar ont toåljren; 
betiäna IjuSfoltet nteb oft, font fetare od) ftarlare är, än af lotniöll ; 
lttiöll, ragg, ffinn, - — fjorn, etc. giöbning bättre än bubbelt emot 
anbra freaturå; o. f. tn. få at iag för min bet IjdIIit ©etter för bräg= 
tigafta aftoeln i boet, tå tl)e tnäl triftnaå; l) Utilfet intet altib fler, et) 
IjeIler ftå alla ftällen; faft än ttje äro Ijagflugna, Ijoftfta in uti Iafjl= 
gårbar, fflågftoebior, rågålrar, od) flaba giöra. StljeraS art od) natur 
är at ffodaå eller följas åt; älffa torra ftlatfer, bärg od) badar; men 
intet Utatn= el. fumjtiga ntarder; tt) IallaS t£)e od) 0tengetter; gå odj 
ftälla fig altib emot Utäbret, tt) fäjeS i orbfftrålet: ©etten emot 
ftrömcn.

I. 'Ätlltngar, 1 el. 2, lilla ©etterna tjba ont loåren i Febr: 
månab; tlje font föbaS af getter, eller unga ©etter, må f!ad)taS när 
tlje Ieflnat 5. el. 6 inelor; tt) tljeraS lött är Inälfmaleligit, od) flinnet 
leent, buktigt, toarntt od) lätt til fober; SHje af 2. 3. et. 4 årS ©etter 
bja fina IDlober in til tljeé gröna gräfet od) töftnet ntfftrider, tå tlje 
nteb leftlar IjinbraS ifrån fftenarna, od) ©etterna ntiöllaS Ijfa font foer. 
Sod=Iillingar fnöftaS, en månab gainai [o: gamla] od) giöraS ©täll= 
nmgsbocfar; fåfom lit: G. utioifar. Çenorne äro flöradjtiga, od) föba 
fillingar, rätt unga.

K: 43rufar, ©umfar äro ntfttig Ireatur, i ft)nerl)et för ullen 
ffnll, font Ijöft od) toåljr affliftfteå; ©linnen berebaS til fållar od) ftäl= 
far; liöttet gobt i ftynerljet tlje font fnöftte= eller giälbe äro, fom bör 
ffe, när tlje äro 6 inelor gamle; tlje anbra eller Inaftftbrufarne bruïaë 
til aftnel; Ijhtilfe böra et) Utara för månge; bod) 2 el. 4 åra gantle.

L: <5åer eller (Cacfor, bätre än gumfar eller brufar tfjer af tlje 
lantba, ofta tloillingar, odj tunna miölfaå, ont allenaft tfjet fjär i brnf 
tomme; fåfom anorftäbeS. fjnga borbe Iamba för än tlje ftflte 2 år;
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toaranbeâ tfjeraê tjb at afin od) föba ingen tuifs ont aret; bod) mäft 
ont fontntaren; färgen följer mäft gumfen efter.

M: Jiamben föba§ på åtffitlige über af året, od) ofta tluillingar; 
föbns af moberstttiölfen länge, emebatt tadorne Ij är intet miölfaé. XI) e 
af nnga får burna, böra intet läggaé til lift', utan af gamla. Sällan 
triftont toäl går od) ©etter på et fjentan, et) l)eller uti et fpt§.

N. Ottt ©altar, @o eller ©uggor od) grtfar; el. ©wjn i 
getttett, är tl)etta, nt föba för ntånga, tl)et lottar intet ittöbait. tl) 1. 
el. 2, toäl föbbe, är bätre än 4. el. 6. ftilla.

£itgg=grifar fladjtat efter fjanben; tuen galügrifar fnöpat 3 loetor 
gamla; näml. tlje font äro tourne od) aflabe af gamla 9îon= el. far= 
galtar od) gantul foer; tt) t()e af unga, äro fällan gobe.

O: »Sunbar, äro belt npttige, belt intet, alt font t)iitbonbent 
giöroutål är; för en flät bonbe är banbfptttb fögo npttig, men en gob 
fälptttb albelet ontiftelig, npttigare än 4: ft. SbaIlljion ; toaranbet en 
fåban intet tiänlig til banblptttb, et) Ijeller til fläbelptnb; o. f. lo. Stcen 
fåbane af bäfta flaget, är rart at finna. §t)nbor äro argare än Iptn= 
bar, i fgnerljet när tl)e ungar tjaftoa.

Tit: V.
gör tf)e förenämba treatur, forbrat nöbiga ocf) tiänlig rum; äftoen 

font göltet på fjetnanet; od) tljerföre betat tlje uti A. tlîangarb, 
od) B: Utbue ; Ipoar Ioib ad)tat i gemen, at

1: gnge flera bpggat, än nöbiga; tt) tlje fofta Ijållat Ioib macfjt, 
od) fafta intet af fig, fåfottx åter, äng od) boffap, eller fifte= od) fogel= 
bonor.

2. Iltfeeg tiänlig ftällett.
3. Spggag beqtoämlig, ftörre eller ntinbre, efter angelägenljetena.
4. SIf gobt toärde til taat, toäggar od) gålf.

A: Uîangarben.

gör en gemen bonba är intet nljttigt btjgga ftora odj ntånga fin= 
gor eller tamrar; allenaft Ijögft 2: ft. af Ijtoarttjera flaget; förutan tIiet 
runt Ipoar loatn toärmeä od) )laffas ttteb forpe od) ttjlift. källare 
är nöbig odj brunn; få framt ingett fiälla, bäd, å, el. ftröm, närflt)= 
tanbe är; gu biupare fältare, ju bätre, allenaft tljen är fri för toatn;
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33run[n]en binder är bätre än grunb, aliénait Inatnet är gobt oct) öm= 
nigt; gröfme§ in uti ftugan, tiänar mera tljem latom, än gagnelig; 
bod) Ttrar tljer utom är nyttigt. iTîatboben !an giöraé öftoer fiäl= 
Iaren unber et taaf.

B. Utbufen äro mång, alt efter Ijemmanets belägenhet;
1: TRornlaban, meb Soga od) gålf od) ftnala, mäl itpf)ögba ifrå 

jorben; et lagom ftljde ifrå SJfangårben; bättre ftor än liten; meb fina 
ftora börar, t)) trånga är ffabelig, i fgnerljet när fäben labaS.

2. 5äi>«fct ftra£ tljer brebe mjb. nära toib jorben för tnärman 
ffull; meb tfjeS gålf od) båfar, bättre ftörre än minbre för fntå !rea= 
turen f!ull, i ftjnerljet !alftnar od) får. ®ören måttelig ftor; fenftret 
eller gluggen lifalebeS; tuinbögat brebare än IjiiSre; bättre 2: ft. emot 
l)toartl)era träfallet, än font et. gob emellan botn, för to arm an finit 
om mintern.

8. ©tallet beïaê i 2 belar; ttjen förra för höet; then anbra för 
bragarena, meb fafta unberligganbe telningar, lutanbe til träfallet; od) 
ätfülnab emellan !reaturen, af fjnltor; en ftor breb, men intet biuft, 
!rubba, meb rum ftega öfmerlagb; ftort fenfter, minböga; botn, bod) 
intet betäcft fåfom få fältjué; sJtumet ()ögt od) tort; gålftoet äfmen t)ögt 
ifrån jorben. She häftar font intet i ftaltet trifmaS; fe Tit: IV. A. 
är nog at bbfjla meb; hiocm ont, i Tit: VI: är at något mârïa.

4. ©établis od) fårahus, böra od) bgggaS, nära mib fäfjufet, 
få framt fähufet intet tilrädeligit år; i ftjnerljet för ©etter, font bätre 
ttiftoaS i egit, få framt tf)e många äro; SJten får od) getter uti et rum 
ttlfaman, tljet går intet au.

5. ©rojnbufet bör btjggaS intet nära, Ijioarfen fäf)uS, ftall, gåra= 
el @etttf)ué, utan et ftljcfe tljer ifrån, meb gålf ifrå jorben; om giörl* 
ätr, mib fibona af bljngeljögen och hemlighufel

6. härbärget eller ©äbeS= od) miötboben, btjggeå långt ifrå SJfan= 
gårben, för elbsmåba ffull; här i Ianbet Dunbmifel. på ftofytar od) muS= 
ftjllor för möjj od) rottor ffull; ffabelig fräf od) afåt när the infomma; 
httoilfa at utrota, mera än fioårt är; Ipmar om mibare Tit: VI. om 
hutébålbningen.

7. -Sabftugun är mtjdet nöbig at torfa alt htoab fom tordaS bör; 
att baba od) tmätta fig; etc. tljeit btjggeS långt utom gårben; fåfom 
härbret; meb Saftoar, odj gob ugn; gålfmet mare fom tfjet fan; om= 
betoareS meb taaf, etc. at marntan inneljàllaS må.
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8. YDcb=Uber, eller 0Fiul, öfmer SBeben, ar rätt npttigt, tt) meb 
fur od) mätan meb, tömmer man intet fort til bränfle, Ijtuarfen fornmar 
el. minter.

9. *5ö‘ eller fober=Jlabov, äro nöbiga, fomtiga ftörre fomliga 
minbre, att fom mpdenljeten af fobret tarfmar, oct) få manga font 
ängen äro, längre eller närmare gärben, od) fig emellan; tljeraä gobljet 
beftår i tätt taat, od) Ijögt gälf, od) grifta mäggar, ftor bör, od) 
gobt rum.

10. ©töbo&ar gagna mäl för fiftegarn, od) fiftarl faltabe§ eller 
tortabeé förloar, upfatta uti ftranben, meb t£)er mib fogat båtljus ; 
Ijmareft fifterier ffe; i fpnerljet långt belägna ifrå gärben.

Tit: VI.

Grmeban f)är å orten, fnart fagt, intet bonbafjent finneê, fom ide 
mäfte Ijaftua fäboftällcn eller mul>lbete ifrå boljlbpn; af faft ätftilliga 
beffaffenljeter, fä tit et fom annat; fomliga närmare, fomliga fiärmare, 
2 el. 4. mil)lar ifrån bt)n; fomtige pä et ftälle, anbre på 2, någre pä 3. 
•Ö loarf öre fäfjufen, miölfboben, od) ftprfet, bpggas mäfte; fä at en 
bottbc, för etta Fo måfte 2 el. 3. båfar; fom l)är fäjes; tp
är nöbigt at tfjer på fäbobarne Ijafma nöbig fjué, bod) allenaft fomrnar= 
l)ué, intet marma för boflapen; men liätlare od) fluggrila bobar för 
miötten; [uti] ©tprfen eller Ijttfen för fägäntorne Iunna mänga [bo] uti 
et rum, bjälft när elbftaben är mit uti, od) gälfmet bara jorben, Iafmar 
eller giällar å 2. el. 3. fibor, mib mäggena, at ligga på; ©åban IjttS 
bpgga§ efter f)toar§ odj en§ förmögenhet, od) fäboftällenö beffaffenljeter 
af et fom annat; tt) när en bet Ijaftoa fit tilfjåll tfjer allenaft några 
mefor, anten för eller [efter] mibfomaren; fä finna§ anbre fom bo 
tfjer Ijalfloa året meb Ijda Ijuéljdllet, emeban tfjer är åferjorben od) 
ängesmarden, famt Iof= od) bardflogen, ju fä ftor, fom mib boljlbpn, 
od) borbe rättare näntnaö bofjlbp än fäbolanb eller utgiorbar; tp i fa= 
ning äro tt)e för upbrulabe, än febatt !prior fommo at bpggaê, t()e 
trängbe fig nära til tfjem, od) giorbe en ©od)n af hopen. ^ag >de= 
flatter alla, ä alla anbra ©odjnar, grättber od) bpar, od) nämner I)är 
enbaft mit fäboftälle, Spiutnäs, öfter om >5räFa ^cnrie Ulfe, en lång 
fiö; tjt at fara lanbmägen omfring mar 1 gob mifjf, men gent öfmer, 
allenaft S3ete§marden loar tfjer öntnig äfmen fälle odj röbningé= 
marf, fjtaoilfen iag upbrulabe alt mer od) mera för jorbmånenö gobljet 
finit, fom odj flutabe fig åt föber; men inga ntpror Iunbe utgräftoaé,
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bete för biuptjeten ffu!I, bete römåfjan, bete af brift på utfall, tt) ljöga 
barg Iftgo alt runbt om. ßn gäng tog iag före, at utgräftoa en liten 
tiärn, at fftnga fif far ; men tljet mar et fåfängt od) totot arbete, od) 
alle ffrattabe tljer åt; tp för 60 el. 70 Salers omfoftnab, bief inbrftgten 
10 ut:[art] fopml.

V: Sbelett

om

>3u8=l>ålbttmgen

§. 1.

Dlu mil iag något litet berätta om fjusfjållanbet, af egen förfaren= 
fjet, font giör tljet bäfta, näft @ub3 mälfignelfe; tt) utan förfarenijet 
tömmer man intet fort i ïjemanêbrut, Ijta fom at lära fegla utan at 
mara på fiön; bantfa utan fötter; odj fpela utan finger; o. f. m.

§: 2.

Dit fpusljftlbéfpfilortte äro många odj åtftilliga, tljet netar ingen; 
bod) at tfjem rätteligen anfa, tljet meta od) tunna få; tonften är mäl 
gob; men när meblen fattas», uträttar tljen ringa; eller när intet är i 
anöra l)anbena; fom man fäger. Sodj mare ljurit tljet mara må, få 
lärer man meban en lefmer, tljen fom läradjtig är, mare få gamal en 
mara må; få mäl man fom qmina; odj tljet i frjnerljet uti ftpcten fom 
Ipoarjom od) enom tilljöra, bod) meb bägges» famråbe uti tljet fom 
otunigt är, tp uti många belar tan SDtan lära fjuftrun, odj fiuftrun 
SJcanen, utan at äntå falla uti tjloars» annar§ fpfjlor. ^a9 räfna [r] I)är 
allenaft några enfttjlta för IDlau odj gtoino.

§: 3.
SDlanen fttjrer, fjuftrun Ipber ;

Suppen gafjl odj fjönan tiger.
Sön tlje giöra bägge tå, när af fangen tfje uppftö,
Sil odj ifrå borbet gå, fand i fången Ijmjlo nå.
©ofma öfmer jolen röba, gifmcr fögo fetan föbo;
Sättia, latljet, fmte od) buite, öbelägger tnut odj fjite.
SJlanens» fpfjla ftaffa in uti ljujet nöbig ting,
§uftrun§ är at taga adjt, odj uppå tjent fjälla matt.



804 [Owäldig Bonde.]

SJJanen plöjer, parfmar, får, biïar, ftänger, ute går;
Seer pmab gårben pörer tit, botar alt Ijtuab IagaS tuil. 
tpuftrun inne i fit f)nê, lagar tuäl; bod) utan fru» ;
|jar fit giöra, od) fit ftöt, uti alla rum, od) fiöf,
Säbbar fången; fopar rent; bätre tiba ån fom fent.
Solar, tagar goban inaat, tägger tf)en på rena faat;
SUt font råb od) ämne gifS ; är od) nögber tuäl titfribS,
Dm pon et) !an pråla fram, fom en riter meb fit !ram.
SJtanen äter Ipoab t)an får, mailing, ärter, gröt od) !åt)t,
Imftrun pmab od) när t)on mit, ftöter, miufbröb, fmör t£)er tit 
SJtanen bpgger pufen att, SJJangårb, labor, fä£)ué, ftatt;
Ijdller taten utan bropp, font en ftäbning för en tropp.
Imftrun fpinner to, od) Ijn ; toäftuer tuäftoar grof od) fjn;
Stidar, fötnar, lappar, ft)r; mpdet, mpdet äfmentqr.
SJtanen flår meb tja af, gräå fom ängeö märten gaf;
|juftrun räffar fträngar I)op, fåtar, när få giörö bepof; 
gångar; ffpnbar Iaba få; mäft när åftian buttra må.
SJtanen brager noot od) nät; går at ftiuta många fiät;
Sär pent milbbråb, foget, fijf, nöbig mäft tit but od) biff. 
Imftrun tager alt emot, anfar mät od) bär i bob. 

sJJpttiar tl)et för fig od) SJtan, od) när främanb tomma tan. 
SJtanen ffiöter päften mät, morgon, mibbag, afton, qmält; 
Setölar, fablar, [?,febtaro:felar?],fpäunerför,fmåraffiutfaroftagiör. 
Ijuftrunå bo fäpufet är, IqaIIer altan boffap tiär;
Stappar, jntefer, fober gier, feer at I)ö ep fpilleå ner;
SJtiötfar miötfen, often giör, ftpter ftöter, fiärnar fmör;
©år i matt, fom fneft i fält; låcfar, fåtar, qmäber pmätt.
SJtan meb flagan träffar fäb, faftar, rifqtar, fållar mät;
Imftrun betar fornt tit malt; tit fröforne framför att;
Somt tit grpn, od) fornt til miöpl, fidjtar tlqet frå få od) följt. 
Satar fafor, tunna bröb, fpifen» mäfta nnberftöb.
SJtäjf od) agnar gå od) meb, när fom briften är på fäb; 
SaIlebardeu äftuen få, bröb för mångom mara må.
Srida fota» få od) få, att fom ämnet finnaå ntå;
Sränmjn mil od) mara meb, litet utaf liten fäb.
SJtanen brängenö ftpre är, fpptofätter Ijtuart på bär.
Imftrun piganö fiära SJJopr, är i Iqufet ffiitanä ror.
SBiI od) ftunbom ftpra alt, Iqätffer, bitter Ijffom fatt.
SJJanen går i fäng til ro, puftrun följer utan fto;
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Befer fött et ädjtapar, fÇar meb Dior, odj Dior meb $ar. 
SBaggan febn begynner gå, meb beftoär af barnen fmd, 
sDcobren ftjter, Ijpftar fnält, fiunger, qluäber mät ocf) tjmält, 
gaft tfjet tjälbre more gråt öfmer barnens ffrt od) tat. 
Dtera t)är et) nätnnaS tan, fd för fjuftru font för man;
XV) Ijmar bag fin plägo fjar, tit ofj höben päbantar.

VI: Sbclcn

§: 1.

Sag nn en gantai bonbe, od) mt)det lärt af egen förfarentjet ont 
IjemanSbruf, od) än mera at t)emanet od) ttjef) intomfter intet giärna 
förfld entot afgifterna, faft an bottben ett trät, arta od) färla arbetar 
fd at fmetten ftdr i ftatlen, od) mdfte Iefma meb ringa föbo, märre an 
tiggare. ®od) af egna förfarenljetena, füll tttig tfjet i finnet, at 
enteban en lärer, mettait en Icfvrer, od) öf[me]r alt Innigt mar, fjurtt 
et font annat, af tï)e forna tjberS brut, mar Ogillat, od) nt)tt upfomit 
efter nt)a ^örbärfvraree ; jag mete fdfa: 5ör|lag0maFace(n)e upfin= 
nanbe; Sd dftnnbabe iag fe fd, tlje nt)a od) f>d trt)det utgångna Sfrifter 
om dferbruf od) fjemanSffiötfel; enteban nyFomet är vrälFomet. Snga 
peningar dgbe iag at fiöpa fdbane ntja böder; $od) enteban öfmer alt 
funigt mar, tf)et en gantai s$reftfar od) §uSt)åtIare af barnbomen, bobbe 
i näfta Sodjn, Olger Ponteffon toib namn, dgbe många böder t)är om, 
äfmen tt)e npafta ntfomna; tt) Ijan fabeS mara intet beninga= utan 
S3of=girig, od) fromtjiärtab Dean at låna tjfoab Ijan dgbe; Sd bief iag
Ijttgftor at gd til Ejonont, taganbeS meb mig 8: ft. Stborrar od) ena
Iitan ©iäbba, IjmiIfa pä näten ftffabe moro, om morgonen, när jag gid 
Ijemanifrd, Iagbe uti gamut notflartoo; ItjdEabeS mig fm mögen, äfmen 
mät, at fd ffiuta en t)iärpe, font IabeS blanb fiffarne i fnt)tet.

§: 2.

SBib anfomften til ißreftegärben, mar ttjen gamle fabern ntjl [igen] 
fomnten utur fängen, tt) frafterne af dlberbomen moro ftoage at bittiba 
upftd ; Od) enteban tjan mar öfmertjopab af frdntanbe, tf)e tfjer mötteS 
dt i boren, gid iag in i föfet od) fid IjuSpigan fntjtet iag bära mdnbe
fättianbeS mig neber pä bänfen at mänta tilfältet fd tala meb farS=
gubben; tpmitfet ffebbe när Ijan font i fiöfet at fråga efter en fin bräng.

Glysisvallur III 55
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,Öcm fabe til mig: Saneman! pmab finde ebert ärenbe toara? gag 
fmarabe, at om inöjeligit more, få tala meb femörbigpet !iära gar. 
g tt)et famnta tom pigan od) berättabe tpet iag några fmå fifïar orf) 
en fogel, fått penne i pänberna; pmilfa fifïar Ijon fiällat, od) lagt i 
grptona, at totaS til mibbagSmåltfb ; men fogeln fparaS til aftonen at 
ftefaS; alt efter ï. SOcorë befahting; fabe pon; font gifmit manen fruïoft. 
©ubben fabe: tacf! tad! få länge! få fnart tlje främanbe perfoner äro 
utgångne, mil iag f)öra ebert ärenbe.

§: 3.

SBib pafj en tfma tljer efter, ïallabeê iag in uti pan§ fängefatnare 
odj ficf omftänbeligen förebraga mit ärenbe, od) öbntiufa begiäran at få 
låna någon nt) ©menft bof om IjemanSbrut od) puSpålbning. fjjan fabe: 
,fpoilfentpera mele g låna? tl) ganfïa ntånge paftoa tljer om ffrifmit. 
gag fmarabe: gde en är mig funnig. gölg mig in i 23ofdatitaren, 
fabe l)an; tpet iag ftraj åtlpbbe, odj mib börenS öpnanbe, fabe: Sorjj ! 
Sorfj ! Ipoab bödet! tt) alla mägger, l)ela tatet meb fjänga [n] be ppllor, 
fulla fpifen, od) ftörre belen af golfmet, moro fullfatte meb böder. £>an 
tog fram en ftor Ijop, 80. el. 90. ft. ftörre od) mittbre, af tpe ©menfta, 
fom egentel. panbla om pemanS brut od) puSpålbning; Spe på annor 
fpråf, tunbe iag intet läfa; gag begpnte möl flå up tfjen ena efter 
tl)en anbra; Sodp fannabe orbfpråfet: tbett font Fommcr t umplct, 
råFar i qirablet. garSgttbben ftob od) fmå Iog åt mig; bebianbeS 
ponont, font I)är om bäfta förftånbet ågbe, mele utmälja tfjen bäfta; g 
tfjet fatunta tom bub at ntaten toar färbig; tå iag fid bära 6: ft: ntur 
bofdantaren til mattammarn.

§: 4.

Spett genotttgobe fabern tmingabe mig at od) fittia tper mib bor» 
bet, färfta fiftarne, fabe pan, äro ebre ocp intet mine; o. f. m.

SBib måttiben talabeS enbaft om återbrut, rätt mpdet, tp pan frå= 
gäbe mig om mit fätt od) mjS, od) berättabe fitt; etc. tom od) fä mjba 
meb mit tal, at för min bel, nu til någon ålber tömmen, od) nteenför, 
etc. morbe tiänligare läfa betradpelfe S3öder ont Söben, än om pentanS= 
brut; äßen emeban min barn apa od) gapa efter nl)tt, i et fom annat; 
v. g. tpe tläber iag od) mina f. puftru brutabe til pögtibSplagg, i forna 
tiber, rätnaS nu för gemena at braga i pmarbagS fpfjlor, om tpe än
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mote i tf)e orentigafte; påftåenbe tt)et alt tfjet npa är förmer än tfjet 
gamla, äfmen om t;eman3brut; etc. od; i få måtto fötte iag tära tffent 
tfjet bätre torbe toara, efter npa förftag§matare§ tonfter.

§: 5.
ätär måltiöen toar fluten, tadabe gamte ißreftfar ntig för goba 

fiffarna; tog fram et 18: ft. tit betalning för fjiärpen; tf)et iag inga= 
lunba emottog; od; böb fram tobat; ätten, fabe iag, fåbant t)ar iag 
albrig brufat, tjloarden at röta, fnufa etter tugga; ©å giör od; jag; 
fmarabe t;an; od; fåtebeé fparaS många bentngar. Ipan lånte mig od; 
alla 6: ft. inburna böcferna, meb låftoan af flera, när ttjeffa moro mät 
återftätta; bod; meb förmaning, at ide fmttbbas, rifmaé od; tånaé ät 
anbrom Omåtjlingont; ätnfjåltanbeå tfjer om, at, emeban iag tunbe 
någortunba ftrifma, tedna på paper, tjtoab iag tänfte om ttjet etter 
tt;et, font ftrifmit ftob uti ttjen etter tt;en botena, fom genomtäfen mar; 
od; fåbant upmifa, när ttfe tånta återftälteé ; ipmitfet od; få ftebbe, efter 
tfje cuncepter [sic], font f)är efter tomma at införaé. ätten tilförenbe 
må iag meb töfe tf;ct berätta, at tfjenna min täfning mar intet fär» 
bete§ befjagetig, t;marten för mina föner, bmitte mpdet tjätbre fett ntig 
(pigga meb, tröffa fäb, binba fiftegarn, etter tplift; ep t;etter för mina 
fjuftru, i fpnertjet när iag långt in på qmälten fatt mib elben at läfa; 
®od; afftittabe iag tt;em meb npa förflag, od; unberbara förföt, font 
fttnbne moro uti böderna, t;ätft när mi fåto titfaman at äta, morgon, 
mibag od; afton; ®od; ont @önbag§ aftnar läfteS Sibeten.

N: I ; af förfta lånet.
M. S[tridzberg] år 1727, CDm flFcrbruFct. 
ïïjenna boten begpnte iag läfa, nteban iag på mögen flintabe 

fjent åt; tp iag mar fmåra i;alter af brutna tnäet; od; fan meb för= 
nnbran, ftraç mib börfan, öfraerntåttan ftora löften, 7: ft: at få gob år, 
bubbett emot ttjent i forna tiber. ^ I: S3ot: i. 2. 3. Cap; Om åtrar; 4: 
Cap. om &tgar. II: 93ot: 1: Cap: Om tfjet fom ftabar fäben, NB. 
tt;et t;ar iag od; fannat; od; än en ftaba, fom fter på 9tågen, när blomen 
afblåfer ; ätten at t(;en båfta låFebom, emot många ftabar, ftrifmeå mara 
(Kol)Iftybbe, tfjet är mera bid;t, än faning ; tp fåbant är peft i återn.

STfjet 2: Cap: Ont fäbens 0töpanbe på ntöng fått, mar nptt od; 
angenämt; ^ag förfötte ttjetta, NB. ätten fant ontfiber fåban mara 
tpdftott; tp f;o förut mift fpå fan, om mäbertefen efter utfäbet?
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ïljet 4: Cap: om Dorbbläningar ffrifmes mäl mpdet; NB. men 
at fåbant alt märdftälla, färb [el] eë i §: 6. 7. tljer til fobraë ftörre om= 
foftnab, mera foil, od) längre tib, än et fattigt bonbaljentan tåla; bätre 
more at lägga åfern i Iinba od) gräétoall; Od) ttjet famma !an fäjag 
om tpet 5: Cap: angåenbe utfåenbet; fnart fagt, men fent giort; bod) 
at frötornen !omma biupt neber i mullen, t£)et I)ar iag befunnit 
ganffa nyttigt toara. Slt efter tljet 6: Cap: NB. giö[r]a Flara od> 
Mupa Qanbbc0rtr til rt?rrtr; tt)et är fåfängt; tt) ju mera man rörer 
fanben, ju mera förtärer Ijan matjorben fom ofroan på ligger.

§: 3: om TPinterForn NB: tljet Ipdaé l)är rätt fällan; DJcen at 
om fjöften utfå fjjafra, tljet går merenbeté an.

Cap: 7. Om jorbeno upFiöranbc bätre tneb plog än åplber, 
NB. tljet går på fontliga ftällen; men ingalunba på alla; plogene be= 
ffrifning §: 2, od) afrituing, lärer tfjen giort, fom enbaft ljört tala» 
tljer om, åt minftone intet fett Igtru biupt tl)en går.

N: 2.
S. Ljagerlöf] : & 1714. ont Jianbfeno Cultur ocb 53ruF:
21)enna bo! fpnteé för mig loara en atibelig 93etrad)telfe, utgifmen 

af en sJMftman od) SibeItunig ; fjtoilfen tan!a iag !)pfte, til tljeé bo!eu 
återftälteé, tå iag toeta fid faningen. SBib genomläfningen, tljet [o: tljen] 
ena Sielen efter tïjen anbra, VI: ft: fabe iag: O! fjuru ftiöna IJJrebif= 
ningar! ttje lära mara fjålbna på sJljfgbagar. DJcen NB. at tl)e 4: ftora 
SBiftfgtfen til uppehälle, Jiuftcn, rnatnct, marFen odj jorben ; pag: 10. 
äro nu i fenare tiber, Ii!a rifa af alltjanba ting; fåfottt mib börjon; 
tljet tan iag intet begripa, i fpnerljet Ijtoab fogel od) fiff angå ntånbe; 
tp på tnång ftällen, intet längre tilbafa än ifrå min ungbom, finneg 
ide en fogel, ide en Sig, etc: Sde en fiff o. f. m. fom ömnigt od) 
Ijopetalg tilförenbe fångabeg. Slt alt fåbant, nteb mera, Ijärfontmer 
enbaft af mcnijïiano oförftånb, at brufa fina Dtäringgmebel, pag: 15. 
tljet är för mljdet fagt; !an l)änba! rättare, ert för meniffang tiltaganbe 
ftjnber, tager @ub bort mälfignelfen af et fom annat; o. f. m.

Pag: 29. Jlt gemena l>open intet förmår, oct> intet förftår, 
at rätt bruFa pemanet, oei) buopalbningcn ; NB. tljet förra är fol= 
flart; men tljet fenare nog ofant; Ijfa fom pag: 28, at jorben gtfreer 
riFeligen få mycFct, fom til alla arbetares uppehälle fobrao; NB. 
Dtep ! nep! min gobe Särare! Sinnat Ijar iag od) 1000 flere ffattbra= 
gare funnit, fom flitigt arbetat, men gått oftaft mifte om bröb; Singe
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boitben npttia pemanet» inbrägt, funbe uti goba år, ndgorlunba faut 
ftå; IDten nu ttjeu font mäft arbetar, får ntinft tber af; od) tfje fout 
intet arbeta, tfjet mäfta; fa! altfaman.

Pag: 39: SIt bygöelcfivernet, eller pemansbruf, är tljet liufligaftc, 
IycFfaligafte od) bäfta; NB: 'Xfjet tan intet rätt fäja§ ont bonben font 
ntåfte I)ålla i plogen od) i t)jon, od) ftå ftoettig i ffallen; etc: utan 
eubaft för §errar od) rjta font för ro ftull fe tt)er uppå, od) til fig 
taga utan ringefta ntöbo, alt font inbärgaé. Xfjeffe Ijanë orb, ftriba 
ttoert entot @ubê orb, I: Mof: 3: 17. 19. I))oilfet fpråf od) införeé 
pag: 75.

Pag: 44. etc. 0m til l>n'^i'6 brut’ forörae mera arbete ätt 
Fonft ? îfjentte gobe Herren fpne§ Ifålla tuera nieb ïonften, od) räfitar 
fâlebeë uti alla många ftpden tl)e Ountgängeliga toetenffaper od) fonfter 
font forbraê til IjemattSbruf; pag: 52. 53. etc. etc. ï)tt>ilïa äntel. böra 
lära§ Ioib §ög=Scholar. NB: Sten pär til floaraö ettfallelfigen] od) 
fortei [igert] 9?äml[igen]

1. SIt af arbetet är Fonften od) lärbomen föbber.
2. TKonften är gob, tuen förfarent)eten bätre; tt) af förfarenljet 

läreé mera än af IOOObc föreläfningar, i et font annat.
3. ïl)et fäje§, at månge fjerrar od) fôrflagëntafare, förebraga 

od) ntgiftoa t()et, font tt)e ide ett gång fett; långt ntinbre lagt Ijan= 
bena toib.

4. 2lt lära alla tlje ftpden, font i tljemta bo! föreffrifloaé; tl)et 
fatt intet falla på en Stffop, långt ntinbre på en flät bottba, ont än 
pan lefbe i 100 år. (Sn min rife granne» font [o: fon] Munfieur Peter, 
I)ölt faberit i ntåttg år i Scholan; men !ont intet fort meb boten; blef 
en lättinge, od) tunbe intet arbete giöra; utan flog ban!; ftabnabe 
omfiber i trig§f)open, od) blef ftrar böb, font fabeS, af fupanbe od) 
ffiörbnf.

N: 3.
Sn tpli! bo! af fantma S. Lfagerlöf]. på fantnta år utgifloen, 

font N: 2. 0m öfiverflöbigbet ; löfte iag af Iifa mening, tf)en loara 
en görfantlingå trogne Särareé 2I,C toiblöftiga Ißrebifntngar; tljen l:ie 
af 4: ft. fFtäl>l, tber emot ftriöanba; tlfen 2: om rätta fättet til 
Fläöer od> buobåttming. NB. tlfenna bofen font fort loar, föreläfte 
iag minom barnont på en fönbagé efterntibbag, font rititabe fig bäft; 
tt) på Sön= od) l)ögtib3=bagar öftoaé mäfta öfloerflöbiglfet i et font 
annat; fäjanbeå loib flutet: Sofen är intet bpr; iag loil fiöpa et exem-
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plar åt en Ipoat af eher; altenaft $ läfen Ijenna, od) leftnen tf)er efter. 
^ anlebning af pag: 28. at Ct intet mera (lått på, ån pemanet Fan 
tåla; Ü) nit öfaS utgifterne, od) infomfterne aftaga, ntäft af biurfång, 
fifte, od) SRåg af ©ioebianbe, feban iSärgSbruten irtfontnto, o. f. lo. 
Od) t anlebning af pag: 27. Scoga minnas Igoab unge ©odjnißreften 

Bonde Store prebifar; men ingalunba efterfölja IjanS lefloerne; 
eitieban Ijan Iefbe i öfloerflöbigfjet, när förra f)itftnm lefbe, Krufa 
Falbola, od) än mera nn nteb tjenna Styfva Kiortels Ootter; gamla 
od) l)eberloärba ©odjnmän til fndan od) förargelfe, fait än t()e ide töra 
öp na munen, när bäbe f)an od) I)on refa ofta od) fängta Fring fofnen, 
od) förmå intet l)ålla fin barn i Scbolan, utan gä od) flå bant. etc.

N: 4.
@när tljenna bofeit öpnabeS, något ftörre, befanS t£)et famine Sttb= 

älftanbe fferre Ijabe tl)en ftrifloit, näml. S. Lfagerlöf], bod) fenare af 
år 1719; ont 0panmåble fFtötfel. ©ont nu är ju få ftor förfidjtig» 
F)et at loäl beloara en ting, fom förloärftoat; @å genomläfteS od) tfyenna, 
af XIII. Cap: alt til lärbom. NB. SJcen I)ar funnit tljetta efter= 
följanbe

1. SIt för mig od) flere fattige bönber, är fäben intet tilrädelig 
för årSföban, efgtrtt fparfamt man tljeit npttiar; ml)det ntinbre til np= 
lägganbe i mång åren. Ipöga Dfloerljeteit förmår tljet giöra i Maga
ziner; ©ifloe @ub tljet ffebbe tl)en fattiga SIltnogen til fromma, utan 
xmberflef ! SJeen at bwart år l>år gi fiver ttlräcFcltg fat» för allom ; 
pag: 9. tljer ittinan är meningen albeleS falffer; tti od) uti bäfta åren 
måfte fäb ifrån anbra länber inftaffaS för SanbfenS inbpggare, många 
1000 tunnor.

Cap: VII. p: 37. om 0åt>c6=gropar. NB: îljetta giorbe ing 
ett gång; fåfont I)är i orten nteb roftoor; SIten tog en jänterlig ffabba.

Cap: VIII: 0m Xjtor. NB. SIt Siijor äro npttiga; font före= 
gifloeS i loåta Ijöftar Ioib fäbenS inbärganbe; tl)et Ian loäl loara faut. 
®od) lärer od) loitnar förfarenljeten tfjet tl)e äro ju få goba i torra; 
tt) at inftalla loåt fäb, i Sîjian, är ftörfta förbärf. SJepdet npttigare är 
at torla fäben på Ijäfjjor; fjalnten i Stijan flabaS otroligt.

Cap: IX. p: 49. NB. ffnga §ärbren bpggaS I)är måjjaba.
Cap: X. p. 51. NB. SOjen fom bolena ffriftoit, är bebragen af 

falffa berättelfer; font ofta fler; näml. at *5afren t HorManb brttfaS 
ntäft til broö; Stättare: til MPcFa af Ijafregröpje.
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Pag: 55. NB. SIt fldppa Ipnfcn in uti ©äbeeboben, tfjer at 
plàdfa matfïar, od) ingen fäb ; ttjet fan man Iee åt, men intet 
pröftna ; fait än förflagémafaren Inar en granfoë.

Pag: 59. NB. §lnab fôreffriftneê om ttîiôlete bemaranbe meb 
padanbe i tnnnor, etc. tfjet ftriber emot Ipoab näfta p: 60, raber.

Cap: XIII. p: 85. NB. Srter f)ör t orten Inära bätre ntt Seer= 
acl)tig än fanbadjtig jorb; intet på ftenfmcfar od) grpnban Inib bad= 
ftngor, ntan nti binp forb.

0ift t tbenna .23oFena, fFrifroee od> om UTiolF=TRoor;
af fantma förenämba år.

Pag: 4. NB. färgan på fona, giör intet til gobfjeten, ntan 
albramäft arten eller flöget.

Pag: 38. NB. §är i Ianbet ntiölfar tfjen bäfta fioo ingalnnba 
4. el. 5. fannor om bagen; bögft 1långt minbre än 8 e(. 10, fåfont 
i Holland. IDtpdet ffäreå i märten; Sfrpt od) ffräpp leer man åt. 
fe pag: 36.

N: 5.
M. O. Nfordenberg]. af år 1741; CDm åFerbruF i gemen, til
föreFomanbe af mifntmpt od> byr tjb ; af 31 : §.
§: 3. Stt gräsinärten på ängar, SJtpror, p. f)ar fin gång NB. 

utan giöbfcl ; tt)et Ineta aile Ijemansbrufate I)är i lanbet; Sod) om 
åfrar ffrifloeS rätt.

§: 4. NB. Stt få ntpden $3 af par, til bräntuinébrännanbe up= 
t)ngge§, at lanbstnägarne Inarba farlige för refanbe; ttjet ffäreå fannert. 
i tuäjten.

§: 5. NB. TPaomjns bränerict tit öfmerflöb, meb rätto laftaë 
fåfont ffaba od) förbärf; ©iflue @nb ttjet Infner, Thee od| Coffi fnnbe 
pämmas, font tnfenfalt mera ffaba Ianb od) rife.

pag: 6. NB. Qmebianbet fäjeä ffaba jorben; Sfogen t)eter tfjet 
fuller rätt; 3)od) tufenbfalt minbre än foljlniitg, font är lanbetå peft; 
tp af floebianbe får man mera gobt än af åfer, til fäb, fober od) beteé= 
ntard.

§: 7. NB. at inbilla fig tfjet mifjtoäjrt od) bpr tfb fan af f)inbra§ 
meb meniffo fonft; tfjet är fpnb.

§. 8. 9. 10. 11. 12. 13, etc. äro för enfatlige bonba Dutranfafe= 
liga, font intet tjar Inarit meb, när luärlben od) ämnet; Chaos; til all
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ting förft ffapabeê; icte feiler fått fltjga i luften, od) intet fått tränga 
mig in uti bärgen, uti jorben, eller metat bränta mig i pafioet, utan 
min tonft at brufa peman är förfarenpet font bagel, gifioeê.

§: 17. 18. NB. 2tt gtöPa åFrar, näft för utfäPet; tl)et är I)är i
orten, taga ftiärnor neber af pinte len; äfloen tfjer af at förtaga mif;=
mä£t.

§: 20. p: 23. NB. Ipenna ftore §erren fpneå för mina enfatliga 
ögon loara en Srutåpatron, od) anloättba ftogen til ftörre förbärf af 
fofjltting, än fmibianbe, font i franttiben, feban ntång år tfjer ömnig 
DJcuplbet louait, rinner up til ftor ffog igen, få at inont 50 år funna 
3 gånger floibiofall fällaå på famma ftälle; tt)et många loitna.

§: 25. p: 31. NB. TKoplftybbe boger intet på åfern.
§: 31. p: 38. NB. 2It intet Oår tintar, utan enbaft af åter=

manenå Oförftånb; tpet är fpnb at fäja.

N: 6.
A. B[achmanson]: af år 1730, 0m ^anbelene od> puopål&o= 

itmrFete pemltgpeter; fparbeå til fift, för loiblöftigpeten ftult. 2Bib 
tfjep upflåenbe pär od) tper befunnoé pemltgpeter; efter tittilene märte; 
för min ögon tpepa få, tpe förunbeligafta :

Cap: IX. -Stpang ; fol: 259. etc. NB. 2tt alla pue t 0täber 
od) bonbabpgben upmuraå af Ccgclftetiar.

Cap: VIII. fol: 201. etc. NB. 0m ^clgePagare affPaffattöe. 
NB. görflaget gid fuller för fig, efter §öga Öftoerpeteitå befalning, 
näft för frigåutruftningarne til gittlanb emot Dîpfjen; DJten font ©loerige 
loib tpet uttoget märtte ftora ftaban tper af; looro tpe glabe at up= 
taga tpe gantla fiögtibå= od) §elgebagar igen; tt) ingett uträttar något 
gobt, tper meb at ©ubåtiänften förfutitaå.

Cap: X. fol. 291. NB. 2lt ftfPegarnen gtörae af ftlFc, tpet 
är meta ttteb gulbfrot; od) ingen fiffare äger råb at fålebeå tafta pe= 
ningar i fiön.

* *
*

Iiben at igenomläfa tpenna fiftnämn[b]a Foliant, gafå mig intet; 
utan tpefja 6: ft: lånta Söder bar iag pent igen til £). gaber Olger 
Ponteffon, ttteb öbutiuf tadfäjelfe, od) Ientnabe mine enfatliga utlåter 
på et paper ffrifne; tpet pan emottog, od) bar in i bot fantaren, tjt 
iag fölgbe bäranbeå böderna.
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§: 6.

grotna fabern fabe: Sorten nu åter pent itteb eher Ijfa många 
SöcEer font fift. $a9 bugabe, tacfabe, od) emot tog d npo 6: ft:

N: 1: af anbra lånet.

M. Mfentzer]. @it>enfFa JlFerUTancn, efter a, b, c. år 1732.
Pag: 3. 4. etc. NB: XfFa är gob til fäbeåtoärt; ®ïen f)är t 

orten finneé fp ett albeleå ingen tilrädelig; än fiber 5: fpätt af en ftppl 
fäb på återn; tnapt 1. @p.

Pag: 28. NB. Utfå 8 tunnor fåb om bagen af en ïarl, tfjet 
är för brtjgt; äftoett bära 1: SEunna på rpggen.

Pag: 31. etc. NB. 0m fäbeno flop- eller blötanbe, finneå i 
1: Sfdnet] N: 1

pag: 40. Xef til UTeteFroF, NB. fjar iag altib funnit toara af 
fmart tagel! bätre än af ptoitt.

pag 43. NB. Xcfnten eller fnörct til 3brag, bör toara 10. 
12. 14, famnär [o: famnar]; men intet alnar; ju längre ju bätre; 
fielftoa braget, anten af mäfjing eller ïeen, eller od) filftuer font öerrar 
bruta, ioäl od) tonftigt giorbt; faint lämpat efter fifferoatnené egen= 
ffaper; etc. Ü) en ptoar fiö äger enftplta, tpeitt ofunittgont otunige.

pag: 54. NB. (DrmbunFa äta boffapen intet, ptoarfen grön 
eller torr

p: 61. NB: at efter förffrifningen få ppfa fåren om fallafte l>öft= 
nättcrnc; tl)et är f)är fåfängt.

pag: 64. NB. 2: gamla goba ©etter trtiölfa [lita] nipcfet font 
ena to; od) 4: ft. meb 1: Soct til flagt goba font 1: ft: to.

p: 104. NB. Uptaga od> utgrafwa myror, Ftarr od> morae, 
til åtrar od) äng; tfjer til pörer ftor förficptigpet od) mpctet arbete; 
Ötoar ont nog ftriftoeå af förfIagsrnafare, pituite litet eller alåintet för= 
fött eller arbetat paftoa.

p: 115. NB. Sjn på lättmylla boger intet at få, utan på mull» 
leran; intet på öpen åter, utan på feta SjSlogIanb.

p: 139. NB. (Drmar at inneftönga eller förbriftoa meb et *5a$el= 
fpö; tf)et är intet fant.

p: 149. NB. at få rof=frö om l>öften, är albeleë fåfängt.
pag: 163. NB. 0mör om it>ål>ren ttårnabt, är tpet fäntfta; 

tpet bäfta i Junii odj Julii månaber.



874 [Owäldig Bonde.]

p: 167. NB. ©töptnng til fät», är font fïiuta til utåll; fe l)ör 
tilförenbe anmärfning, VI, $el: §: 5. N. 1.

p: 184. NB. (Eallftör boger intet; men af feet furu, ©nträb, 
tiurg[r]an är tljen bäfta.

p: 189. NB. ?lt fträFa eller repa apcit ifrän bahnen, fåfom 
Ijnfnoppar ; tfjet more---- od) brpgt arbete, t fpnnerfjet när fort Ijalrrt är.

N: 2.

M. O. Nfordenberg]. 0m ©räeiväpteti, HTul>lbet, ocf> 
gärbar. af år 1741. îfjenna Ttore §ärrenl 83of ont ?ÏFerbruF fid 
tag läfa mib 1: lånet, N. 5.

pag: 10. NB. 2lt tuera od) ftarfare fiäljle od) $il ligga i ffogar, 
fiärr od) ntpror, än på öpna fältet; t£)et beftar af fögo faniug t)är 
å orten.

pag: 13. NB. 0m 0met>xant»c fan mara ntpdet rätt ffrifmit, 
m t) rf et od) orätt; att efter jorbntåf)nen. SRen at Iittng mäjer på tf)e 
ftäflen Smebior marit, od) på funtpig ort; tf)et ffer intet; utan pälbre 
tßorfj på tlje fenare, od) lingonrjl på tt)e förra; faint på någor» 
lunba gob jorb, gobt od) oinnigt gräl 5. 6. 7. 8. 10 åren efter 
fmebianbet.

NB: ^ag menar måra utlötar od) fäbolanb, giöra tfjet famma, 
font inftängba beteshagar; emeban boffapen på mifja bagar betal 
på mifja ftälten eller giäfjler; 6. 8. 10. bpgn emellatt, alt font utrpmben 
är; bell för, bell efter mibbagen, fom manen marit.

0c»are sDelcn om TDjn.
pag: 29. §: 9. NB. Sär i milba ffogen mära inga ballon= eller 

branbbäre» buffar, utan på öpna fältet od) badar, I))oareft Smibiofalt 
eller bränfel marit. f)toilfe buffar fmåningom aftaga, od) ontfiber ab 
belel utgå. SIje fom funna fomnta at mära i ïàïfjagar eller ntulb 
bänfar mib fällare, l)afma mäl långa ftiälfar, men futå bär. Od) font 
bonben brider eller fntafar 2Bjn, enbaft uti Serranl Sfattmarbl be» 
gåenbe; få är onöbigt för Ijonont at anlägga någon mjngårb, tt) fjan 
är nog fpfjlofatter af tfjet font bätre gagnar. Sfär iag mar fprfmärb, 
ide länge feban od) refte in i Stabett at fiöpa SJfäfjmjn til ljögtiben, 
fabe mjnljanblaren, at nu för tiben införal 100000 åntar mjn, ifrån 
utrifel orter, ntera än i forna tiber; emeban nu mera brufal intet 
annat än mjn, när mäner fantaitfomma, od) ide et flag, utan 2. 3. 4.
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luib eu måttib; odj tpuab tf)e t)öge od) rjfe giöra, tfjer efter apa od) 
gapa font ringare äre. ja! faite tag; Ung $reften mår, flår od) 
ftort ut; märter iag, i et font annat emot gamla ißrefter; odj tfierföre 
fiunfer ()att neber i ffutb, at t)an tnapt lärer rita fig.

N: 3.

H: Bfager]. (Ibn buobålbningen, år 1745.

pag: 6. NB. £ är i orten finnel intet ïjeman, font åger åter at 
beta tl>t’tt i 5: ut jaben, el. VDångar, font albrafnapaft 2UC (Erabc od) 
0äbe; ja! på fomtiga ftällen måfte tf)e befåS årlfigen], Slten at få 
förbeta ftoatjtar etter ptoglanb, tan fte icte i 5, utan 6, 8 etter ftera 
år; att efter jorbmofjnen od) grältuäjten.

pag: 9. NB. Lucerne t>ö=frö, är för 4 år feban af rita utfått; 
men intet font Suul i ftinfällen; utan fåfängt od) frudjttöft; orfaten 
met iag intet.

pag: 15. 10. NB. 0rben fom l>är införao, äro tommen af 
ttp förflaglmatare, tjmilfa nog finna!; Stten Ijar glömt Oubl orb, få i 
Davids ißfatm 127, font I: Cor: 3: ißrefter od) förfarentfet tära 
od) tfietta.

pag: 17. NB. Stt tbe nu nyt. inrättabe Fabriqver utarbetabe 
goba od) nöbiga ting, tit et fom annat; ort) intet tit fjögfärb, od) lift 
af tort för tagerbär; Std); fpuab nptta luoro tt)et!! Stten toeberfpetet 
tp märr! rönel af att titmärfning, om tt)en ep bjögre more än en 
tnapnåt, od) en Ifatring ; etc. att fämre; att bprare, än i forna tiber. 
iprefter [o: preften] prebitar: bcla tuärlben är ftabbcr i tl>et onba.

pag: 19. NB. 0Fäffcrter et. ,$år=upäblanbe, fötel nu i tf)epa 
åren meb ftft, t)ol tt)e förnäma; fattige bonben tan ep föba många. 
Stten at tomma få ljögt meb fjår, at 3: ft: <5«*", af tt>eras ull, tunna 
gifma nöbiga Fläber, för en HTan; tt)et går tjär intet an; fannert. 
btefme tf)eit ttäbningen att för ffröplig; fotfodor för ftrumpor; en bpjra 
för et par; en tumme för en tuant; en arm för en tröja, äfluen 
för råd.

pag: 21. NB. 0Faffa in ttpner, för Stäfferier! nptto, t)a! tja! 
t)ä! mera ftaba od) förbärf, än nptta.

pag: 32. NB. kotterier äro npl. uptagna; men i forna tjber 
attlinga. Stu t)örel öftuer alt, at tf)e nämnal Happener för lått= 
tagarena.
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pag: 34. NB. föra in (Dnyttiga traror, font gå t ftruqan od) 
tiäna til t)p4>igt)et ; ifrdn iitrifeg orter, är intet annat än lägga Ijalnt 
f)å fiötfeng, fqnbettes od) £)elftr>eteé ©bar.

N. 4.
SKäftförenämba H. B[agers] litsla SBof ; 0tt>crtgce Vt>ålgåttg, fallab; 

år 1746.
pag: 4: NB. Sn Ijloar bonbe önjfar inert, at tljerag privilegier 

må få åtniutag; SDten tt) loärr! loeberfqelet röneg, i et font annat; Ü) 
tfjet font länber SIImogen til nqtto, förtageé od) förbiubeé ; men tIjet 
font ffabar qäläggeg od) tilöfag årlfigen] i ft)nerf)et Ioib SRjfgbagar, 
eller rättare fagt friggbagar; $ mina ttnga bagar fid Sfattebonben 
brufa ffogen fig til ni)tto od) gagn af fåganbe od) Sloibanbe [o: ftoeb* 
ianbe] ; SDten nu pålägges tl)en fjögftffabeliga fofjlningen, feban SBärgg= 
SBrufen bqgbeg; ^ag Ijar et contract, font SBrufg=,'vjerren Bakflug Lifta 
giorbe meb min faber odj t)ans grannar, när SBrufet ffulte uqbqggag 
qå SBqemâng egor; SDten få långt font fjimelen är ifrån jorben; få långt 
är nu emellan tfjer uti SBrufsfjerreng låftoen; font tillloällat fig alt: 
SDten få bobbe Ifang barn tfjet intet länge, utan font i anbrag Ijänber; 
S Ijet od) röneg meb flera SBärggloärd fjär i lanbet. Sågqloarnar äro 
od) mt förbubna; ja! od) tfje ftadarg fmå SqloaItror qå ntång ftällen. 
Sj ! få äro privilegier.

p: 21. NB. 0m ITTynt ocf> pcntngar, fqneg för mina enfal= 
liga ögon toara få beffaffat, at faft är faft; Sßaqer Sßaqer; o. f. lo. 
Seblarne lära taga fåban änba, font SDtDntetefnen.

pag: 25: NB. §är i lanbet brufag allenaft itn I>äft för åfer= 
rebffap, fläba odj fiärra; etc. men intet 2'ic. Scfe fjeller ®ragojar; tq 
tf)e funna öfloer IjeIa lointern intet Iiqttiag, än utinbre i Ijalfan, 
o. f. lo.

pag: 31. NB. at Lucerne frö, fan qå anbra orter, öfag fom 
Suug i ffinnfällen, tf)et Ioet iag intet; men fjär intet få; tfjet förfaren= 
Ijet loitnar.

N: 5.
E. Sjalander]. (Barbe=^ogbe Instruction, af år 1731; föl[l] mig 

få mqcfet begiärligare at läfa, font ingen ©årbé^^ogbe, än utinbre 
Sanbbonbe är få trogen odj flitig font egne ffattebonben; Ijloab iag 
märfte uti tljenna loadra bofen, intet fjär rima fig; tfjet näntneg i 
följanbe enfalliga raber, om tfje införba 40: puncter.
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$ företalet införeö Lat: Ora et labora; NB. men glönteé: Deo 
committe futura; tt)et unge ©od)n ißreften mig lärbe, när bofen tag 
igenfå mdnbe, tljenna font fjonottt Ianter roar; Ijtoar om mera I)är 
efter §: [7.]

1: Punct: upläfteé många gånger för mina barn.
4. Punct: Otit tiänftefolcE är ganffa gob; ttten ftoår at t all 

ftt)cfe efterlefloaö, i tfjefta förffämba tiber.
7: Punct: NB. 24)e förefTrtfne aber od> månaber til toifja 

arbeten, måfte rättaé efter en t)lnarje Sanbsort; tt) at ffiära alla ffor 
efter en läft, ttjet är ffabeligit.

8. Punct: ont ^ofFapcn är nöbig; men om tfjeraö färg tcfe fä 
albeleö; ©laget od) npfoftring är tf)et bäfta, näft @ubö tnäffignelfe.

9. Punct: Om häftar ocf> 0titterter, fifafebeö font 8 Punct.
pag: 62. Om roargtänberna, är mera fägn än fanning.
NB. Ibidfem] ©mot l>äftaI)oftan är toäl föreffrefne brt)d gob; 

DJcen än mera qlninttorë månab§flöb eller blob tlnättab ntur färden 
tneb öf)I at brida.

10: Punct: SUi Hlqttigt; NB. toore önffeligit at fåbattt fttnbe t)är 
efterleftvaë; DJcen tf)et [fan] intet ffe, uti fattiga bonbagårbar.

Ibid: p: 72. NB. .bär a orten miölFas intet $åren; 5a9 tuet 
et) f)tt)eirföre? DJeit råb är få; DJeen f)o fatt öfloertuinna gamla feb> 
loänjor, i ft)nerl)et för gtoinofiönet? SBare od) fatttma fagt om tfqe 
följanbe freaturen, til p: 81. DJten @iäfj od) Sfttfor fiitnaö l)är intet 
f)oö SUntogen, ätt fiber falfoner; fan fjänba! ett ïupp, 1: el. 2: ,Çôtter.

11: Punct: p: 98. NB. £)är flår man allenaft I: gang, om 
året, gräfet af.

Ibid: p: 100. SJrmbunFe äta f)är inga freatur, et) tqäller -Stung, 
boel) tljenna fenare i fjungerönöb ont toåfjrett, ute på ntardene; 3 labor 
famla» fåbana intet.

13: Punct: NB. IStbrFbarcE är od) gob til ffubarö barfanbe, 
äftoett ITUöblbärsrje.

16: Punct: NB. ITfå^a at antoönba til giöbfel är intet gob.
17. Punct: NB. Utföra bpttgan f)är fan intet låta giöra fig, font 

å anbra orter; utan mäft ont tnintern.
18: Punct: NB. StFerjorben f)är ä orten, förbelaö mäft uti Cråbe 

od) 0äbe; nnbantaganbe ifJlogfanben, font gente [n] I. befåö 3 fontrar å 
rab, od) febatt läggaö til gräélnall i några år. ißä några få ftälfen
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befåå ont pöften, paitm eller ftubbmfern, od) ptoilar tpet 3:bi_e. Sfloen 
på fa rum, i brift af åfer, måfte utfäbe årl. f!e.

Ibid: pag: 140. NB. (EobaFsfrö år fåfängt at få, öfloen tper-- 
före at tfjet toärer intet font fig bör, ptoarfen i frpbbgårbar, än tutttbre 
i bonba åtrår.

20: Punct: NB. YDtnterForn, trifioeê f)är intet; ide IjeIler ^o=
I>ttietc.

22: Punct: NB: 0ät>ce=0töpmng är gob nog i torr toåljr, men 
ffabelig i toåter; tljerföre är ingen för lofé.

Ibid: p: 152. NB. sJM tpe albrabrägtigafta åtrar od) albrarifafte 
fäbesåren, tan man pär intet pögre tomma, än 8 el. 9 tunnor af timan, 
men intet 20 el. 30; om ide på Stoibior.

23: Punct : NB. Potatoes paftoa fontlige begpnt plantera; bod) 
nu återloånbt för Inipa orfater ftull.

24: Punct: NB. JLjnporbar finnag t)är ingalunba alleftäbeé goba, 
nteb föga fromma äro öpna åtrar [brufabe], utan bäft feta ftoaplar 
eller ploglanb af mulMera.

25. Punct: NB: 10 banb fåb, rädna§ pär på en SfppI, men 
ep 12.

Ibid: p: 173. NB. St föra tvåt fät> tn utt Xijan, tfjet är ftörfta 
förbärf. 3 toifj måpl äro .Çâfjior bätre än sJtijor.

pag: 179. NB. Släppa Ijönfen i fäbeé tittan til at tfjer äta 
matftar, men ingen fäb; är totot förflag.

26. Punct: p: 188 etc. NB. UpIjanbla od) få utrifeå pöfrö, tt)et 
tunbe toara gobt nog, om tibert til brpga arbetet få toele mebgifina; 
Ioipare är at ftaffa fober af löf, bard, etc. od) af fjtoaf;, Säf, rör, etc.

29: Punct: NB. Xjet>umblegårbar brutas» öftoer alt pär i orten, 
men inga ißutor; p1oart[p]era fo[r]bra fin PefpnerIiga ftiötfel.

30. Punct: NB; ^ngen finner binba I: aln 0Föta, otn ottan, 
af 10 ptoarf på qroartferet] 120 utaftor biup; o. f. to. om än Ijan 
toore ttjen albra tring()änbifte, font gofjar äro, men inge gamle.

pag: 233. NB. COtge JLaFar fångas meb V7åt, utan meb 
Jîpjjior, od) frotar på långref, öftoen meb pïpamarâ flag på tunna 
bläffen, tfjer af fäjeé, när en faller od) ftöter fig illa: >£an (log IaFa.

31. Punct: NB. ^ngen ting är brägtigare od) npttigare för 
pemanëbrutare, font ftog äger, än NB. ©roebianbc, tp tper af får 
I)an bubbelt el. 4 refor mera Jtåg, efter utfäbet, tan l)änba 2 åren å
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raö, an af åfern; tljer får Ijan mebbranb; t£)et märer gobt grä§, riït 
mulbete i mårtg år; tljer funna röbningar upäblaé, efterfomanbom til 
utpdett fromma; nteb mera. Smultron, gallon od) lingon mäja tf)er 
öfmerflöbigt til SBjmgårbar, etc.

Ibid: p: 244. NB. §nga Stoebiefall ffer om måfjren, utan i 
ÜDtibfomarê tiben; bräntteé ide på 1: ntan 2: året. Sjnfro få§ tf)er 
ingalunba; Säbett fjarïaê neber i rägnloäber, ju förre ju Ijälbre efter 
branben, font ffer intet efter utan emot toäbret, at ide lågen i fjaft 
må frafa öftoer fället, od) orfafa Sanbbönber.

32: Punct: NB. för mina ögon, tan iag fe tljet ingen Xobafë 
plantering år nöbig, utan ftabelig. ja! ide en gång blabenë införfel, 
od) fpinnanbe, emeban brutet af Sobaf är nu toänbt i mifjbruf od) 
dïjfetë ftörfta, af många tnnnor=@u(bö utförfen [o: utförfel]; fåfont 
tienne fÿogben Jäger; p: 256.

31: [o: 36] Punct: p: 280, etc. NB. sJlrefterftapet åtniuta tt)e= 
ra§ Söningar, efter Hongl. förorbniugar, od) fpoab l)är i Sotena up= 
râfnaë; bod) mt)det efter gammal toana, od) öfloerenfetomelfe nteb 
Sod)nbönberna; ömarföre när ttpe sJSrefter infättaé föra tf)e giårtta 
feben nteb fig; men intet tagan tljer l)an är, mifanbe fig mara 1JSrefter 
för fient mining f full ; tala od) påftå ntpdet om tf)eraë rättigheter ; men 
prebifa fällan; o. f. m.

NB. ©t får iag I)år införa ont gamla od) förargeliga orbet: TRoljF. 
Ilti mina ungbomé år, när bonbe eller l)uftru, böb bar» til grafloena, 
od) i fäl)iifet funnos 5. el. 6. ft: Hofreatur, måfte Ounbmifel. en ft: 
Ho lebaë nteb i Sjhffaran, ttttber tljet ffeett, at Ijelct förfamlingen fe 
må, Ijuruban fjeberégåfma JSreften få ntåttbe. Sebermera blef mål 
fåbant folebanbe utur brut fommit. $od) tager JSreften rid)tigt Hon 
utur fä()ufet, när Ijan bemiftar graföf)let, blpes intet at gå tjt in, od) 
utmälja t()en bäfta, ont tl)en än more Sfiällfon, font nöbig är at föregå 
t^e attbra i beteåmarfen. fUtånga nteb mig önffa tf)et tl)etta förarge= 
liga namnet IRoljF, må få et annat; tp intet är Ijfet eller tl)en böbe 
någon Ho; betjöfmer ep heller tljen mera; utan JSreften font then tager, 
må l)eta HoJSreft.

37. Punct: NB. Sf)e TSamn od> förbelntngar font femmanen 
bära i anbra orter, öro f)år ingalunba få många; allettaft i genten til= 
fäjatibe 2: ft: 0Fatte, od) Frono=Ijeman. ^nbelnittgé od) förpantningl 
l)eman beftå af bägge flagen; äfmen Softällen för StånbéJSerfoner.
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SIf ©tatte toarba tronoljeman, när ftattebragaren brager ftulben 
öflner Ijufloubet orf) fänfei neber få biupt i utlagorne at Ijan når ingen 
botn, utan tt)er omfommer. ïontnxa arftningar, Stufsegare, Ijanbds= 
män od) ttjlifa od) fiöfia äter fåbant frottofjematt til ftatte, i ftörfta 
blinbfjet, enbaft för blotta namnet, 0Fattebcnt>e; tt) ftjneé tfjetta toara 
Dftoerljetené biuftfjet, at påöfa årliga afgifter, ftå tl)et fjemanet må 
bliflua trono; finnanbeä af förfarenljetena, at ntånge löpa tt)er efter, 
at inlöfat, fåfont en loattufiuter efter toatn, od) en fogel til bär unber 
fnarona.

39: Fund: NB. Ont Qvittence iööcFer i gemen til fäjanbe, loore 
ganffa toäl at tfjer uti loore förft Debet infört; SJten un merenbels 
går batfram; Credit ell Setalningen tage§ emot förft, od) långt tljer 
efter Debet. SBore od) toäl rätningen giorbel, font bonben fatta 
tunbe.

N: 6.
ïljenna Sofeml famanfättare, nämner fig Philadelphus ; men iag 

loet ide om tljet är I)an§ rätta elfe [r] ljan§ tilnantn. Soten är af år 
1741; od) ufifitäder CVab t 0trc»fTa l>u8l)ållntngen. SBib genom= 
läfnittgen faut mitt bonba enfalligfjet tfjetta font följer mifjtänft, uti 
tl)e 4: Cap: font föreffriftoaé; bod) od) gobt.

Cap: 1. §: 1. SIt förflagsmaFare, mera regerad af Cfnbüner, 
än af cirfarenl)et, tt)et finner en enfallig bonbe, ont än Ijan loore 
Ijalffiålliger, eller i brönten råtab.

§: 3. NB. Fabriqverna äro goba, när tlje utarbeta tljet nöbigt 
od) ntjttigt är; men ingalunba til Ijögfärb od) ljppig^et; Od) tljet font 
tilloärta» är få bud)tigt od) tan fiöpaé för få gobt f>rj§, font ttjlifa 
loafjror ifrån anbra orter; fe § 10. p: 44.

Cap: 2: Stt Ijeltt ttjetta Cap: af §: = 11: ft; beftår af fåbana 
fanning, at ingen ttjer til ncta tan; ja! ont Ijan intet ftörre loett I)abe 
än fä; tljet får iag enfallig bonbe loitna på mit famloete, font mera 
bitt än fatt; Ijta font en tlddare en gång fabe ont en StrdjeSijfof.', at 
l)an loar en öögtärb SJcan od) $aber.

Cap: 3. §: 1. NB. Slt I)är i Sîorlanb tan fdanteraé od) ti!loärta§ få 
gobt ïobaf, font i Virginien etc. tljet fäjeé efter fägner, men et) failing. 
Od) lät få toara; 3a9 menar tljet ntatt nu font i forna über tunbe 
toara alt îobaf förutan, od) äntå Iefloa få toäl odj länge.

§: 2: p: 92. NB. @gennt)ttan regerar öfloer alt; röneé loärft 
när tljen odrar fiå tljet Ijan rätt mät tunbe fälja för ringare fßrjä.
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Cap: 4: §: 6. p: 112. NB. Oftaft od) I)os många, flagaé öfmer 
T5rämvjn, t)uru ftor ffaba ßanb od) rife tf)er af tager. SDcen ingen 
nämner om SBjner, font 1000 refor ffabeligare äre; Od) fan en Statnr= 
ffof öfmerbetpga tfjet bränlofn rätt brufat, är nyttigare än tojn, få at 
arbetSfolf ntera gagn åga af et ffebblab bränlnjn, än af et glaS tojn, 
om tf)et än more Stenft eller Ungerft. ^ag menar ©menffa frigSmadjten, 
mib fifta g-inlanbS nttoget, mitna fjärotn.

§: 9. p: 117. NB. Cfmerljetené befallningar; Ijtoilfa intet ftriba 
emot [©ubSl Drb; böra åtlt)baS, tf)e må Ioara goba eller onba; ©ob= 
Ijeten röneS af marad)tigl)eten; men Ontjttan af Ijaftiga ombtjtelfer; 
ttj en mälgrnttbab btjfgjning befjöfmer inga ntja grunbftena[r], på et 
el. tu år. SMl btjgbt är ftabigt; illa Oftabigt.

§: 7.

Så fnart förenämba 93öcfer font fnaraft tooro genomläfna, toele 
iag nu font tilförenbe fftjnba nteb återftällanbe för goba lånet; SSten 
Ijär inföll tljet tjinber, at Sofen N: 5. mar fommen utur mitta giömer; 
3ag Ietabe; men faut intet. 3a8 frågabe mina Ijitftru ; men Ifon gaf 
mig orb, od) inga mifor; fäjanbeé rent ut, at tlje Ijafma ffrifmit font 
tofar odj galningar; m. nt. Sinnat Ijafma min far od) mor, farfar od) 
morfar, mig lärt IjuSfjålla, etc. fåbant nt)tt är bara Sapperi ; etc. 
fallabe mig en gantai fiåll, font läfte fåbant; etc. fyr! ja! tänfte iag 
mib mig fielftoan, utan [at] fmara et orb; tt) iag l)ar nu fått nog 
röna min IjuftruS finne, å gamla åren; 3a9 Ijabe od) läfit i tl)e lånta 
böder famnta ontböntett, ärittbrattbeS mig gamla orbfpråfet, at tbet är 
fivårt, lära gamal bunt» fitta. $mar od) en följer fin feb, fabe bru= 
ben, när f)on förbe maggan til ftjrfon. Omfiber ficf iag unberrättelfe, 
af en min fon, at tfjenna fafttabe bofeu mar fonttta uti ung ißreftenS 
Bonde Stores Ijättber; fjag gicf til Ijonont, od) bab om återftällanbe, 
Ijälft l)ou loar lånter, od) borbe itu nteb l)aft bäraé fjent til egaren. 
faait gid nteb tobafépipon i munen, fmaranbe intet, utan f)älbe Iptf= 
mubet; ontfiber föllo front fåban orb: gag miné intet at fåban bof 
är ()oé mig; 3°g teeg font broppen; SJten när I)uftrun(é) Ijané infont, 
Toka Styfkiortell1 fabe I)on fig intet annat ntinnaé, ätt f)on fett ena 
fåbatta ligga i fängena, i ntibbagétiben, lpoareft Ijan fofmanbe låg; 
Ijtoarf öre begpnte l)an leta efter tjenna, ocf) faut fjenna Iigganba uttber 
et bänfetäcfe, Ijmareft en ftor tobafétalricf od) öljlfantta ftå ntånbe; 
San fid mig Ijenna igen; ,fStoar öfloer iag gläbbeé; SJten på mägen

Glysisvallur III 56
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Reniât, emeban tag märdte at toadra banbet toar fmubbit, font boten 
legat uti ffomatareldba, uplät tag Ijenna, finnanbeS nteb ängstan många 
btaben toara nteb ljåt)t oct) bruna ftäcfar (toara) beftäntta. Sften tjtoab 
IoeIe iag fäja etter giöra? ©traj efter Ijemfonfteu [o: tjemfomften] tog 
tag atta 6: ft: Söcfer, od) bar tt)em tjent tit goba Sanfabern Olger 
Pontesfon, frud)tanbe mt)det för ttjen itta ntebfarna; Sod) när t)an 
t)örbe fåbattt tintât ntan min förioåttan, od) än mera, af gran[n]enS 
Preften, få toreb tjan fuller på Ijuftoubet, bod) fabe: tt)et må få toara. 
^ag utböb mig betata ftaban; men Ijan fabe: bort tf)et.

§: 8.

©ebatt iag f)abe tadat oct) frufat, efter bonbatojS, för goba lånet, 
frågabe I)an mig om pttertigare bottån. Stten iag tadabe öbmiutet. od) 
anbrog tt)e fjinber fom t)är emot fatta månbe, v. g. bråbafte anbetjben, 
o. f. to. Stlen atbramäft tjuftrunS od) barnenS mifjnöje t)är af; nt. ttt. 
tpan fabe: tt)et är intet gobt at giöra Ijuftrun något entot, tjätft på 
dlberbont; tt)et må toara gobt etter intet. 3)od) toele ^ böder låna 
ftere af ebert tram, giör iag tfjet giärna; tommen od) följen mig in i 
bot=tamaren, toit iag toifa eber en tjoper; §ag fölgbe meb, feenbeS 
t£)er utföre tjeta toäggen på 2 tånga Ijpltor fatta, i gob orbning, gan= 
fta många, meb ftörfta förunbran at tienne tperr gabern, tunbe nämna 
()toetn botena ftrifloit tjabe, utan at öpna f)enne; äftoen toäl berätta 
innetjåttet; några namn tan ing minnaS, efter a. b. c. tt) tf)e tooro 
få ftätta; Stemt. t£)e ©toenffa: v. g.

Joh: Ahlich, om ©toenfta plantering.
Jon: AhUtröm Otlt ^bioftötfet.
Theod: Ankarkrona, [£al] om j}örbinbelfe[n] emettjan] SanbSSjruf, 

manufacturer, tjanbel od) Sjöfart.]
Apothek för Santa §orn=treatur.
Argus af 2: banb.
Arvid Månffons örta= odj ©äbeS S3ot.
Haq: Bager Ont I)uSl)åIbningen.
-------------- ©toerjeS SSätgång.
A: Backmanffons, £janbetS* od) tpuSfjåttS §emligt)eter.
I. Behms §äfta=93ot.
Steph: Bennet, om SjnetS planter: S3ereb: etc 
G: Berkleys Perättetfe om 2järu*2Batn.
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A: Blackväll ont §untbleg[dröar] ftalftuar, etc.
@r[efloe] P. Brakes |iu§f)dlbå=S3of.
WMtba Practican
01: Broman — ont Sjnfro=Sdbe, etc etc.
O: Bromell, ont .Çmmblo, » = od) ïatlar, etc.
And: CeUius ont åtfftll: ©döes arter etc.
I: Coleri £mël)dlôg=S3of, i 2: 93anb.
I: Engerings |)Ugf)dlö§S3of.
I: ErUnans §Ug=Apothek.
Jacob Faggots ©enftoar emot Th: Ankarkrona.
Ont ©etternee gagn eller [faba.
Urb: Hiernes åtffilliga SBärct; 6: banö.
And: Reliant, ont Sapfifte. 
îantar om *5ematte-fll)ftuanbe.
I. Kammeckers Slngelfta Trägåröstttan.
Joh: LinderFtolpes, dtftilliga SBärd — 5: banb.
Sv: Lagerlöf om Sanbfens Cultur.
— — — §an§ Span=SltdIg=StiotfeI; etc. 3: banb.
And: LallerFtedts Strifter, 3: banb.
Carol: LUnnsei Slo: Strifter = 6: banb.
M: Mentzers Sluenfta Slterman, efter a, b, c.
M. O. Nordenberg om ©rågludjd: SJcnl)lbete, SBingdrb :
And: Palmcronas dtftilliga tudrd — 3: banb.
I. Palmbergs Örtafranff.
Philaddphus om Ordb t §uél)dllnittgen.
Chr: Pählheims £)uSf)åHg förflag, od) flera luärt.
Ol: RhenFtroms "JtnmarFningar öf[loe]r Faggots ©enfin[ar] 
joh: RiFings Sanöébot.
Ake Rålambs, "Jlbel: öfmngar i många banb.
Er: Salanders ©drögfogbe Inftruct: fe od) ult: lin: [o: s. 884, r. 6]. 
0atntal emellan QtrarVlT. od) 0onat>uft: ont ,Çmël)dll:
Jac: Serenii SlngeIffa f^drafjerbe od) Stferman.
Sam: Schragge ont ,fjälfoluatrt, 2: banb.
I: Sivert om Sluenffa Marmoren.
J. Smitt om SBatn.
Sten BiörFFons !Jorbmdrg, eller 93onba Sära.
Magn: Stridsberg om dterbrut.
Eman: Svedenborgs Mercur: Hyperb:
0tren|E’a Oeconom: t famtal. 50: ft: t 2: banb.
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©perigee ^rucbtbarl>et
G: WeCtbeck ont ©toenffa SonmIIen

— — pan§ mibare unberrättelfe tper ont.
J. B. Stenmejers ©menffa Ôrtafrantë.
Chr: Wolf ©âbenê förötelfe.
Er: Salanders Salus Patriæ, et ©loerigeà loälfärb.

SÖtb utgången, fabe tag: SIcf)! I)abe tag 50 är tilbafa, fanerI. 
toore min fägttab at fa Iafa tpeffe Söder; tt) tonften är intet tung 
at bära. Öd) man lärer me&an ett lefmcr. £mbe iag oeî) en ©on, 
font more fallen od) I)itgen til bofen, mifferl. f tulle pan läfa fäbane 
©meitffa böder f)älbre od) npttigare än font frucptlöft gräla i Logica 
od) Metaphyfica, brt)a piärnan ttteb gamla utlänffa fpråf, od) förnöta 
tjben ttteb Tullii el. Trollens galonerabe flrifter. Ü) ttteb fåbant od) 
tplift, tan bonbett otnöjel. bruta fitt pentan; $ fägen ganffa rätt; 
fmarabe tl)ett gobe gantle ißreftfabern; SJten I)ält litet! I)är ligger pä 
et ftälle en poper rara Söder, font efter f)attbena åri. ä baga tomma, 
ifrä ®ongt. SSetenffapë Academien i Stockholm. Od) enteban tper 
uti ftä od) figurer od) fopparftpden, ögnefägnaber; ©ä lära ebre att= 
I)örige fora giärna fä tfjern, od) intet låta illa när ^ läfen något 
tper uti; tt) en ftor bel förftä intet; 3a9 tadabe öbmiufel. tog
ftora popen entot, tnippabe tpent ipop; enteban ittl)äftningen mar fleen; 
ftoppabe tl)en i ttäfmerfunfen, at tl)e et) brt)ta§ ffttlle, od) gid utur 
bofTantaren pent ät.

§: 9.
SBjb pemfomften miimlabe fuller mina Ijuftru öfmer längabe borto= 

marattbet; bod) låt§ iag intet I)örat; SJcen när pon Ipftabe up ttäfmer= 
fädett, od) fant tpngben; faft tpeit ringa mar; od) fåg bödertta, mältanbeé 
tpent utur tunken: gid iag paftigt ut på bören. Sartten gittgo in; 
od) font bäbe §ott od) barnen begpnte bläba uti tfjem, od) fingo fe 
fopparftpderna, bief tf)er en fägnab, od) trängbe§ I)mar ont an, at fe 
tpetta, glöntaube bort fina ft)[3lor; 3a0 0>d förtpenfful glaber in od) 
giötnbe Söderna, ttteb låfman at mib Iebiga ftunber fe od) läfa tpent; 
Ipuiltet od) få ffebbe, fä att jäntmäl mitt Ejuftru intet ntera grälabe 
I)är öf[me]r.

§ag begpnte fe pä tf)e förfta af året 1639 [o: 1739] od) for fort, 
få ntpdet tiben ntebgaf, är ifrän är, od) tper uti belabe qvartaler, fä 
längt iag pinna titube, änba til närloaranbe tjb, berättanbeé pär Iuib 
mina ftora enfalligpeter.



885[Owäldig Bonde.]

1639 [o: 1739],

III: qvart: förft begynt.
pag: 8. Stt joröcflagen raina» altennit 6. falter fälf[amt.]
pag: 10. TKorn bpte§ pär t orten, atia år, i *5<tfra. SIIera etter 

ininbre, af toiffa orfater.
pag: 33. £mfloa få ftort pput at utftåcta FycFltngar font före= 

ffrifloeê, tfjet tonar intet möban.
pag: 68. Stt mebetmåttiga Dfttaftningar förbriftoa många Iropfenå 

plågor; tt)et Iuet od) en bonbe.

IV: qvart:
pag: 85. TTpet fpne§ fom tpe möft ffrifroa om pentanöbrul, ploitfe 

minft tt)er på arbetat; 3;örftag§ma!are föbaö af tperrar, men ep af bönber.
pag: 139. Stt IDiälnar od) Studenter täfa möft fom minft tiänar, 

od) minft t [jet måft gagnar, tpet finna tt)e när puöpåtningen ffat beftribaé.
pag: 170. Æerjort» är albeteé Dbuglig för 9îi§pumbtegàrbar, t)är 

å orten; grof=fanbmut[t] od) pöga ftenbadar eller flutningar tit föber, 
tpe bäfta, Ijioareft ffog etter bpgnittgar ftå å norra ocf) toäftra fiborna.

1740.
I: qvart:

pag: 191. §n§t)åtb(é)ningen befïrifioeë utäft af tpeut fom åga fult 
op, at puêpôtta meb; men onöbigt för fattiga Sttmogen uti nu Ioa= 
ranbe trätbom.

II: qvart:
p: 267. Staturfenö ©ol är §å ioibtöftig od) biupfinnig at t)o font 

ntettar fig tpen genonttäfa od) förftå om än tifêtiben toore ifrån loärt= 
beneå ftapetfe, §an är en aftoetig, od) regeraå af inbitning§ tßeften.

p: 272. 3a9 utenar tpet flera Infecter etter Dppror äro än ofebba 
od) ofuniga, än i bagêïiufet Iomna od) beffrefna, faft än ftora rullar 
tper om gifloaö.

pag: 297. Dm Cuftvore uprinetfe od) orfal, är mera fägn än 
faning, unbantaganbe tpe ide färbeteö ftora od) många, fom ©öingar 
et. Stcpror giöra.

pag: 326. Dm etter Jlemlar, berättas mpdet fant,
men mpdet mera ofant.
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p: 332. plantera loäjanbe träen til giärbSlegarbnr om åfrar od) 
ängen, tfjet giör ingen flofer, för tfjer af flt)tanbe ftaba; arbetet mit 
man intet nämna.

III: qvart:
pag: 354. ^orflagomaFare äro rite od) förnäma ißerfoner, odi 

giöra ftora uträtningar, i fpnerpet om fäbené uttoibganbe, etc. etc. 
tDten tt)e äro font tantar, IjtoiIfa icfe alla falla i pungen. ïpett fat= 
tige tan et) följa.

pag: 363. etc. Dlt ntfötta trt|j fåntnge tjb om ivåljren, äfloen 
när fäben bör Inara mögen; tfjet är Ijfa font uträfna fina lefnabébagar. 
Gn återman bör noga fficEa fig efter tiben, äftnett tnäl efter l))nart od) 
et åferftpcte(t]é färbeleg beftaffenfjet; faft än tfjet fan äntå mifjltjcfaé; 
tp @ub gif[lne]r tuärten.

IV: qvart:
pag: 413. Sa9 n t en ar IPaben tnara angelägnare än ©ol od) ©alt. 
pag: 415. Xtje nu begiärltga 0urbrunnar, inet tag intet bätre 

än fjälla tfjem för tilfälle för latpunbar, lättingar, bagbröjare; peningo= 
fnillare, od) fåfängfigfjetené fäfättgor; uti mång ftpcte. Dient fälletoatn 
od) tuårt pafétoatn öftnergå alla furbrunnar, font meb rätta få nämnaé.

pag: 420. DIt plantera I)är Tcbac, Theo [o: Thee] od) Coffi är 
ffabeligit, tp tfjet tiänar til flätt ingen ting.

pag: 421. Gu fjel annor IITofsa är JfeentTTo^a, för Dteensbiur ; 
tljen äta inga fofreatitr, getter; etc. än TTTyrmo^an fom fantlaé för 
tfje freatur i gäpufeit; men loäjer intet alleftäbeS.

p: 422. DIt ©iöfinnarne giöra af ^afetång bdbe bröb od) roällmg; 
tfjet åger ingen fanning; äfloen fjloab mera uprätnaé til föbott; Tentare 
licet, fabe fiäringen när Ijon beet i ften. DSäftgiöten rofabe fina DJtär, 
när Ijan fpänbe penna at braga fprfott, fäjanbe: yon bob ItFival tillät.

pag: 424. DIt utan fonft böba 0iälen när pan Ioib fit öptta 
fjafjl ligger på Sfen; tfjet berättas emot faning.

pag: 427. .Tio fom tan fe tteber i loatnet, om ITTu^lan åger 
uti fig, mogne cl. Glmognc pärlor, eller od) ingen; tpen ffal paftoa 
DJidfe= eller Trute=ögon font i luften fer ©tröming på 14. 18 alt. biup, 
om än ftormloågar nteb fniöplojta ffumen toältabe pöga fom ftjrfor.

pag: 473. Xfjet iag i min ftora enfalligpet i tpenna föregdenbe 
ffrift oftaft infört, tfjet loitnar tfjet font ftrifloit ftår i tpenna loactra 
botena, näntl. om förföt od) förflagSmateri.
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1741.
I: qvartal:

pag: 3. üattbtmàtare el. OorbjatiFare !unbe toara goba nog; 
SJÎen tfjen font ät unberfaftab tfjeraë f)änber tager fnart fagt, mera 
ftaba, än alt font afmâteë är toärbt.

— Ibid: Sft vrårt Hanb, äger alt fgoab font bel)öftoeå utan at 
Ifta anbrotu til; tljet är lita ntgdet font ögat fabe til foten, tag 
bel>öftrcr tig intet, fförflagémafareé förflag od) uteldtelfer, är met [a] 
mcb gullFroF.

pag: 5. 6. etc. af § XII. (Sn min gamle gobe granne, N. N. fabe 
ont Storftrgtare : 0ad>ta! 0ad>ta! tagen JUber intet tttera före, än 
O råen meb!

pag: 39. Slt uti alla SJÏgrftadar finnaå ,flugmyror, tljet ftår 
intet faft I)är å orten.

pag: 78. SJieb fdbant Utfabcs “ttJärcftyg, at tiöra, fä, giöba etc. 
alt gå en gång; fan toäl ffe uti toiba od) biuga åtrar; men intet 
Igoareft ftenar od) ftenröfer, od) grunftenar äro få tättc, at ål)let od) 
f)arftoeu måfte font oftaft uglgftaê; etc.

II: qvart:

pag: 137. §: 2. gngen år (är) mig funttig, font få rätt ffrifjmit] 
I)aftver out Hiung od) fanbåFer, font tienne.

p: 147. Säbeåtiben at utfå «nnterUfågen, är än alt gemen fjär 
å orten, emellan Olofs= od) LarsSJläfjan ; eller od) fenare, ntäft när 
Sig=Stdg utfåå; men gantai Sîdg, font tfje äger, Bittigare nu än i forna 
bagar, (än) nebermgllaå grunt, men intet fyarftoaë. Sod) är öntfa år, 
få at ttg råg bättre toäjer, ätt gamal; eller od) tiuärt emot; tg ingen 
fåers [o: får] fig til åre, efjnrtt flot en loara må; @ub giftuer «tagten.

III: qvart:

pag: 212. Slt meb afFa giöba l>år åFrar, tl)en är inga Iunba 
tilrädelig.

pag: 215. palmen font är tortab i Stifor, öteå intet giärna af 
boffagen.

IV: qvart:

pag: 270. UfaFelugnar tiäna intet i bottbenå fitt= el- bntarbags 
ftuga; utan ögnare fgjfar, ju bätre at Igfa alla i ftugone font arbeta.
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pag: 275. Stt itteö ontloänba granrjeqrmftar, briftoa Bort mat= 
ffar ifrån SJÎàgbrobben, pr utan t)är pttit för toibffepelfe, entäban 
fjtoarfen ftijf etter pja fått brufag, tit afffäringen, od) anftältningen 
ffebt om ïorgbagêaftnar.

1742.
T: qvart:

pag: 16. SBjb alla ftöftranöer, finna§ tp itpFaftmngar af et 
font annat font matnet giort, nteban tlfjet Pgre ftöbbe, i fpnerpt toib 
mårt t)af; tt) iag !an tnifa mång ftätten af pga bärg odj badar Ijtoar 
©iöbobar ftått, oct) när man mäter nu pfëtoatnet§ ftånb, up til fåban 
rum, od) finner utfallet font iag i min tjb ntärft, ftob tå toatnet 
pgre toib fåbana fiöbobar, för 1500 år feban, än tpt nu toifar fig 
od) åri. utfaller, efter mitt enfattiga räfning, åt minftone \ atn i 
50 åren.

pag: 28, etc. etc. Stpnna pr beffreftta TtngeefTötfel, är mäft 
i alta betar Ijfa nteb ©toatjlar etter Sßtogtanb pr i orten; Sod) Otj! 
i Ipgmapten, tt) toöper pr -ötmFe, font är ffitber ifrå Cåtål in 
emot !nä, få når pn atbrig emot mtbtan eller bältet; font berâttoë; 
men at anbra toärter, v. g. SDÎiôtïtifteï, toilbangetila, etc. toäja 2 et. 
3 alnar på nt)ff igenlagba ptogtanb, font tuäl giöbba äro, à 120 tap 
tpt är font. 9îôb=Ijtoit toâpting, f)tojtfutt, baggört, etc. etc. följa i 
fenare åren, tit tpff SJMpn börjar toifa [fig] ; tå är tib at plöja å nt)o.

pag: 32. ©annag pr i orten, tpt fom berättag om anbra, at 
>Safrc=utfäbe fan ffe 2 et. 3 år(a) å rab, ttteb ntpden fromma, intet 
i fanb= utan i Serjorb.

pag: 33. ^umbaue ftore ffabar äro pr ffebbe af 2lfPa=flag od) 
iLtungelbar; fåfottt annorftäbeé; tpr af îunbe jag, uti min tjb, mtjdet 
berätta, tit pgfta förunbran.

pag: 40, etc. etc. §toab font å baga tagt är om @râe=tlîat= 
(Tarne, 1741; tut ^eletngalanb, åger fuller tit ftor bet fanning; men 
ingalmtba uti att; tt) tpn berättelfen utgifloit, följer mera fägner än 
ögnafiepet.

pag: 57. UtraFmngar voit» ©Fiutgevnär, äro få Otoip font 
toip, af åtffittige ontftänbigpter; tt) orbqtoäbe ont Dtoiffpt: ©Fiuta 
ttl måls.

pag: 68. görftaget at braga f>anbqwarn är artigt, ont ide UTa= 
fd>tnen foftabe långt ntera än qtoarnen od) ntatningg arbetet.
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pag: 70. 34) en font mera fiufar [o: ftuber?] brida, od) brpggier 
af några fiäröingar malt eller gröpte, allenaft 2. el. 3. gånger om 
året, fjan giör fig ingen nptto af få bt)r brpggnitt[g]å tärille, font 
beffrifmag.

II: qvart:

pag: 102. Utfdbe af Font på åferftpden fprmreft Jldg eller Ipoete 
är utgdngtt; är frudjtlöft. gröforn ifrån ttorre orter ffpnbar fig mera 
at mäpa od) tnognaê, än ifrå tl)e föbra; nten ajett finttaö fmörre.

pag: 103. ©fter förflagémafaresl förflag utråtna årgmäjten, tf»et 
är fpnb od) ffatn.

pag: 107. etc. 0å Jldg blanb IRornet ont måbren brufaë fuller, 
enbaft på I)öglänta ftällen; DJcett fällan Ipdas mäl bägge utfäben.

pag: 124. Jforflagct om JfräFen, at föba Freatur o cl) rötterna 
upFräFla, går l)är ide toäl an, faft än ttteb JfräFen, ffulfe förftåé, 
fjjmafj, Säf, Dior etc. DJten HacFcblome rötter !unna upbragaé. tt) 
epurumäl I)äft, to, od) fo, äta grön fffräfen giärtta, få är tfjett ringa 
föba, od) tf>er jämte giöra fåra tänber, etc: @om t£)e allefaman toäja 
på faft botn, men intet i gpttia, få futttta rötterna intet upfraffaéj;] 
bod) meb attbra ©iö-mäjter fan tf)et ffe; utäft nteb Dîâdeblomfter, röba 
od) l)tojta, pmilfaê långa od) ftora rötter, fallaS I)är: Färtngeryggar; 
tiänliga at brufa för fold od) fä, i ljungerë nöb; £jmilfet odj Çmga 
Dfroerljeten gaf mib Ijanbena i 3: grötta od) bt)ra årett, 1705, 1706, 
1707. DJten f)äube på några ftällen tljen olpdan, at ont måfjrett uttber 
3fen togoé od) 0täFer=Jlötter up, af oförfarenfjet; fjmilfa när tlje 
fommo at torfaê, ntalaê odj äta§, båbe folf od) fä bleftuo pre, galne 
od) böbe.

pag: 132. etc. (!Jft giöree l>ör, efter råb od) ämne af ntiölf; 
titång flag ; äfmen af famanfofab maffia eller inöfjtt, od) fallaä HTeffmore= 
oft; tung font ften.

pag: 153. Jlen-HTd$e I)toar af Sap-renar mäft föbaS; tp tfje 
äta äfmen få mäl gräé od) £af; är af I)el annan beffaffenl)et än 
2lo- od> (Dpe= HTd$en. tljen forre [o: förre] mäjer på bärg od) fanbmo, 
tl)en fenare i färbeleé tttpror; ffngentfjera af förenämba freatur, för= 
förbelar tljen anbra. ®od) ont DlenDJtåfjen Ijänttaé, torfaé od) male§ 
til miöl, funna tf)er af båbe fold od) fä fpjfaé, när miölet jämte matn 
ffofa» til mälling, mäl faltab; åt boffap; od) meb ntiölf för folf, rätt 
mafelig font af fptelmiöl.
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III: qvart:

pag: 184. gör Iutb paj) 150 nr feban, brulabeë od) foïa 0alt af 
»safftöroattt; §toar til märlen finnaë än i bag Itnb ftranber od) tbe 
Itttîar font än fallas 0altpanftärbar.

pag: 188. Cufvror Ijuggng I)ör af meb Stufppor, tuânbaë ont, 
od) befàë meb Ijafra, om % få ftora od) nära ftäenbe, at giöra öftner 
alt en åler; i mibrig bänbelfe föreé tf)e på ålrar od) fônberbadaë, font 
gob göbfel. SJten fjluareft brägtiga od) rila böauftror finneë, befjållaé 
tfje qlnarreftåenbe, font tnäl betala beftnärliga flotten od) bärgningen, 
meb ömniga f)öet.

pag: 191. Slt l)ör löpa od) få »Söfrön, är bara fåfänga.
pag: 214. etc. Dm pärlor od) pärleftfFerier, luore nog ntpdet 

at f)är införa af egen bonba=enfaIIig£)et od) förfarenbet, men belt onö= 
bigt, tt) fåbant l)örer til f)öga berraré berättelfer, faft än tbe blotta 
gijjningar äro, od) ide giort fig ntöbon, ide et UiujjleflabI uptaga. 
34)et allenaft får iag i faning fäja, at Ijtoareft i forna tiber rjlt ^?ärle= 
fifle loarit, tbet är ntt albeleë förftörbt af flogenë utbngganbe til 
lobllneb, ocb lobbfotetjé] fallanbe i lnatnet. Slan bänba egemtpttan 
bo§ Inspectorerna fjafitta od) orfalat minflningen bår af; gör 70 år 
feban liöpteé l)år af ena ^ßräftabuftrn pärlor af Sodjubarnen för 
10 el. 12, öre, ft. men fid i Stodbolm för b^artbera 10 el. 12 Caro- 
liner, iag tör intet nämna 9ïb-. gag fjar börbt, bod) albrig förfölt; 
at när foil upäta tbe omogna uti löfan gröt; få lunna tl)e ntogna 
feberntera upletas utur träden, när tljen faft men intet löfer utgår.

IV: qvart:

pag: 234. etc. (*'m Fällare etc. är gattfla märlluärbigt; sUceu 
för fattige bönber näftatt ogiörl. belë för ftora omïoftnaben fïull; belë 
för belägenl)et[e]n; belë od) Dnöbigbeten; Ü) fällan fttrnar brida, l)>ucn> 
eft litet eller altéintet i lällaren inlägget.

pag: 243, etc. gattige bonben är gtab, at lunna uprätta bt)g* 
ningar af bud)tiga timber font finnaë, tomta tnäl tljer ttnber, od) betoara 
nteb gobt taal; Uten at tmå od) tlnätta tl)em meb bprliöpta inatn, 
tbet förbiuber pungen, at bålla tbem ifrå röta.

pag: 251. etc. Stt giöra en alman fat», af et unberluärl af et 
Ivöftrå, tbet är fåfängt.

pag: 255. ©töbmtig af FolvlftVbbe, finneë tttånge beröma; men 
iag menar tfjen ene bebrager tt)en anbra, utan rätt förföl; Ü) på all
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mang ftâïïen 1) Io are ft foplbotnar finneå, mäja i manna minet icfe et 
gräå eller blomfter; tt) pela fetman af forben är förbärftoab, etc.

pag: 263; etc. 911 tfroftcn om nätterne är ftarFaft i ©olfätt- 
ningen, är trpdfel, od) ofant; ©olgångcn är i faning fant.

pag: 267. ,^roftnatterne f)är i orten t)alias före öftoer alt toara 
3: ft: i Olofs iHäBo tj&en, d: 28. 29. 30, Ditlü, fallaS Oarn=ITiatter. 
äro ocp efter urgamla märten fttnbna tpe ftabetigafta; mäft i fullmänaben.

pag: 285. .23arF-bröö berebeå t)är anorlunba, än efter BefFrif= 
ningen i ginlanb; §mar om more utföri. nog at ffrifma.

pag: 286, etc. etc. 0m ©mebiefail är at berätta Ijfalebeg f)är 
i mångapattba måtto; men ide i alt.

1743.
I: qvart:

pag: 41. Srättba af Fnllen af ©tiäl-ftenar, font förpöge äro af 
matitefé utfall, at Stiäleu må tlängia fig tf»er up; tpet är fägn utan 
fanning af ti)em font om ©tiälar od) ©tiäl-ftenar ingen rätt unber- 
rättelfe äger.

pag: 50. £pen font räfnar at toärlbett ftår 3. el. 4000 år pär 
efter; pan är en ftor Mathematicus, men ingen gob Theologus; font 
gemenl: ffe plägar.

pag: 56: ïpen Beffrefna ©abce-pä^ian är gob nog od) pär mpc- 
fet brufelig; ®ocp bubbelt bätre när pott något Iutanbe är emot föber; 
tp tå tuarber ajen fnart torr, od) bubbelt bättre förtoarabe för rägn 
ocp fniö, när ftuftnen mänbeå ät norben od) afflutuingen giör; i ftället 
för en pttf af trä, tan ett granlop läggas.

II: qvart:
pag: 105. etc. Jag font at fråga toår @od)n-5)ßreft, om tpe 10 

flagg gräå od) örter, font i bofen upräfnaå, ptoab tpe månbe peta 
på roårt ©wenfla fpråF. tören pan mar Iifa flof; eller fäfunig; fom 
iag; pmar öftoer iag mig ftorlfigen] förunbrabe pälft pan toele pälfaå 
för en lörb man. !Jag tänfte: puru fåfängt är tpet at läfa od) lära 
fom intet tiänar til någon fronta i pugpallet. ®od) funbe pan tpet 
fäfa, pnrtt tpe fom ffrifma om örter od) tperaå namn, fomttta fällan 
eller albrig öfmerenfe; Ijfa fom på Smettffc.

III: qvart:

pag: 197. (Dftar pär i lanbet, äro mängpanba, v. g. ©ötmiolFe 
oftar; XänmiölFe- CtocFmiolFe- FHeBtnore*; ©ötoftar, 0ftFaFor, etc.
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pag: 227. Stätna 20 perforier pa Ipoart pclgårbomatnal, tfjet 
är ftort trpdfel, eilet af miIIoI)iärtta ; fadjta nog 10 ei. l)ögft 8 perfoner; 
od) at 8: tunnorl ittfäbe gifrueê på Ipoart år, til fjelt t)einan el. gtärbe= 
mantal, pär t lanbet, tfjet räfnal, fom man fäger : 7: för 2. IitaIebesL

pag: 229, få 8J : mantal in om J qvadratmjl>I.
pag: 230, etc. SItig fpnel tpenna anförba rätningen af noller 

efc intet märbe, odj ep af fanning åt minftone lärer tienne räfm 
mäftaren ep Inarit märdel. pär i Sto [r] ben, ntan enbaft i bröm.

IV: qvart:
pag: 275, etc; 3lt ftaffa allapanba treatur ifrå tf)e toibaft aflägfe 

Stften, tpet tan ogiörl. fte af en fattig bonba; tnoiflar od) mpctet, om 
gåren tunna få föbo i ftogen om mintern; SIteb ©etterna fan tf)et 
någorlunba fte.

pag: 292. \t>äptcn af långa rcftvor met» fmå blab font Xing= 
onrje meb röba f)årba bär, Vf7iöt>lbär nämba, brutal I)är öftoter alt 
til at barfa rå=pubor meb, jämte SBjbe od) Siörfbarf. SItiöfjlet af 
blaben tageë meb nptto in i blobfot; etc. faft namnet Jackaschapuk 
är fremanbe; od) är intet at unbra, tp in om 3. ef. 4 mipl, f)är i 
Sanbet, bära blomfter odj gräl, åtffillig namn; mpctet mera på långt 
fiäran orter; Xangreftvor fallas» od) Släöplbärlrjl.

1744.
I: qvart:
pag: 62: etc. $pen räfning af åter od) folf, od) at tpetta lanbet 

ffal bära uöbtorftig fäb åt pemanlbrufaren; tfjet går öfmer mit förftånb, 
fom ingen rätnmäftare är; bod) funnit font alle flere bonbaträlar, at 
om man finge brufa til egen förnöbenpet årlmäjten, fnnbe ffjen någor= 
Iunba mara tilrädelig; SIcen nu uttagas» I)ptt od) mptt, at fnaft agnar 
unnal til bröb; brida är ömnigt i mattuärnbaret; få beftår rätningen 
af ibel 0. 0. 0. Od) än unberbarare, at bätre tjb på fpanmål funbe 
gifmal, om flere meniffor i Manufacteur=märfen inffaffabel; 3a0 tager 
tf)etta få up, at tpen ene ffulle upäta tpen anbra.

pag: 64. ©anffa få myror ftttnae pär, fom funna utbifal til 
faft Ianb, od) än flera, fom äga ingen tiänlig jorb til at föra på åfern.

II: qvart:
pag: 99. $är i orten, Ijmareft inge $uf= utan Stjl=§umble gårbar 

brutal, Iemnal altib refnorna qivare rätt långa, när pumblen uptagel 
om I)öften; tå od) granrjl tljer öf [me]r läggel, eller od) rött tiba om måprem
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pag: 125. 21t på fam ma fätt bruFa åFrar, uti åtffilliga fiattbg= 
orter, är Ijta jom jöma alla jfor efter en läft.

III: qvart:
p: 211. 9lt förfärbiga fläbar til Ftärror, od) Ftärror til fläbar, 

är görflaggmafareg påfunb, gobt nog, om fåbant funbe brufag, utan 
ffaba od) åtlöje.

IV: qvart:
pag: 234. etc. IRumm eller Fumtl, är gemene Ijopen betonter 

af tu flag, närnl. -SrobFumtl od) «5unbFumtl; tfyen förre brnfas; 
tf)en anbre intet. ïfjenne mäjten forbrar albeleë gob od) feter jorb; 
tloärt emot tfjet font berättaé i tl)enna tlje lärbag Sot; albrig på torra, 
ffarpa od) magra ftällen, utan pä feta od) biuptmpllabe åferrenar; 
mitt iblanb tioda gräfet; $od) ide på all ftällen, utan på färffilba; 
@åg ttjen anorftäbeg, tl)et är fåfängt, om ttjet od) more uti giöbba 
od) goba fäbegåfern.

pag: 243. §mab font ftrifmeg om nya örter od> rötter, intomna 
ifrå utrifeg orter, od) berömeo l>ögel. ©å tömmer nttg i minnet 
gamla orbfprdtet:

at löpa fom bottait meb fttorett.
pag: 261. etc. SDfin Sonba=enfaIligbet, om tfje i tljenna botena 

mänga upräFttabe iräpter, är i penan fattat, 1743: II: qvart: pag: 
105, etc. Om efter tlje npe Dtaturflotag npa påfunb, mår Smenffa 
Sröbfumin tallag Helxine; få mäjer tljen albrig l)är, trübt od> på 
magar; pag: 269. 28. glera näntnag l)år intet; tt) gte bottbatt gröt, 
få tret bmt Inrab l>att åter.

pag: 291. 21t införa örter od) mäster ifrå ftämanbe Ianb, font 
äro ffabetiga båbe för fold od) fä; ttjet är föga nöbigt od) Sfjriftel.V

pag: 293, etc. 911 giöra några fäfra od) mifja flutfatfer af föbba 
ocb böba mentfPor, anten SDfånatel[igen] eller årligen, är Ijfa gom 
ffiuta til ntälg; tp tlje böba äro böba, od) npföbb barn otiänliga od) 
Ijinberlige i Dtariugg= od) märningg=ftånben; etc. 21f SDtantalglängberna 
är något mifjare at tilgå.

1745.
I: qvart:
pag: 21. SBäggelöfjen utöba meb tf)et bårabe bråbet, är ttäftan 

fåfängt; meb SedoIja od) Serpentingolja, äro fåbana oljpror utöbabe.
pag: 22, Om 0tlFc more få nöbigt fom Säb, od) funbe meb
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iniitbre fiöp finnag, än af uttänbingar; få torbe Diuttbärsträen nteb 
uQtto t)är planteras. sDten förutan Silte tunna alla meniffor Iefma; 
bod) nteb ntöbo tt)e font Ijafloa tjögfärb til @ub.

pag: 51: etc. Jfjet more; tan I)änba, mäl, ont tfjen fattige bon= 
ben ägbe tib od) tilfälle, at fjämta od) ränfa ttjen nu Htt)det beröntba 
bomullen; få tuitbe tfjen ftadarg trålen få brnta bomuttg mantar för 
falfftingtjanffar, od) fängetöcten marntare än af fttoa talfftin; o. f. m. 
Dten 1)0 met t)milfett)era npttigare more. Sonben ntåfte nöja fig nteb 
et ringa tafmelbräbe, utan mangelt; od) at giöra fåban refning od) 
trug frantg til at ränja botuull, ttjet förmår ()an ingahutba; metanbeb 
intet bättre än af= od) rot=t)ugga Somulsträen, fåfotn ffabeliga för 
åter, äng od) fmatjlar.

II: qvart:
pag: 74; etc. Sonbett font ntåfte mänba ögon od) näfa tteber 

åt jorben, når någon Comet mifar fig på pintmelen, tager l)mt tilfälle 
at blifma Ijintelff fittttab; Dten tt)e flote, font fänit miftas nteb fpnen 
i §intelen, tunna låtft] elfigen] glöuta bort jorben font tfjerag mober är.

pag: 102 etc. SUta tpe många anförba märten ont tråberleFcn, 
fannaö od) t)ör å orten; od) ån bubbelt flera, font f)år nteflutag; ti) 
bonbeng fätrafte Sttmanadj, gifmer matnet, luften od) t)itneten; ja! 
Jantb= od) otarnb= biur, foglar, fiffar, ftenar, trä, famt Dteniftang lemar, 
ont tt)et od) more t)åren på tjufmubet.

pag: 136, etc: Dm 0tll’c6 afmeleti, bär i Dorben, är tilförenbe 
ntiit enfattigtjet uptäctter: I: qvart:

III: qvart:
pag: 159. ißä ntåitg ftätten, uti tl)e många böder, font tjanbta 

ont nferbruf, beröntiiteg Koblftybbc ; är tl)et famma font Ieimtag qloar 
fjmareft llofjlntjlati är bränber, få beftår fåbana förftag af fögo faning; 
tt) tt)er är att fetma afbrititen; på 100 ftälleit feer man ide tt)et minfta 
gräg mäjer, på 40—50 åren, feban ItoIjImitor 2 et. 3 gånger, tfjer 
anlagba marit.

pag: 172, etc. Uträfna 0mör til trtgten, efter mift mått flöter 
tt)et är ftiuta til ntåljtg nteb förlorat fid)te od) mått trut; emeban 
ntiölten od) flöterna är unbertaftab föränbringar af många od) åtffilliga 
orfater, IpoiIta et) fjär ttprätnag funna.

pag: 101 [o: 181]. Stt ftörfte beten af goba jorbtårfmor od) MTyr= 
ftacFar, efter branben gifma bwjtatt afFo efter fig; tf)et är öfmer att 
funigt.
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pag: 186. Spgga efter föreffrefna goba fättet 0äbce*bo&ar, tljet 
förmår ingalunba en fattig bonbe gtöra; emeban t)art ingen fpanmôl 
äger (änge at förtoara; npttiar mäft et litet ©tolpljärb [re].

pag: 189. Ont ©tlFee=aftoelen är min fåfunigfyet öpen giorb i 
11) etta åreté I: qvart.

IV: qvart:
pag: 225. pr i orten, Ipoareft fuller månge od) brante badar 

äro, t)ar man ingen möbo för ffemfjäftar; 11) tl)e äro mäl tombe, få 
at tl)e ftreta mera emot, än löpa i badama; loare fig för färra eller 
ffäba ; loagnar brutaö I)är intet, prrar ffrtfloa åt prrar, men ide 
för bönber,

pag: 228. Stptt är nptt od) toälfomit; men ide altfb npttigt; 
görflagöntafare flpga fram font flugor, Ipoilta fnrra Ipoar om an. SSilja 
brnta Ijta återboner på alla åtrar å alla orter; tfjet är fåfängt.

pag: 243, Om gråe od> örter, jfrifloe» niera än ntpdet: t()en 
ene få; tfjen anbre fä; tljen trib[i]e emot tf)em båba; StpttigIjeter af 
tfjem berättaö ganfta många. IDcen f)o tan Ijämta örten, gräfet od) 
roten, när man intet loet namnet på loårt tungomål? tp fpnel fåbane 
ilärba män loara fielftlote, utan at lära anbra; IpoiItet är mera trofot 
od) tofut, än font rätt.

pag: 253. Ont 0üFc9?tftvclen ffrifloeå ntpdet; SDen om fåban 
tiänar mera til t)ögfärb än nptto; tf)et förftår tf)en fom intet förftår; 
3°0 I)ar I)ört berättaö tfjet Sloerigeå gamle Smtgar gått uti fpllrar 
od) ftiuntläber, ocl) I)öga fyruar i pile.

pag: 267. etc. Om PftfFar t gemen, tfjeraé letötiber nteb alt 
mera; ffriftoaê I)loab font ffriftoaë må; Så är flarafte fattittgen, at ett 
Ipoar ftröm, Siö, lojt, etc. etc. loifar l)är Ioib fit befpnerliga, od) fan 
ingalunba lämpaé til anbra fiffetoatn; än ffiönt tt)e looro allenaft 1: 
Mufqvete=ffott ifrå Ipoar anbra belägne; mpdet mera 1. 2. 3. el. 4. 
mil) lar: än fiber utont lanbet. poab £apen angår, ffiljeé tljen ide 
allenaft i UlandMap, od) VPraFIap elr ©trömlap, I)loiIfa fenare belé 
ftiga up emot ftrömen, od) flptta utföre igeit; befe od) Iiafloa albrig 
ftigit up tthir fiafloet, utan äro aflabe od) föbbe uti ^rifF=Ioatn ; men 
loräfa^ utföre ftrömen; etc. IIjen rätta Slanflapen föfer pfsftranben, 
men intet ftröntar. o. f. lo. fyag menar fifforne i gemen, för fpnba= 
fallet ffull, af alt font ffapat loar, äro minfta förbaitelfen unberfaftabe, 
od) åga bäfta naturliga förntoner.

pag: 285. fy Urunnar font 20—30—40—alnar biupe grafne äro, 
finneé ingen Iera på biupet, utan loib öfra belen.
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§: 10.

Sttteban mina faner Ijabe berättat for mår ©odjmißreft, om tfjefja 
många ad) nnberbara nt)a Söder, font £)an, på en ©önbagg mibbag 
at falla mig in £)oê fig, meb förfrågan om tf)e famma, ocf) anmoban
at låna tfjent. gag ^Ief ängglig, men font i fjaft at fäja emot faning,
tf)et tljen gamle od) gobe s^Sreftfar fjabe fficfat bub at bära tljem Ijetn 
igän; od) fålebeg borbe tf)e i morgon, @ub toil, Iebanbe Ijentgå, font 
lagen biuber. .ban fabe : tpälfer Sber goba lånare od) begiären at låna 
få ena bof, font fallag Salus Patriæ; Sag fmarabe: ft'ära f^ar od)
fiälaförjare ! Sa9 nting intet namnet; ©frifmen en febel f)är om, få 
mil jag mäl bära tbjeit fram, od) få låna bofetta; £jau giorbe od) få. 
9tu at fullgiöra min orb; faft än tfje ofanna moro; tt) iag frudpabe 
at mår ©odptißreft, ffttlle fontnta od) taga bort el. låna alla tljefja 
30: ft: Söder; fpoilfa ttteb möbo futtbe fåeé igen; l)mar af jag
prof f)abe; fe §: 7. få I)ölt iag Ijfmäl tl)e orben, at tjba ont SDtåm 
bag§ morgon gå Ijem til tt)ett genotnfroma gabern, font tljem lånt 
l)abe, utan at Ijinna läfa ttje 4: qvart: på 1746; I)älft uti läftta mar 
ntpdet font iag intet mera förftob, än en ©o på ©inftiämorna.

§: 11.

2Sib Södernag återftällanbe, ttteb öbntiufafte tadfäjelfe, frågabe 
tljen gamle od) ,böggunftige ißreftfabern: om iag läfit tljem igenom? 
od) Ipnab iag mente ont alt tfjet å baga lagbt mar? od) ont iag i 
penan min utlåtelfe fattat?

Sag ftnarabe : ©enontläfningar äro i några betar af min enfalligljet 
efterfiitnabe, font tfjenna min bottba förföf od) anntärfningar utmifa; 
men ftörre beten förftår iag ntinbre än intet. $an fabe: fan 3 1™/ 
at uti mång ftp de, meta böttber od) Ijemanëbntfare ntpdet bätre at 
tala, ätt Ijöglärba §errar, font albrig mib öfttingen marit; o. f. m. Sa9 
Ijar od) marit i mång år mib §ög=Scholar at lära, men när iag font 
at btifma fjugljållare, futtbe en ung bonba=fon od) brättg mara mina 
Särontäftare; Sa9 >»ifte Ottet Iptrn en Ijarftinna ffttlle fäftag i åfer* 
I)arfmen, etc. etc. en fiffempfjio binbag, etc. etc. etc. Sn0 t)ar läfit 
ena bof, at förflaggmafare äro på anbra Stjfen bomba at fjängiag: etc.

Sfter långt famtal, fid iag ©odjnißrefteng ©ebel fram, od) af 
förra ftora pneft, fid låna tljen nantngifna bofena; od) enteban mib 
Ijemfomften tljen ide ftraj efterfrågabeg, läfteg f)är od) tljer; mib Iebiga
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!'timber; gåenbe tneb mit förnuft pär mib, font fpnen på pöga pintelen, 
bete Har, bete af ftörre oc£) minbre mörfa fftjar; Stje mörfa för mina 
gamla ögon, fpnteg tpejja fölfanbe, nanti.

Cap: 1.
Pag: 5. Slt Smerige är tpet Ipdfaligfta Sanb i Torben.
Ibid: etc: Sln fliönt utrifeg SUadjter intet öfmerruntplat pela Sme= 

rige; få Ijafma bod) jfnmärteg ftribigfjeter ftörre od) fmårare E)är tjrat, än 
i inånga anbra Dljlen ; äfmen feban @ubg orb faligpeteneg liu§ uplpfte.

Pag: 8. Sjn od) öatnpa äro tlje brägtigafte af Smerigeg utförfel.
Pag: 9. §uru ttjen är Ipdfaligaft; fe pag: 5; fom bod) mäfte 

Ienma alt fit goba åt anbra?
Pag: 14. Slt Sanbgbruf i forna tjber loarit neëligit.
Pag: 16. Slt Irig äro lt)deliga SItebel til näring.
Ibid: Slt en fan giöra fig förfälrab om feger.
Pag: 19. Slt Smerige nu åget ftörre förmopn, än uti Carl 

XlI= bagar; i affeenbe til pugpålbningen. Iltont tl)et lt)ber gantait orb= 
fprål:

0nbt t bufc, tl>er ingett är Fufe: 
hälften toärre, tbcr alla äro herrar.

Pag: 30. Slt 33rufg=(5gare taga flaba af utlån på fol)l.
Pag: 31. Slt gemene man» ijllmilja fan flaba nt)a förföl od)

görflaggmafare.
pag: 33, Slt ingen ffabe är, tpet mt)det foil Iommer in i Dljfet 

af åtflilliga religioner.
Cap: 2.

Pag: 38. Slt Salomo Ejabe fin lonft od) mjéfjet af tl)e Tyrer.
Pag: 53. Slt icfe ©ubgfrudjtan är gnntbeit til lelantlig mälgång

od) lt)dfaligl)et.
Pag: 61. Slt et Dlifete Ipdfatigpet lonnuer af Snbpggarenag för= 

ficptigpet.
Cap: 3.

Pag: 67. Slt Sobate= Potatoes= od) utlänffa pö=fröeng plante=
ringar äro npttiga.

Ibid: Slt pan Ogillar; epuru fant tpet är; Silleg= od) mjtterg 
planteringar, emot alle anbra od) mångag förflag od) föreffrifningar.

Pag: 69. Siung=SIloarg upoblanbe til åfer.
Glysisvallur III 57
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Pag: 70, Stt en bräntnjng brännare, t mebelmättig ftor ©tab, ffal 
gröpta 1000 tunnor fpanmål til bräntojn.

Pag: 71. Stt Sanbet fan bära tilrädfelig fäb för alla gnbpggare.
Pag: 72, Slt räfna 20 J- inbrägt af 1: Jnnnag utfäbe, tljet ffer 

pär å orten atbrig; pögft 8 J:L.
Pag: 75. Singen öro t)är ide få brägtig, at gräfet fan afflås ocf) 

bärgag 2 gånger ont fomaren.
Ibid: Stungnroar äro albeleg GbrufeItge til åfer ocp äng.
Pag: 81: Slt går, Strijn, Slalfoner, ©iäfj, §öng, nteb ftor förbet 

funna pärr föbag. Gnt ©etter är faut.
Pag: 85. Slt ofnnige od) oförfarne funna bätre od} IpdeIigare 

fiffa, än garnie od} ntöftnabe.
Pag: 86. pärlor eller 93iuf}el}faf}l finnag intet pär i paftnet, utan 

enbaft i ftober, ftrömar od} åar; men intet på binpet.
Pag: 88. SIt ,Stoaf;, fräden od} fäf är giöbning för åfer ocf} äng.
Pag: 59 [o: 95?]. SIt SIImogen eller ffattebragaren Umrit mera 

ntffplber påtagb i forna tiber, än foin nit.
Pag: 100. SIt görpantningar äro goba, för £ronan, för pantpaf* 

Inaren odj för ffattbragaren.

Caj): 4.

Pag: 122. SIt bränna S)tpr=äKåfa od} tårf til fmibiefopl.
Pag: 136. Stt anftälla en Äopltnjla, at od} Jiära på famttta gång 

fan rinna od) toinnag.
Pag: 143. SIt SMrggSkitfen intet äro ffabeliga för §entmangbrnf. 

— ©ant ffriftneg pag: 141. etc.

Cap: 5.

Pag: 1. Slt Manufactur tnärd af ©ilfe til prpbnab äro goba.
Pag: 16. Slt Publicum intet liber, ont Manufact: inärden ffttlle 

förlora od} intet betala tpe 3: Millioner Idnta fopnt1.
Pag: 36. SIt tpen fjna fläbeg=fabriq[ven] är npttigare än tpen 

gemena od) groftna.
Pag: 39. etc. SIt pögfärb af allepanba bpra tiltnärfningar af fjben= 

pile* linne etc. berömeg.
Pag: 43. Slt Jobaf od) Jobjafg] fpinnerier rofag.
Pag: 48. SIt begpnna et tnärd, utan Fond eller grnnb.
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Cap: 6.

Pag: 50. SCt §anbel förjtoarar religion.
Pag: 56. SIt Manuf[actur] märden äro nyttiga för fjanbelä-Stä* 

berne.
Pag: 75. Stt Sjn od) Ijampa tnäja I)är öfmerflöbigt fa at t£)e 

funna föras utomlanbê.
Pag: 78. SIt f)anbelen bör rättaé efter ïttlb taxan.
Pag: 86. SIt Sforffe taga Reningar för tfjera» fiffioaror utaf tfje 

Slnanffa.

Cap: 7.

Pag: 101. Lotterier berömag; faft än tl)e äro font fort- od) tär» 
ningë-ffoel ; eller Sapperier.

Cap: 8.

Pag: 117. SIt en mentffa fan Ineta änbamålet til fina förfatningar. 
Pag: 131. SIt noga uträfna et Sïifetë nöbtorftighter; od) Ipnar 

af fattigbont förorfafa?.

Cap: 9.

Pag: 140, Slt en ntt et rife fan od) bör Ineta alla anbra rifenë 
alla beffaffenl)eter.

Pag: 145. Stt en Konung intet fan giöra Orätt.

NB. S3Iab ifrå blab, rab på rab, läfa af tfyenna bofena, IneIe 
tiben ntig intet efterlåta, utan allenaft på tf)e ftällen, 33ofen3 Ggare 
f)abe anntärfningar giort, f)är od) tljer.

§: 12.

Seban förenäntba bof Inarit uti ntina ijänber in emot 14 bagar, 
fonuuer mår 0od)ns}?reft in l)os ntig bittiba ont en Ottbêbagë ntorgon, 
ifrån en bröllops gårb, af orfaf, at fråga efter tljen begiärta bofen, 
men än mera, at någon ffulle gå på mägen od) Ieta efter Ijan» bort» 
tappabe Ijanffar, f)att od) fiäpp, beröttanbeé Ijuru I)an öflner IjeIa nattena 
roat fig od) fölat blanb ©ubbarna, utan at gå i fäng. SBjb infomften 
mente jag tfjet Ijan farit illa til fina fötter; tt) I)an rullabe af od) an, 
för än Ijan nåbbe bänfen. §an flagabe tljer öfmer, at pan mar furien
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t frozen; IDtagen tear illa difponerad, 11] brölfopSöfjIet tear illa ïoïat; 
m. ut. äffabe att tfjerföre en gob fïottftâïlare en fofa bräntojn, Ijhtilfen 
Intb emotfagnnbet ftäfpteS på en gång, bel§ i ffägget belS t numb od) 
tttagan; STEjer på barS, efter befalning, tobafSpipan frnnt, tå fjan Intanbes 
arntarne på borbet, fonutabe fött in Ijfa font et barn nteb Ijornet uti 
ntunen; od) tfjet öftoer 2 el. 3 timar; SBib uphtafnanbe, fråganbeS 
efter t£)e borttappabe fafer; tå tfjen ntfänbe berättabe, at Ratten bief 
förft upfnnen, od) et ftp de tfjer efter af toägett, fiäppen; men Ijanb= 
ffarne od) Ijanbbofen uti bröIIopSgårben.

gag bar tå frattt tljen begiärta lånta bofena, od) ttnber tfjen tiben, 
Ij ono m befjagabe frufoftera af tfjet ringa, font ntina Ijuftru fatt på borbet; 
frågabe iag, Ijhtab orben: Salus Patrise, fom främft ftå månbe, fjabe at 
betljba? Sßreftfabern ftoarabe: Salus, är et latinff orb, od) bentärfer 
Wdlfärb, \t>älmåga, lydffaltgpct; etc. tfjer af ffrifhter ing, od) attbre 
nteb mig, Utib början af brefhter: »Sögtäraöe gobc vätt! ,Svjb ware 
ntcb off! Salutenil

gag floarabe: @ub htet I)Ittab htälmåga odj htälntåettbe nu Ijär 
är? Dnt en mår htäl, må 100 illa; ilan fjänba! Sungen Ijar odj fina 
befhtär, ntpefet mera än anbra; o. f. lo. ,fjtoab tfjet fenare orbet angår, 
fabe ißreftfabern; Patrix; är tfjet genetivus cafus, fom i Scholar 
läreS; men i faning fan iag tfjet intet uttpba, Grammatiffa reglorna 
äro biupfiniga; men tfjet htet iag, at nominativus cafus, är Patria; 
gag fief ofta plaggor, för än iag tfjet färbe af mina Præceptorer i 
Scholan ; faft än iag intet mera förftob tfjer af, än en Iptnb font öfloaS 
at I)oppa öfloer fiäppen, elfer odj fittia på rumpan; Ddj bentärfer 
på loårt fpråf: ^äberncs laut», odj wåre ,iJorfabere bygb. gag floarabe 
i fåhtiffo odj fabe: Dnt loåra fäber odj förfäber, font Ijär i Ianbet 
lefioat Ijabe, för 2 el. 3 Iptnbrabe år feban; ffufle få upftå af grifterna, 
ffulle ttje i fatting ingalurtba fäntta igen nu Ioaranbe I)Ptarfen Ianb 
eller foff; utan alt more omtoänbt odj baffraut på, i et fom annat; 
båbe i folfenS feber, båbe på Ianb odj Ioatn; m. m. @ågo tfje nu 
Ioaranbe Sflmänna förorbningar, Ijmiffe in ont 1. el. 2 åren äro ut= 
gångna, få fabe tlje, at tfje looro flere, än å 100 åren i forna tjber. 
intet bätre förftåenbe, [än] at när et ntjbpgbt IjuS måfte ftraj äitbraS, 
bljgningenS grunb floager odj oförfidjtig är. Sofabe tfje uti nu Ioaranbe 
bönbernaS qvittence böcfer, få ffulle tfje bigtta neber af jämmer, öftoer 
utffplbernaS öfioerlaftanbe, entot forna bagar, odj än mera, at tfje 
nämnas 2(fgtfter, när intet finneS Ijloar af något giftoaS fan. odj alt 
tfjerföre fjiärtel. ffaga öftoer fina barn= odj barnabarnS förtrljd; fåfont
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Ifraeliterne t ©gppten; öd) ftpnba fig ti(6a!a neber i grafloarna. sJkeft= 
fabern fragabe: Ipmab imtebålleS t tfjenna botena: Salus Patriæ? bon 
ar ju ftrif[me]n på ©menfto? ffag fmarabe: mina bnëbdfêfpfjlor tjafma 
mpdet fjinbrat, at läfa tfjer färbeleé uti. §an fabe : iag åger ep tjeller 
uu tjb at läfa Ijenna, tp E)är infalla nu bröllop på bröllop, tjt iag refa 
måfte på mit äntbefé loagnar, bagen för ut, od) febau tljer toara några 
bagar å rab, få at iag intet Ijinner ftpra ont mit f)uë, intet läfa, fa! 
intet genomögna mina Concepter för än tfjet ringel til ©ubétiänften 
1 : gången, eller od) i ©aterftigan meban îroenê fiunge§. ©taffen 
botena mäl tilbata, od) tagen min febel igen.

ïf)et ftal alt åtlpbaS; ftoarabe iag; fjmiltet od) få rid)tigt ftebbe; 
beftällanbe mig f)o§ en fnidare mib återtomften ena Ift=Kfto.

Ctlfate.

§: 1:

gag lefbe längre, än iag mente; til tffeff en Diftåbag blef fjällen 
längre än alle förmobabe, od) i alla märlbenes tfber fig tilbragit fjabe; 
förtl)enfful månbe iag, anten af fåtunigljet, eller npfitenfjet, refa til 
Sanbeté fullmädjtiga, font närmafte toar od) npl. Ijemtomen ifrån §erre= 
bagen Necken eller Niffe Päderffon i Ponto, at af fjonont toeta få 
några DlffébagjbSeftuter; sDten Ijatt gaf mig orb od) inga mifor. Dm 
pan tljet giorbe af otunigfjet, eller förmätenfjet; tfjet met iag intet; 
bod) ntuntlabe iag för mig fielfmer djefja orb: ©j! få är lönen, för 
brpga Dljfäbagé^eningar. f^ag refte ifrån Ijonont til tfjen Slnbra ïïîjtê= 
bagâDtanen i lanbet Antonius de Padua; emeban ban fjabe l)aft ftort 
ntpttbe fåfont tfjen af famuta namtt betan te sJlafmen i Rom, at upfyöja 
IJkefter til äroDattttt, faft än tlje obugliga äro til Säroftånb. Dteu ont 
Ijan nu förbolbe fin tunbftap meb ftillatiganbe, eller mifte ban intet 
mera af 9lff§bag3ärenber, än ttje bentamarattbe; tl)et met iag ide fjäller ; 
tp ef)uru ban mar en genten bonbe, pfmabeä Ijan bod) font en Igerre, 
emeban bonbabögfärb är then loeberftpggeligafte. Dd) fålebeä blef tbenna 
min refa fåfäng.

§: 2.

SBib bentrefan mar mig mib mägen boenbe en ftor Särofaber, 
©odjnißreften fp. Vitolph Niclifa ©on, i Fyringsholm; font od) toarit
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SerrebagsSKan ; i mening at fa lneta af Ijonotu iitflag eïler Sîiïêbagë» 
Seflut, tU några ärenber, font SUImogen inlagbt Ijabe; Ijälft Ijan tuar 
utropab för en mtjdet förmåenbe SKan nteb fitt utffnäf; etc. Ifema i 
Ianbet fabeê Ijan dga, fåfottt ©falbernei ©trömfarl, fiunga fyalbaftjfe; 
etc. SKen ItjdabeS mig ic!e fäller uti tïjetta ißreftaljufet Mtre än Ijoå 
tlje förenömba Söttber, öerrbagSSKätt; ttj ont Ijan loar få Ijöglärb, at 
Ijan intet Iunbe eller tnele tala nteb enfalligt foil; eller få förmäten, 
at Ijan Ijölt alla anbra för fiållar; etc. tfjet tuet iag intet; bodj foin 
iag tnärcfa Ittnbe, tuar Ijan Ijinbrab, at Iata Jmtja fit toörbiga flagg, 
få at in IjoS I)onom i Iamaren ingen främanbe Iomma fid. SIjefj för= 
ntan ftob i liölet, Iuib fjrifen, etta fattiga Bonba=SnIa ; IjtuilfenS SScatt 
lag Baren; odj Ijabe at förfråga fig om teftamentet, emeban Ujet 
tnar IoIfI; font Ijär jäfeS; ïfjettna Bab mig intet Beftnära ffltjrfofabern, 
11) Ijon Ittttbe tljer af luara oltjdlig i fit ärettbe ; ^ag gid förtfjenjfuf 
ut igenom bören, emeban iag odj ntärdte af IjuSfoIIet, mera fneba 
än BIiba ögon; odj Iog ät mig fielftnan öftrer tljenna min fåtuiflo 
odj onöbiga refo.

§: 3.

SBib fjemfomften, Ijabe iag än om Ijänber ena S3oI, fom tnår ntje 
©odjn®friftuare Torften Bylöpare mig låna fått; fantanfireftuen af 
en ®etjfare unber Rörben, odj Hådare i IorfjItjrIan; ©om nu tljenna 
Solens» ineljåll, gid öftrer mit förftånb; ©å tog iag mig briftigïjet at 
gå til tuår gamla odj goba Itjrlofaber, £). Olger Ponteffon ; bod) meb 
frudjtan at IjanS fjöga ålber nu mera intet Iunbe mebgifua mig fåban 
tjtteft odj famtat, fåfottt tilföreitbe. Sodj ItjdabeS äftuen nu, font til» 
förettbe, få at iag fid tala nteb Ijonottt, i många timar; SKtjdet ont 
förenämba llrtberporbiifa Sîflet, uti förenämba Sof; odj febetmera ont 
nu närtuaranbe über odj 9îjIàbag§=SefIuter. Ddj emeban iag minnaS 
Ittttbe några IRilSbagS Sefluter, Ijuru tlje mäft gå löft Jtå ftora odj 
ntja utgifter, etc. Ddj Ijuru ide längefeban foå en StjISbag BIeftuo 
fåbana förflag gillabe, at frig flulle ouubtuifel. tjftJtaS, ffje affttjntpabe 
IKjIfenS länber, utan ftor möbo återtuinnaS; etc. tfjet Borbe räfnaS til 
Iaft, at fittia Ijema fåfottt fiärittgar toib fpifen, lägganbe ttuå Ijänber i 
IorJj ; etc. etc. fptuilfen IrigSfärb odj ffebbe; tå rebatt tuib utbrottet, 
tttera ätt många ©egerfånger IjörbeS. fa! få at tlje böbeS odj fram» 
IjabeS. SKett ttj luarr ! [o: tuärr] utgången tuifabe tueberfjtelet; flabatt 
ganfla ftor, odj flammen än ftörre; Iptuilfet Generaler i tIjen Campa»
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nien finna måfte; ©ten nteb förunbran, at [allt flutabe] utan åtal på 
tf)etit, font fåbana pabe utflidat. SBar od) en färbeleS ©ttbS nåbeftprelfe, 
at fienben tde tom at föfa pela rifet i fädett, od) tnpta tmnbet igen ; 
utan od) ftitla tfjet farliga SnrifetS bullret.

Spetta, fabe iag, är nu, ©ttbi äran! ftillat; faft än tfje tunga 
pålagor, font toäl ittlåfloabeS tå at linbras od) borttagas, på tpenna 
nu npfjflutna 9îjfëbag, ide allenaft ligga of) på palfen, utan od) ännu 
flera, font trpda od) gå öftoer îjnflxmbet. Spen gantle Särofabern, 
ritntabe l)uf)t)ubet, tupfte ntunett, od) fabe: fa! ja! ©ubS orb farinas, 
at bela trärlöen är ftabbcr t tl>et onba; D)îan pafloer ttn fäter prof, 
at UtärlbeneS afton är förpanben; etc. etc.

Sag fabe: tpet liuber nu, fnart fagt, öfloer alt, at sJtifSbagen, 
nu emot alla forna tiber, bief få länge ittbragen, at ena få ftora Dtoot 
tunbe fpinnaS, tloinnaS od) fatttanbinbaS, at man på en gång, od) uti 
et SBarp, måtte braga alla fiftar, ftttå od) ftora på lanbet, od) uttöma 
fiön; od) anteit tpent färfta förtära, eller faltabe i tiärilte inpada, 
eller od) uptorta.

©autle ißreftfabern fabe : ©acpta ! fad)ta ! f. SatieDJcan, Spett fpråtar 
tnäft, font minft met; ©tpre @ub, få går alt toäl! SSi bebie ©ttb ofta 
refor, fäjanbe: ©tf nåbe, lydo, frtb od> ro, wår honung, Jlanb 
od> rife, Jlåt faltgl>et tblanb bo, tpe plågor tre bormuFe. 
Spe 3 plågor äro trig od) örlig; punger od) bpr tjb; ißeft od) fiufbontar; 
allefantan pafma mi uti måra bagar måft förfara; DJten i förntågo af 
@ub§ orb, är än märre plåga tpen 4Jî, nätttl. blinbl>ct od) ont» råb; 
fj! nu är tpetta öftoer of) tontmet; ©ttb nåbe of) få mift ! !

Od) ettteban tpet är äfmentprligit at tala pär om, få loele tag 
pälbre pöra, puru tpet mar beffaffat meb årStoäjten på ebert petttan, 
om någon fin tilförenbe få ftard tiölb pabe toarit i DJtibfontarS tiben, 
font nu i fotttarS, etc. Jfag ftoarabe: näp! albrig. £an fabe: Slf tpe 
ttpa Söder ont ffmSpålbttingen, pafloen S paft någon förbätring? Sa9 
fmarabe: en Siäfne lärbe mig et gement orbfpråf: multa dieuntur, 
pauca infunt. ©ubbefabern log tper åt, od) lånte tttig 2™ npf) å 
baga Iagba böder om §uSpålbning, tpen ena loar Potentinanders i 
Amneboda od) tpen anbra Cortefii i Högom, meb antttoban at toib 
återftällanbet, nu font tilförenbe, meb få raber uptäda min mening 
ont tpet font tpe föreflrifmit pabe.
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§: 4.
fjde Idngt tper efter, fänbeå, jämte BMerna efterföljanbe raber

Lit: A: til Potentinanders 4SoF.

företalet föll mig ganfta tiärt, emeban iag af Ijär maranbe 
Sodjmbiäfitar od) Stnbenter funnit I)uru t£}e intet äro upamntabe 
eller unbertoifabe uti tt)e nöbigafte, näft ©ubå orb, loetenffaper, angå= 
enbe ^juåpdlbningen; td Iitmdl meb tjben, en ptoar puåpdllare marber 
od) mil bliftoa, uti Ijioab Stdnb @ub od) ti)dan ponom inftäller. 3a9 
par meb piärtanå grdmelfe fett, Ijuru många biäfnar i Trivial Scholar, 
od) Stubenter i fjjög=Scholar, Ioib Ijemtomften, fögo annat lära fått, 
än Ijögfärb i tläber od) dtpäftoer, od) tfjet loärre är, i lättio ocf) latpet; 
fögo bätre än SoIbate= od) 83dt§män§ unge referver, font ligga långtå 
utföre bäntar öf[roe]r I)ela bagen, eller gd meb tobafåpipan i munen, 
od) lägga Ijänber od) armar i torfj Bafpd rpggen. Tperaé fäber arBeta 
ftardt, at funna IjdIIa tljem til bofen; tpe mdfte gä frofote Ioib plogen, 
odj ibfa många tunga arbeten af et font annat; ®iäfett eller Stubenten 
rörer ide minfta finger tper mib; §toab förälbrarne funna flå eller få, 
tpet förtärer Sotten; Ijintta tf)e ffaffa I)onont fram til Academien, 
mäntanbe fd fe I)onom på Ißrebifeftolen, td mena alle pela fpelet mara 
tournât; IDien loeberfpelet röneå mera än oftaft, när fåbane Iibelige 
foglar loarba ObttgIige til all ting od) alla ämbeten; ti) lättian är 
fatanå örnegdt. SfuIIe od) fåbane träfa fig in uti läroftdubet, od) 
fomnta til et boftälle od) petttanåbruf, fd finna tpe, at alla logiffa 
termer, Metaphyfiffa griller, Rhetoriffa galoner, odj Stribigpeter i 
religioner, tiäna minbre än intet til puåpälbningen, ide en gång at 
ftängia en giärbågdrb, Idngt ntinbre at anfa dferbrufet; meb mera; 
fd at ett bonbbräng fan mara tperaå öfmerntäftare odj lärare, font 
albrig fått fomnta in om ScholæTrôfMen.

Cap: 1.
pag: 9. §är ftabfäfteå tpet i företalet är införbt.

Cap: 3.
pag: 15. SIt all jorb marber frudjtfantare, ju mera ocp längre 

pott brufaå; tpet ftdr intet faft; tt) pon bepöftoer od) pmila, ocp ätt 
mera giöbfell.
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pag: 17. SIt bonbenS fattigbom Ijärfomnxet af t)arts lättia od) bum= 
(jet; tfjet ftriber emot @ubS orbS ämiga faning; od) bagel, förfarenljeten.

— SIt bonben od) fattigbomen äro tomter tilfamati tfjet må en 
(jtoar grina åt.

— SIt toänta 20 tunnor af 1: ïitnnaS utfäbe, tfjet är förflagS= 
matareS fjiärnegrillerS uträtning.

pag: 18. Sft gobe .‘puSfjådare toeta litet eller aftSintet af någon 
mifttuärt; tf)et ftriber emot tlara faning en. —

— SIt en fattig bonbe tan få toäl ftiöta fit IjuSfjåll, fom en rjf 
©tänbSißerfon; tfjet är fåfäng inbilning.

pag: 19. SIt fäben ()är ftiger til 20 od) 30 tornet; tfjet tan fte 
af et torn; tå 1000 gifioa intet 6; od) många intet.

pag: 21. §är införeå tfjet i göretalet tfagaS öftoer ©tuberanbe 
lättingar; p. — fe pag: 22. p. p.

pag: 28. SJteb 2: tunnorS fäb, öftoer bjela året, för en fufltomfig 
arbetare; tan ingalunba fte; litet til bröb, od) intet til totmiöl, et) 
Ijeller brida.

pag: 31. SIt antaga til tiänftefjion ntjgifta par folf, ocf) uppe= 
fjälla tfjeraS barn til tfjef; tfje od) tiäna tunbe; tfjet må tfje rite förföta 
giöra, men för fattiga fjuSfjållare är tfjet båbe ftaöeligit od) ogiörligit, 
i ftjnerljet när barnatullen ötabeS åri. Om tfjet äntel. tunbe fte meb 
ißiltebarn, til tfjen änban, at Ijaftoa tfjem Sotbate= eller SMtSmanS 
Referver, fom toärtel. äntå btjre tooro; @å är albefeS ftabeligit meb 
ißigobarn, fjtoilta omfiber tunbe blifma gamla inventarier, få tiära od) 
gagneliga fom ofjtjror od) toäggelöfs.

pag: 32, at et 8 årS barn fan upgräftoa få mtjcfe [t] bife om 
bagen, fom en fulfmujen; tfjet fan iag intet låta inbifla mig.

pag: 36. Slt barnen äro fallen til Iifa frafter ocfj förftånb, fom 
til ffalffjet od) ftiä [1] mfttjdfen ; tfjet ftriber emot naturen efter ftjnba= 
fallet, odj förfarenljeten, ti) ioärr!

pag: 36; SIt ena 60 el. 70 åra SJceniffa rätt od) loäl må funna 
fttjra et Ijelt bufjin 2 el. 3 åra gamuf barn, uti et f)uS; tf)et går 
ingalunba an.

pag: 37: .£är fäger Potentinander rätt fant, at mång barn ocf) 
mtjdet onöbigt fold uti et IjuSfjåll, orfafa fattigbom od) fioälta; tioärt 
emot fin förra förflag.

pag: 38. SIt fälfa fold, fom fä ocfj bragare; tfjet är §ebnifft, 
odj fiäran ifrån (Sfjriftenbomen.
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NB. gär å orten, ffebbe för en tjb feban, feban Laffe ïefbe, at 
en Sanbs=Afcal; font lige nämbe Ifonont Kalle Lille; fomlige Kalle 
Sotfkalle, p. tag menar rätta nantnet toar Volfer; ,6an fnotabe alla= 
ftâbeê tring lanbet; font tTiafmen Iacfar af od) an t ffogen; at fånga 
tiänftefolcf, font t olaga tjb ftabbe moro; od) entebatt t)an ftob t gobt 
förftånb nteb Somaren, fie! f)att Idf, at BeftQra meb tlffem efter beljag; 
perfore bref I)an fäbana, fåfont gäfjopar in på Sorgen od) tfjern fålbe 
åt fåbane font t)abe tnöbo at betinga fig tiänftefolcf. töten I)an tog en 
faflig änba; fjmar ont more mt)det at berätta; tf>et allenaft, at på 
fjfett f>mareft t)an brunfnabe, fpöfte fig ofta refor Siäfttmlen ntebelft 
ffocfetalë fmarta tjunbar, natt od) bag; foldet tfjer ont i bpar boenbe 
tit ftor förf trä delfe.

pag: 42. 2lt ntdnga SSorgare uti en Stab, orfafa fottbrift; tt)et är 
tmärt emot tljet förra; l)älft tl)e mäftabeté gifte äro, od) framffaffa barn.

Cap: 4.

pag: 44. p. SBetenffapg Academiens Sebamöter uti guéfjålb= 
ningen, äro ntpdet tiänligare gantla od) förfarne S3önber od) gentané= 
brutare, än I)öge od) uttge gerrar; Ü) tfjefje fettare tunna fuller äga 
någon theorie eller blott tunbftap om jorbbruf, efter anbrag berättelfe, 
font oftaft är falff; eller af egen inbilning, font är än falftare; töten 
öfnittgen är I)oé fåbane altêingen, et) [o: än] mittbre förfarenbeten, 
praxis; fjtnilfen i faning är od) bör mara grunb til (til) fätra the= 
oretifta fatfer. Od) at föreftrifma mifja reglor til f)uêf)àïning för T^efa 
Sîitet, tf)et är fönta alla ftor efter en läft.

pag: 48. 2It få 30 el. 40 tunnor fäb, efter 1: Suttnas utfäbe; 
tl)er utinan ftärcg, ttteb löje, i mäjten.

Cap: 5.

gär införaS alla madra, nöbiga od) npttiga reglor, famt albeleS 
oentotfäjeliga.

Cap: 6.

pag: 63. 2It en mälbetjållen SSonbe är npttigare för et Ianb od) 
Sïjte, än en fattig; tljet ftår faft; tt) Ijan fatt arbeta od) upobla Ijema= 
net, få tiänftefolf, utgifma alla SIfgifter, p. p. töten tfjen fattige blifmer 
alt fattigare, är ortelöfer at arbeta, Ifta fom en utmager $fna, font
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intet förntår bära fabeln, än tninbre Hofften; intet braga fläban, än 
fiber Safjet; 3nga tiänftetjion får Ijan bugliga, utan ibet ftrabbater; 
p. p. 5a0 tjörer fattiga ®rift=®iätnar fäja: Pauper ubiqve jacet. fe 
pag: 66.

pag: 69. 211 ftinna SegoIjion efter SJiantatlSfrifftarenI difpofition 
etter Iotttaftning; odj ide efter gob öffterenfetometfe Ijulbonban odj 
tiänftetjionet emellan; ttjet ftore t faning tnera jtabe än toining; fe 
Ijftab tit Cap: 3: pag: 38, är införbt, om Kalle Sotskalle; täggeé 
ttjetta tjär tit, at fåbane fåtbe trätar, giorbe tiöparenom ftörre ftaba 
än fromma.

pag: 70, 2tt många Ijeman brutal bätre efter gantla gnebet, än 
efter tt>e ntjal pufjluftiga förftag, ttjet utftifar i mång fttjde, förfaren= 
treten; tüten få må ttjet tjeta: tentare licet; fabe tanbtöfa täringen 
när tjon beet i ften.

pag: 71. §a! ja! at §errar alt mera odj mera ärnå ftora för= 
ntoner octj fritjeter på fina ägor, fram för bönber; ttjet ftifar baget. 
förfarenljeten; ftore äntå ttjet ftät, at ttje ide bteffte bottben! frätare 
odj upätare. p.

Cap: 7.

pag: 72. 2ttt tännemärden fom tjär upräfna! äro funnig för ge= 
menefta odj enfattigafte bonba.

Cap: IX.

pag: 83. 3Û9 ^nn intet inbilla mig ttjet få ftora odj månge 
©ranqftiftar finnai på bonbanl ägor, at ttje boga etter förflå tit ftör.

pag: 84. ©ärbelgårbar af ftenar äro tjär albete! Ogiörtige, i 
frjnertjet på SJctjräng odj fit), Sodjnfottet Ijar arbete odj toftnab nog, 
tit at tjåtta toib madjt Ätjrfogdrbar af fteen.

pag: 87. Sefftanbe tjäctar af träen, ftaba i fanning åfern mera, 
än gagna; i ftjnerljet å öftra, föbta odj ftäftra fiborna.

pag: 96 =. =. 2tt uptafta jorb Pnb giärbelgårbar, ttjer meb befäfta 
ttje rutna ftörar, p. ftore i faning ganfta fåfängt; odj än mera gobt 
tilfälte för treaturen at tomma ttjer öf[fte]r.
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Lit: S3, til Cortefii Sof t Högom.

SBtb tpenna SofenS genomläfanbe, faut tag mit oförftnnb; tp Ifabe 
tag fatt gå t Scholan, od) Ijinrta up til tpe öfre Claffer, Itmbe tå 
mera uplpfning til tfje ljöga förflag od) unbertoifningar, fallit i ffallen; 
men nu är iag lifer gamla Sonben N. N. uti ©odjnen SlttberSmff, 
fom fabe om Siffopen i Som=SapitIet; när pan tIjer föfte; BefulImadf= 
tigab af Ijefa [yörfantlingen; at ©terBpufet må minna en ißreft font 
tpet förförgbe; SIt Ifan mar en tjöglärb $aber, men Confiftorialer 
moro fom tpe funbe;

Sodj uti min ftora enfalligEjet, får iag tljetta följanbe, fortei. i 
pennan fatta, nanti.

1: 9It tala out Monarchie eller (SnmolbSSife, tlfet får ingen 
nämna, än minbre önffa; än fiber åftunba; £fmarföre ftabnar iag i för» 
unbran, Ijmab fom å baga Iagbt är.

Cap: I.

1: §. SXt arBetSmöban tå förft upfom, när folfet föröfabeS; tpet 
är tmärf emot @ubS orb, fp tpen pålabeS på anbra bagen när ©pnba» 
fallet timat uti tßarabifet.

3: §. för upljpffabe Borbe ftå, Bortffämbe.

Cap: III.

9: §. at Sruf eller Särgmärd, äro nöbige för åfer od) forbaBruf, 
tpet nefar förfaranben [o: förfarenpeten], fom tpbel. utmifafr] pemanS 
BrufetS förbärf tper af; orbfpråfet Ipber om utfattiga Bönber: SXoI= 
ftybbc är Fommit i åFcrtt.

Cap: IV.

1. 2. 3. §. §. p. ©n förfaren åfer= od) pemanSBrufare fan mera 
lära t 5 et. 6 år, än anbre t 50 år af föreläfningar.

20: §. fiebamöter uti Academiens SBettenffapS focietet, Borbe 
pälbre mara, gamle, förfame, flitige odf BeffebeIige Sönber, angåenbe 
§emanffötfel; än unge odf förnäme Iferrar, fom merenbelS frantgifma 
något efter anbraS Berättelfe, epuru ttje galne äro; eller af Blotta 
3n6iIIningar fom ofta flå felt, när utöfningen ffer.
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§: 2. Slt en mätartab bonba=@on, font öfmar fig i pentmanëbtuf, 
!an tära mångfatt mera, än tpen fom pörer blotta företäfningar; tt}et 
mitnar baget. förfarenpeten.

22: §. 9ipa Machiner til åferbru! fnnna loara tiänliga på fom» 
tiga ftätlen; men obugtige fleraftäbes.

I: ?lft>ant>lmgen

om

PoiioVVDetfenifFapen.

Cap: I.

2: §. ©ubltiänften pärfommer ingatunba af förftånbet; ti) tpen 
fatfen är ttoärt emot @ubë orb.

Cap: II.

2: §. Stt Sanbetê ocp ©täberneä fättpet beror på fotfetâ ntpcfem 
pet, när intet är tit föbo ; ttfet må en Iee åt; tt) pungrig mage ut» 
rättar fältan gobt;

7: §. Stt fattige äro tpe npttigafte Iemar uti et famt}älbe; tfjet 
är Iita ofant, fom en fin! tem, panb etter fot, i Süieniffanê trop; Qio ! 
jo ! ttjet fpneg nu fom tl)enna förmirrabe fatfen fullfötfeå, emot atta 
forne 9Iifen3 pögtprifetiga upföranbe. Äiättaren Arius t)abe famnta 
uptog, när Ifan tog bort tIfe ©friftneé egobetar, fäjanbeå: faliga äro 
tt>e fattige, tp få Ipba Stfrifti orb, fabe pan.

10: §: fattig»man§ barn, må ingen förnuftig, !atta IpcEtiga, enteban 
tpe äro unberfaftabe fara ocp fartigpet båbe tit trop, fiât ocp annat 
mera. Ocp uptaga fattiga barn, uteban tpe tigga i tinban, tpet är 
fnart fagt, men intet fnart giort; ubi funt? fabe Siäten om fforemarna.

Cap: IV.

4. 5. p: §: SIt tillåta fremanbe religioner i tanbet, tpet är gam 
ffa fartigit oct) onpttigt; Iifa fom ftäppa Sufen i ffinnfätten.

10: §. Stieban @ub§tiänften påftår, må mät, i fribëtiber, tßoft» 
ffiutfen mara ftitta.
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Cap: VI.

2: §. toara fallen til C£f)i'iftenbom§ öfning, bofioett odj Sfgber, 
tfer til finneS ingen af naturen.

3: §: göreffrifloa Ioijja år för Scholæ fßiltar, tf)et är ftänuna 
qtoarnen när tttalaS tan.

6: §. Slt SuilleSBalet förft anftätla luib Academien, tfjet ridjtar 
ntera Profefforernas f ungar, än gagnar ©tubenterneS fiärna; tt) tfjet 
är ftoårt at lära gamla fitnb fittia, odj gantul fatta, ntarfifa. gag 
tömmer ifug tfjet font fänbe nteb en min grattneS älfta ©on få 
floilten Ijan ; fabertt en toälbefållen, flitig ocf) rebelig bonbe; fnart 
fag[t] tåftabe alla egobelar, at pila fonom til boten, odj få fonont 
til fßreft; 2 el. 3 år, gid fan i ©odjnScholan; 6 år i Trivialen; tå 
fatt få £)ögtibSbagame tunbe mt)det fägna finont anförigont, od) för* 
famlingen tfer mebelft at fiunga Epiftelen ; öfloer 3 år, gid fan i
Gymnafium, ocf) 5 ör i Academien; IoinnanbeS få alla ftällen af
Sårofäberna ntfdet beröm för fanS qloida Ingenium; mäft af tfjem,
fom mäft få rnånbe, toib ftoarje termins infinnanbe, af et eller annat
font fratttbarS. sHten när fan omfiber, 7 od) 20 åren gantai, föfte 
bliflna fßreft, flog tfjet Ijonont felt, emeban fan befand loara albeleê 
omogen; faft än ofta refor, å ©tubente åren, få fßrebifoftolen, font 
en ung tuff, rofat öfloer alla; görtfjenfful blef fanS gaber, od) intet 
ntinbre fanS Htober, I)iärtel. bebröfioabe: garSgubben refte til Siftof en, 
ttteb något afioel i fläban, od) et Soffinn, lånter af grannen, bebianbeS 
öbmiutel. at fans fon ntå blifloa fßreft, emeban fan l)abe tåftat all 
fin egenbom(en) få fonom, ftoarföre tfe anbra barnen ofta tnorrabe; 
Sörofäberna, få alla ftällen, fabe od) inrätt fabern od) l)onont til 
fantnta ämbete; p. p. gag fabe °dj mörft, fabe faber[n], at Ijatt til 
intet annat är fallen eller tiänlig; Ioib Ijematoaranbet toil Ijan intet 
bonba*arbete giöra, fåforn tlje anbre mina barn; utan går od) flår 
band; Söderna, fabe fan, Ientnabe iag i mit qvarter, til tfe§ iag 
tjtfommer; p. p. Siftofen runtabe fufloubet, jäjanbeS: Saneman ! Ioet 
floab 3 fäjen; ©tola tå alla afftraf lojas fßrefter; Non ex qvovis 
ligno Mercurius; Sfet är ide alt gulb font glimmar, fabern fabe : 
,lTtan åger lifloäl et ogentent gobt Htäjjo=fufloub. Siftofen brog få 
ntunben, od) fabe: far toäl:/: Sane=Htan! ©ubben refte fem mfdet 
ängSlig, od) än tå mera, när fan fid föra, at tfenue fanS fon, få 
ett trog, låtit fig leja SåtSman, låg fint i Barakeln, fullfatter af 
ftiörbiugg, od) tfer böb bleftoen. §uru loar tfet beffaffat nteb fnillo*
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malet, font Särofäberna giorbe? 3nfrern påtninte fig Sloenfta Sfal= 
benê qtoäbe:

2111 mcban min tuttita rann,
Dug många fota ivättcr fann;

VITen när t>on lycftar rinna,
Dag ingen Fnnbc finna.

7: §. ,fulMLarbe, irtbtlla fig näftan alle loara; !Dten inbihtingen 
är loärre än häften. Odf ttär Särare Iotb §ög=Scholar lounnit beröm 
af ftor lojêbom, f)ålla fig Stnbenterna tjt, font !orpar til afet, ftörre 
eller tttinbre.

§: 8. 2111 lärbont bör loara til uptto ocf) gagn; men intet för ro 
ftull, än minbre til Ijögmob.

9: §. Honores Academici, äro nu för tiben bara ißeninga oben, 
oct) tiäna, fnart fagt, minbre äu intet, til en tiänft» ärnäenbe, i fqner= 
f)et i üßrefta=ftdnbet; tt) nu loib lebiga fßrefta=ämbet§ loaf)!, fjaftoa
gentene ^open intet affeenbe på lärbont, utan på annat onpttigt.
Magifler tallaé od) en nttfj utflugen Stubent. ©t qvintin lt)da, giäller 
eller loäger nu mera än et ftålpunb loett.

Ibid: 2tt ungbomen ttu måfte bpraft betala l)us>, foft od) unber= 
loifning, tl)en niäfta uti ouöbiga loetenffaper; t£)et !an bagel, förfaren= 
l)eten loifa.

Ibid: ?(t Stipendia inflqta uti Särareitas> pungar, per fas et 
nefas; tf)et loeta Stipendiaterne intpga, om fanittgen runt åger.

Cap: VII.

7: §. 21t I)anbelen ftjftar på Dîeblentarneê förbel, tfjet ffer ide.
11: §. dlär tf)en ena lenten liber, få liber od) tfjen attbre; tfjet

rötter naturen, od) tfjet lärer @ubs> orb; tlferföre är od) 2llntogen3 
ftaba, ingalunba Öfloerl)etené fronta.

13. 14. §. §. 21t prad)t od) qppigfjeter böra tålaé od) beröntaå 
tljer af, at arbetare förtiäna tljer nteb; tfjet år Ijfa font böblar af 
ntipgiärningsntän.

— Ibid: ißradjt od) ntjfjeter Ijota fnarare nteb lanbfené unber=
gång, od) [o: än] til loälntågo od) förmögenhet.

18: §. Ilti oträngba mål, är fpel lättia od) flättia.
20: §. OffenteIiga Spelfjué, mera fpnbiga än npttiga.
22: §. Lotterier äre Saperier od) bebrägerier; albeleé Otoanlige i 

rebeliga tiber, för än 1720. —
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24: §. ©tdbefpel, Comedier, Concerter, Saler, p. äro albeleâ 
inga ©ubadjtigpeteneê öfningar, utan ibel fåbane font tpe förförba od) 
afgttbabprfare Ifraeliterne bebreftoo i ôtnene Iotb gulbîalftoen; förutan 
tf)et at tt)e äro fpnbig peninganot, odt) tilfälle til ögonen§ begiärelfei.

Cap: VIII.

9: §: at meb murar ombetoara åbräbber od) fiöftranber, einet 
ïoatnetê upftiganbe; tpet är lita font betäcfa ïjela luften emot rägtt, 
fniö, tiölb odt) ftormtoäber, od) iorben ifrå froft; p. p.

10: §. Spet ftår intet toäl tit i puépållen, när tf)e nöbgaé anlita 
anbront ont nöbiga til uppehället.

11: §. 9111a tpe utfärbabe förorbningar at pämma uptomna fat= 
foter på fold od) treatur; paftoa uttoifat, ttjet tpe fögo eller altëintet 
uträttat, lita font pebningarne toelat företaga Siungelb od) åftebunber, 
meb pilaftott up dt pimelen; p.

13: §. Sätebomar at ftaffa od) bruta ifrån främanbe orter, äro 
Dnöbiga, albeleë [o: allenaft] ttje pematoanbe [o: =Ioaranbe?] looro Be= 
tante od) få angenåtne font utlänffa.

14: §. 91t Medici inbilla fig tunna giöra loiga uträtningar på 
föbba od) böba perfoner ont året; fl)et må en ploar le åt; ftriber od) 
emot @ub§ orb.

15. §. Lazaretter od) Barakel äro runt, Ipoareft Säfare få fina 
Särofpånar, od) betalningar at böba tpe fiute, Ifta font böblar at 
Ijalëpugga. etc. etc.

Cap: IX.

2: §: 9lt giöra flober, ftrömar od) all ioatn, fegeïbare, är Ijfa font 
loilja fegla i luften.

Cap: X.

1. 2. p. § §. £junt ontffiftelige od) fdfängelige nu tibfenë fläbe= 
brägter loara ntdnbe, tpet Joifar förfarenljeten; loärft är, at pögfärben 
regerar öfloer alt, fåfotit en ißeft i tropp, fläber od) puts, od) ©loerige 
är Apinia efter anbrn riten, mäft fyrantrjfe.

5: §. Mafqverader, är @ubi, naturen od) en rätt ©jriften, Ioe= 
berftpggelige, od) borbe fåbana flädar od) anfidjten brännaé; tå tpe 
febermera intet pabe beftoär at ontbpta färgen.
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Cap: XL

1 : §. Slt t'fje gamlaë Bpgningar loarit fa ntjttiga font nu lnaronbe 
S1Jtja; åt minftone ide få pppiga; tîjet tnifar förfarenljet.

17: §: ißrädjtiga ljuuê, inan odj utan; tLjet år odj en tjppigljet, 
od) @ubi mifiljageligit.

Cap: XIII.

3: §. Hrogar åro mera ftabelige än npttige; tt) ont ttje något 
bibraga til ^nïoinfter, p. ©å äro tlje i faning tilfällen til ntånga ftjnber.

11: §: Slt fattigbom od) tiggerier åro ttåra flädjtingar, tljet är 
icfe aïbeleê faut; tt) ganfta månge bruïa tiggerier, font i faning äro 
förmögne nog, åt ntinftone lättingar, Iiugare od) bebragare.

* 0m Lotterier ar för utinärft; Cap: VII: §: 22.

II: 7lfl>attblmgen.

cm

Æanbo ©fiötolcn.

Cap: I.

2: §. Slt grunben til Oeconomien är Politien ; tljet är trtjdfel, 
tt) utan Oeconomie bel)öftoe§ ingen Politic.

2: §. Slt mtjdet fold i Ianbet är nljttigt; men i fattning ftabe= 
ligit, när Ianbet tfjetit et) föba !att; ttjet är oemotfäjeligit; tt) fjär af 
orfataê btjr tjb.

3: §. ©tinté= od) jjmlldigganbe, l)är i lanbet, Ipoareft bottbett alle= 
naft en Ijäft äger; ttjet är ffabeligaft för ett fjuéljållare; ffiutfar Ijatt 
intet, förlöper, utan ntjtto för tarl od) fjäft, pela btjgnet, odj tneb 
ganfta ftor ftaba i bråbafta Slnbtiberne ; ©fiutfar pan, få tager ofta 
refor päften ntera ftaba på en tima, än på 8 bagar, at braga plogen; 
fa! l)uru ntånge mifta fina bragare af ftoåra ffiutfar?

* ©tallgång tiäna allmogen til ffaltote odj frudjtlöfe bagar.
9: §. ©n må arbeta, få mpdet pan tan förftå od) toeta; få af= 

löper fåbant fåfängt; ont @ub ide luälfignar arbetet, odj Climatet 
od) jorbntånen tiänlige äro.

Glysis^allur III 58
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Cap: II.

6: §: 34)et npttigafte för bonbaljeman är gobt mufjtbete.
7: §. ©tenljagar äro tfje ogiörligafte od) ffabeligafte ; på flefta 

ftällen; Cortefius är I)är utina[n] troärt emot fom införeå Cap: V: 
§: 2. @d äro od) §äcfar; i ftjnerljet å öftra, föbra od) loäftra fiborna 
af åtrarna.

Cap: III.

5: §: 9tt brufa bragopar til Ijemanåbruf, går intet an, faft än 
Cortefius toil inbilla enom, at tlje äre bätre än f)äftar; tt)et fnnne 
I)an loärdel. om för loagnen tf)e ffulle fpännaå, od) uttber fabelen 
ftätlaå; etc.

6: §: Slt Ijafå=fanben giöber återn, tfjet fäger tt)en fom I)loar!en 
t)af eller fanben fett I)af)oer; ïljet är od) näftan Ifta, meb tt)et fal= 
Iabe Siitng.

7: §. görefätta fig Ioifj fåningåtfb; tfjet giöra fnefinta görflagé= 
ntafare, åt Ijtoilfa tiben grinar.

9: §. ^ngen förnuftig Ijugljållare är, font icfe lagar ntunb efter 
matfäcfen; Od) ofta I)änber at brufet bönteå af mijjbruf od) öfinerte= 
tenå förorbningar i tt) mål)!, fafta bort barnet för orena blöfon ffull. 
Ärogar äro förbärfioeliga; fe Cap: XIII: §: 3. i I: Slff)anbt.

10: §: Slt förf)inbra loärtens ffabar, ntebait tl)en loäper, af ömfe 
toäber; tf)et fan ffe i Orangerier, men intet på ftora öpna åfrar.

11 : §. Cortefius I)l)dlar i tl)enna §. I)åller meb tfjen §erra font 
gängfe; tt) nog funbe f)an foäl finna om Ijan frågabe gamla ljushållare, 
at I)är i orten Ijar fioebianbe loarit bäfta odj ntäfta inbrägten båbe 
för folf od) freatur, lointer od) fontar.

Cap: IV.

4: §. ©ånfmpror od) fötojjar at upobla, tljet är fnart fagt af 
förflagsmafare; Ioore toäl tf)e toele fjanbena tljer Ioib; ioifjerl. faftabe 
[tlje] ppon i fiön.

12: §. Slt loänta Iinbring på Utlagor; nu för tiben, är loänta 
at foten går tilbafa på Achas fäfare.

1 : §. SIt afböfa grä§=matffar odj ofjpror tljer til gifloaë nog ntång 
förflag; men ntäft fåfängelig.
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SKultoabor finnaö enbaft i ißloglanb, men intet ängeölanb.
5: §. Slt Shmg ät mat för Ireaturen om luintern tljet Ieer alla 

gamla fätullor åt.

Cap: V.

2: §. Slt ffogar röfnaö för öbemarter, tljet fter af tlfem font intet 
ttteta Kfet t Eje äro tl)e nt)ttigafte til f)u§l)åll, af allfjanba Oumgängeliga 
tarftuor; til ®iurfång, ©tuebianbe, mutjlöete, p. p. tt) tf)er ingen ffog 
är, Kfet [o: tfjer] lutar Ijemanet tit t)terfta unbergång.

3: §. §tuarföre luifar bagel, forfarenlfet, at när fîogar borttagaë 
[af] Srufen, öliflua ftatte belö öbe belö !rono belö SruMjeman, åter 
odf äng od) Ifu§ in totum ruinerade. Srufölperrarg Barn, f|är i Ian= 
bet, f)ar ingen fett tribie arftoingen.

Cap: VI.

3: §. görflagematare at l)är plantera SKullbäröträ, od) tfjer af 
föbo taganbe ©ilfeämatffar oct) få ©ilfe; giöra et uteb färingen font 
fabe: tentare licet, när Ijon beet i fteen.

Cap: VIII.

3. 4. §. §. SctSfer off) SctSnre nf öfiua ocf) föba; tljet är meta 
meb ©ulbfrof.

------ Utrota tlfe få fallabe ©fabebiur; tfjet är Onöbigt.

Cap: IX.

1: §. ©täbernaö egentel. giöromål, är Ijanbla orfj iuanbla; men 
när Sttlonnnre nöbgaö gripa til plogen, eller brufa fiffarebåten; få 
lutar ©taben til unbergång.

4. §. Srufa Sfattfor, enbaft å luifja fiber af året, fäger ffjett font 
intet luet rätta beffaffentjeten ont fåbana fiffetpg.

5: §. fßärlefifferier utööaö af ffogarnaö afljugganbe ocfj Särg§= 
brufenö Äofjlningar.

Cap: X.

2: §. Sj od) Siftocfar inrätta l)är i SBäfternorblanb, är faf famma 
font ont SKuIlbär od) ©ilfeöntatffar är infört [II: af£j.] Cap: VI. §. 3.
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II: ©tycfet om -Särgroäccf.

Cap: II.

5 gemen om 23ärgmärd, utmifar förfarenf)eten od) t£>er faningen 
åger mitöorb, nt tf)e aro tjögtffabetig för bönber od) åfermän, famt 
Stäber; Ü) intet Särgömärcf fan ftå mib tag, ntan at ibfa I)anbet od) 
forforbela [o: förförbeta] Staberna, famt tminga öonben at fot)(a, fnart 
fagt, för ingen öetatning för brt)ga arbetet, fnapaft för meben.

III: ©tycfct om «5att&aflögber.

Cap: I.

2: §. 9ît)a t)anbaftögber tiäna mera tit t)p).ngt)eter od) efterfötgber, 
än tit nl)ttigt)eter, i mång ftt)dev

6: §. gotfetö öfloerftöb i tanbet at niobia fjanbaftögber, giör bt)r 
tib ocf) fattigbom.

Cap: II.

1: §. 9?är tjanbaftögbernaé rudimateria mdfte ffaffaä ifrån anbra 
orter är toärdftaben fåfängt antagber Ijmareft fåbana intet finnaé.

9: §. 2tt 0äd)ta barn funna mara ju få goba od) Iärad)tiga, font 
äd)ta; ttjet fan uteb ffiäl, intet nefaö; od) fjo fan förlfita barnet för 
förätbrameé ftjnber, när tt)et intet träber uti tfyeraå fotfpor?

IV: ©tydfet om *5anbel.

Cap: I.

3. §. 2tt öanbeten uptiftoar åferbrufet, tfjet är emot faningen, 
Ü) åferbrufet giör fyanbet; tf)et förra mar långt för tfjet fenare; Sanbë= 
brufet för än Staberna, font af tanbets» omfringtiggaube upobtaé.

Cap: IV.

^ gemen, more tanbet et Êanaanë tanb, om atta Cu))ttiga matjror 
od) tit t)b).ngf)eter brufabe ting, efjttmb namn tfje tjaftoa må; [btefme] 
aïbeteê förbubna i Ijanbeten; tt) at taxera fåbana, är rätta onbt ttteb 
I)ätften märre.
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III: 2lfI>anï>Ungeti. 

ont

Cammeral-VOt tenfïapen.

©är utinan rå!ar iag på biuret, od) når ingen botn, i fqtterfjet 
tf)er af at biörn od) biömfarlen Ijafma ide enaljanba mening; sDien 
font I)t)dla är ©erra=ad)tigt; men mara font en ftör, år bonbad)tigt; 
få förel t)är fram några obarfabe ftörar, tt) ingen Cortefius i ©ögom 
är iag.

Cap: I.

3. 4. §. §. Om Seffatningar ffebbe efter Ijmarl od) enl förmågo, 
od) SIImogenI ntfft)Iber antoänbel til tffet i faning nöbigt more för 
SQgemena bäfta; Så morbe IjeIa Difet 1000 refor Itjdligare, än font 
nu; od) intet få många fudningar, at lejonet upäter åfnan i mar= 
fena; etc.

4: §. SIt öfmerljeten må IjanbIa meb ©fattefamarenl Reningar; 
tfjet talar Cortefius emot ttjet Ijan infört om ©anbelen, i IV: ©ttjdet.

5: §. NB. 3 forna tiber, od) i alla mälbeftälta Difen, mar Iln= 
berfåtarenal mälmåga, bäfta od) fäfrafte Diffenl ©fattfamare; men nu 
ide få; tt) IjtjdIare od) förflaglmafarel enljädiga utfaga är, at SIlmogenI 
mälntåenbe är ffabelig för et Dffe. ha! ha! ha!

Cap: III.

2: §. SIt antaga frig tljer til råba enbaft f)t)dlare od) Baals meni=
ffor; fåfotn i Achabs tiber; men inga rebeliga od) förfarna Ddbl=
©errar eller ©tänber; Utgången mifar meberfpelet i fifta Çinlanbl 
Campanie; 3(d)! fjurit oråb od) blinbljet äro Dffenl ftörfta lattblplågor.

7 : §. SIt förorbningar eller Placater om nt)a SIfgifter i faning
äro Placater, eller Öfloerfjetenl mälbeljag, at mera ricfjta Snringl=
Iemarne i Difet, än Däringllemante; tljet fan ett blinber fe.

4. §. Privilégia af et font annat, äro ibel privatilegia.
5: §. Stiöpa fig ämbeten, är ft)ttba=fjanbel; tt) tfjer mebelft före= 

tagal alla ärliga förtiänfter od) rebeligfjeter.
6: §. ©eberlDantn fiöpal nu mäft af tfjem font minfta fjebern märba 

öro; faft än fåbana tfjer ttteb, fig mera toafynljeber än t)eber tilffrjnba.
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10: §. SIt fiöar, ftrömar odj Inatn äro Ontifteliga för Ianbets 
3nbt)ggare, od) böra Ijöra unber CameralpSplIningen ; tpr nteb pd< 
lar tfjen font borbe ineftängaS i tantaren, od) intet flifip ut i ftugon, 
än ntinbre unber bar Ijimel.

12. SIt binrfång beror p fpbpgarenaS famttjcfe; tl)et är emot 
ljöga öfioerptenS förorbningar.

13: §. Srut od) Särgtoärd äro i faning bonbenS od) återntanens 
ftörfta ftaba i lanbena.

D= 2p fa tallabe fjälpSrurtar, äro i fanning SImmor för Sät= 
tingar, od) pninge=3glar.

15: §. Slt SJttjntetS fpioärteS gobpt, bör ftoara emot uttoärtes 
gdngbarpt; tpt är gobt. IDlen put IDpntetednen od) nu gängfe 
ißaprSlapr tf)et giöra; är ofant.

17. §. Sd länge Sroar od) allmänne tuägar bpbeS af JtronanS 
IDlebeI, borbe ®agSioärtS=fieningar af SlIImogen utgiftoaS; IDlen at SlI= 
mogen måfte nu bt)gga od) pila Ioib madjt altfaman, odj än tå betala 
tronan för tl)et fantma; tljet är en Cameral biupet, fom gemene 
pften icte tan utgrunba.

Cap: IV.

1 : §. SIfgifter od) Seioilningar äro förblomerab orb af ingen ft)ner= 
Iig faning; ti) taxeringar odj plågor Ijeta tlje nteb rätta, emeban 
månge gifloa af altsintet tfje åga, od) än ntera af tljet tlje ide tunnat 
tänta odj bröttta, mt)det ntinbre famti)da od) beloilfa.

2: §. Slt SeftatningS grunben är SIImogenS beloilnittg; tpt är 
en bröm; tt) af CftoerptenS bepg är fielftoa grunben, epru filågfant 
tpn ioara md.

4: §: fprtedningar fiå böba ioore nöbiga, ont tlje tunbe ufjioädas 
od) ffattläggaS; äljeft intet.

5: §. Slt SlImogen beftattaS utan färbeleS tiäning eller ftaba; tljet 
md tljen fäja, font ingen tänfel åger i Ijiärnan, utan är aftoettiger.

8: §. Slt ftatta för tljet fom ingen ntjtto af fig faftar, tpt är 
Oder, od) förflagSmatareS fiåfnnb utan gobt famioete.

10: §: Slt oräfnelig pfunb til ptomfter ufifinnaS, tpt ioifar 
förfarenpten; Sfiälen tl)er til äro: ftc volo, fic jubeo; ftet pro 
ratione voluntas; five captum, five raptum, modo aptum; fdg iag 
i mitt ungbom ftå ftrifloit öfloer en StinnareS bör; IDlen p Siuenffo, 
loet iag intet uttpelfen.
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15: §. 21t DDtantalS Reningar täggaé på jiuta, fattiga, od) ortlöfa, 
tfjet ftriber emot gobt förnuft, faft än tpet fpneS ridjta ©friftoarenaS 
toma pung.

20: §. 21t Seftatningar brpgare böra läggaS på tpem font inga 
löner pafloa än på Sönågare; tïjer utinan loifar görflagSmataren et 
fjebniftt toäfenbe font intet famroete äger.

23: §. Proportioner emellan pögre od) lägre, til af gifter, följa nu 
mera ingen röfning åt; tt) v. g. en Corporal betalar Iita IpfningSpe= 
ningar fom en General; Gn College Scholæ, font en 2(rc£)ebiftop; p. p. p.

24: §. Extra=ordinarie Utftplber til DfloerpetenS Gnftplta toäfenbe, 
länba mera til toapnljeber än peber.

Cap: VI.

5: §. Lotterier äro ibel Saperier, bebrägerier, p. fåfottt ofta tit= 
förenbe berättat är.

Cap: VII.

3: 6: §. §. fj-örpantningar fpnaS fuller npttiga; men påfölgben 
ftabelig; tp panbta meb tronan, bliftoer på flutet reduction intereffet.

Cap: VIII.

2: §. fe Cap: VI: §: 24.
4: §. 21t Settings Stater rättaS nu efter arbeten; tpet är emot 

bagel, förfarenpeten, od) ttoärt emot contra; fabe Pelle Pärffon i 
Stötbaftugan; tp tpeu mäft arbetar, får minft, Iffa fom päften fom 
brager tapet; od) tpen litet eller altsintet fpplar, får äta märgen od) 
tpet feta af tålen.
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Prêt): SSoFcn: 5: Cap: v: g.

(Eber öftrer är SRomwgett i I>ela Jlattöet, at marFett må 
bruFaö traröa.

Ar: Montanus in h. 1.

Præftantia terræ in omnibus; Ipfe Rex agro fit fervus.

Varenius in h: d:

Emolumentum terræ et regionis non provenit ex violentis 
fpoliis, non ex injufto patrimonio, non deniqve ex pauperum 
oppreffione; fed ex affidua et tempeftiva terræ cultura, à Deo 
benedicta: nam hoc eft in omnibus, i. e. præ omnibus, vel inftar 
omnium; Ideoqve Rex etiam erit amator agri, vel agriculturæ; 
et per eandem, non per fubditorum gravamina et immenfa tributa, 
regnum fuum locupletabit.

* * * *
* *

Gotti: Coberus Cabinfet-] Predfikant] I: ®el: XXIII.

Stfiet anna Sanb nu BItflner ïjdrbt fiirtrtjït;
Smart mil tfjet taga mögen?
SJtan BItr nu fjelt förlägen;

Stt) gobé od) Bröb Bljr fold ur tnunen U)ft.
StiI Ijment ffal titan i nöben ta fin fltjdjt?

§tnab onbt tlje ftore giöra,
SBiI ingen fe odj fjöra 

Iff) en fattige Ian Stätten intet liöpa;
©ift måfte f)an från I)tts o rf) !feman löpa.



Bort Bcvdrrdfc
ont

Btanvmtp
fänb

ifrån (Dre til Bore,
Inet1 CiVfraiPoftcn

Anno 1, t 7^ månaben, 4?' loefona 
odf) 8tonde bagen

Ovid :

Judice me, fraus eft conceffa repellere fraude, 
Armaqve in armatos fumere jura finunt.

Svet:

93törn od) Störnfarlen I)a tc!e en mening.

G: Stiernhjielm]:

O toärlben garet fort få ttl,
IlTan tränbc fig Jnoart bän man mil; 

Cben ftarFaft är, ban äter anbra; 
Cbfn froagaft är ban måfte toanbra. 

Cben fromaft är,
»5unbl)ufn?ub bär 

0d> är utaf tbet flaget 
0om måft betala laget.
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I: Selen.

§: 1.

SCt ftttiba förflag, odj föfa ufträtfa grunb=5ßelare för allgemena 
bäfta, tljer mebelft at et ting§ rätta brut, ogtllaê odj ïullfaftaë för 
mifjbrufet f tull ; t()et är bortFafta et lefttxrnbe bant, för orena 
blöjan; eller brtjta Ralfen af 11), at tfjet må intet gråta, än fiber äta. 
St)en fatfen ftår faft; äftoen ioäl tunnig för fjebningarna: Ufus habet 
laudem, crimen abufus. Cd) tfjet äftoen toäl, Ijtoab angår meniftanå 
näring od) uf>f)eljälle. o. f. to. Sfjet är od) einig faning, at @ub fåg 

Gen 1:31 på alt tbet l>an giorbt babe; ocb fj! tl>et war ganfFa gobt. Od) 
faft än od) näringémeblen, [genom] Adams od) Evæ fall i ^Sarabifet, 
af I)in onbeë gifna förflag, bleftoo, fom l)ela jorben, förbannabe; Så 

I: Tim: 4:4 ftår äntå faft, at NB alt tbet ©ub fîapat l>af[n?e]sr NB, är gobt, 
ocb intet bortFaftanbee ; fom tneb tacEfäjelfe tagit trarber. §uå* 

c3qP ^9: läraren Syr; Son ftriftoer få; tïîenifFian beböfwer til fit Iff, want, 
elb, järn, falt, miöl, bano3/ utiöIF, wjn, olja ocb Fläbcr; alt 
tbetta Fommer tbe froma til gobo, ocb tbe ognbacbtiga til fFaba, 
p. p. ?lll herrans wärcF äro gob, ocb bwattbcra är i finom 
tjb nyttigt; få at man icFc torf fäja: Cbet är icFc alt gobt; ty 
bwart ocb et är i finom tjb Fofteligit.

§• 2.

gntet treatur är; om än tfjet toore t£)et loillbafte; fom ide föler 
fina föbo, od) än mera toälfer tfjet bäfta; när loalet giftoeë. Stulle 
en förnuftig menifta toara fämre? kreaturen taga ingen brief eller 
mat mera in, än tl)e beljöfloa; ftörre belen ibifîla tfjetta fig til ntjtto; 
jorben intet mera rägn, än fom befjôfioeë; tfjet öftoerflöbiga rullar 
bon ifrån fig. Srän i ftogen giöra tfjet famnta. 0. f. to. Stulle en 
rätt Éljriften ide giöra tfjet famnta, om än Ijan ågbe fåbatt öntnigljet 
af allaljanba liqveurer, fom fiffen toatnet? §är Ioib tunna od) lämftaé 

Job 12:4. p. Uzitens goba råb, 5råga boeb bittren, tbe fFola lära tig, ocb fog= 
larna unber b‘melen tbe fFola fäja tig. iEller tala nteb jorbene, 
ocb bon fFal lära tig, od> ftfFarne i b^ftret fFola förFunnat tig. 
Stt loilja nu böttta, at ttjen eller fl)en näringen i gemen ftal toara
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ernten gob etter ftabetig; men intet egentet. i noga adjt taga, dt min= 
ftone ttjetta fötjonbe, nämt. 1. Naturen. 2: Climatet odj 3: 23ruFet, 
fjatt menar fig tunna föma alla fFor efter en läft, ocf) mara få 
fFarpfynter 0Fytt, at Funna fe btvart lobet flyger.

§: 3.
Stcan far nu attenaft om Srdnmjnet något i penan fatta; emeban nu 

i ttjejja tiber ttjer om mpctet ffrifmeg, oet) font tfjet albrafFabeligafta för= 
gift, båbe för Ianb ocb folF, f örfaftaö; ja! än fmårare orb: at tfjet är 
fatans förgiftigafte wärFtyg, til finnens fönturranbe, ocb grufvrcliga 
fynbers frantlåcFanbe; nteb mera font tan refa up tjåren på f)ufmubet 
mib genomtäfningen. perfore tunbe en enfatbig fnart nog fatta i för= 
unbran, fjmarföre ntja Statifterne milja giöra fåbant ffabeligafte förgift, 
mebetft, tullar, accifer, confumptions Accifer, påBörber i ©täber od) 
på tanbet af Stcantat, öre oet) örtug, tit en få ftor fromma för Sanb 
oet) rite, at iete attenaft Stats Brifter tfjer mebetft ftjltag, utan oet) 
alta tt)e anbra extra Ordinarie afgifter, etjroab namn ttje fjaftua må; 
inont 2 et. 3 år upf)äfmas>. ^mittet more önftetigit, om få fte tunbe; 
tå Statifterne fdfont Sj tunbe titmdreta tjonung af förgiftiga örter.
2>oct) ttjefj förinan företontmer Ratio Status gemena I)open, anten få
t)ög, font tpet roatn font är oftvan fäftet; Ijtoar om Mofes ftrifmer; Gen: 1:7.
IStter oet) fout abyffus et urbiup, tjmareft ingen botn Fannes ; fåfont
tfjet ffebbe Bufi @on, mib tribie mätningen uti matnet, font flöt ut Ezech 47:5.
ifrå templet af bögra fibona. 3fje font tjafma något mera än en
îtjtper, tagt tjufmubet i blöt, odj öro tit åtberé tourne oet) genomögnat
görftag oet) 9tjfö[b]ag§ SefIuter fjålta iete attenaft Ratio Status, för
ttjen Böfta, när munb ftätteé efter matfäefen; utgifterna efter intom=
fterna; 0. f. m. tt) i mibrig tjänbetfe fannag gt. [gamla] orbqmäbet: Här
t1Tcesl>atten trut vrärpa få ftora ägg fom Cranen, få remnar
bon baaF; utan oef) önfta, tfjet mjner, oet) altetjanba nptjeter oet)
pppi[g]Ijeter, må ju få mpctet taxeras, font Srönmjner, emeban tfjet
uttänfta ftabar mera än intjemifta; oet) åt minftone at rätta Brutet
iete bönteé ntifjBruf. SEfje font äro få t)ögt fotitna Båbe uti Si6[elett]
oetj SBärtbåtiga Hiftorier, odj ftärftåbat Rationes Status; ttje ttäntna
nteb en munb, odj gifma tfjet mibtjanbena, at Ratio Status är et
farligit biur. §är nantngifmaå någre få, v. g. Gerbardus, Calovius,
Ofiander, Schickhardus, Carpzovius, Scriver, Svedberg af Rein= 
k[ingks] Bib[lifche] Pol[icey] odj af Schup[p]ii Ninive; förutan många
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flere. fßd nï)a Sîjlëbagar ölaå aïtib npa Societeter, od) ni)a Stater; 
od) ndr fiera Smranbe an S1Mranbe äro franta; fd !an intet annat 
tinta än Stats=Srifter; Sprf öre fabe ena fattig abefôfru til ntig:

tiefen gier iag Staten, när font fclae Hîaten.
Pred: 7:8. »5iuaö uträttar en Ibjs mer, än en £?äre?

§: 4.

Slt utmönftra äkänlofn fdfont förgift od} fïabeligit för alia i genten; 
tljet dger ingen faft fot; utan I}är toib, bör ide allenaft mipbrufet 
tagaö för britf; od) tfjen offt)liige intet ftraffag för tfjen fïtjlliga ; $ få 
måtto far $ omaren milfe toänbanbeé tljetta, fom alt annat, batfram; 
tt) Srufet är altib för SKiffbrulet ; o. f. to. utan od) npttan od) flaben 
af bräntofn bör toägaé efter A: Naturellet od) B Climatet.

A: SDieb Naturellet, förftdå temperamentet od) dlbern; äftoen 
loäl enZ Stdnb eller arbete. Öftoertoägeé ide tljetta, od) annat mera; 
fd öftoergdr tljet anllagabe bräniofnet en Orätt bom. SBarn, gobbagsi= 
piltar, fräsmagar, lättingar, bagétiuftoar, od) flere tt)life, md loäl toara 
bifittare od) gilla bomen, fom lperrar od) Qnbilnings män fälla om 
bräntojn; SDien fulltourne !arlar, ftpftoa arbetare, tioda, frobiga od) 
tplifa; f)loilfaå magar äro fom ftöftoeltragar; förtära ringa fpjë od) 
toatn til brida; tl)e löpa ut ifrån Somftolen; emeban egen förfaren= 
bet gifioer trygga iuitncn, ranfaïar grunbel. od) böuter efter Statur= 
fené lag; o. f. lo. Sp refanbe pd fiö od) Ianb dga od) ingen tjb at. 
l)toar!en pra ranfalningen, än minbre bomen, fjUoilfen tlje fälla fom 
albrig ioarit utom pêlnuten, än minbre d ftormanbe pftoet, eller i 
fiölb od) prfniö; 0. f. to. utan ftäbfe dlat i fo(r)brabe toagnar, eller od) 
uti bäbbabe fläbar, förfebbe meb tojnBotailler af pperfta flagen, bdbe 
bal od) frantan.

Slt SBanan ide allenaft är plftoa naturen, ja! ftarlare än meb= 
föbba; ont Tullii orb toinna bifall: confvetudo eft natura potentior; 
utan od) är bryger otb onber at Fafta t turå; fåfottt orbqtoäben 
pd mång fprdl intpga; Sd md od) bräntofn, fom ïallaë förgift, dga 
famma förmån, fom alt annat förgift, at t()en fom toänjer fig intaga 
förgift, bottom fPabar tbet intet.

B. Slt Climatet mpdet uträttar til föbomeblené gagn eller ffaba; 
tfjet lärer ingen Iunna nela, tt) Ipoart od) et leftoanbe Ireatur, äftoen 
all annor ting unber folene, gifioa ögonflinlig prof l)är af. Qöreå en 
fulltoujen Kimi Bapman til Morenland, od) en Morian til SapIanb;
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röntei> fnart nog trefnaben. Sött en SBaja eller Sîeen pä ftall; om 
ttjet än Urnre fungiftaïtet; od) gif Ijenna tfjet ffönafta f)ö ; ljuru länge 
jfulle I)on behålla lifVuet? plantera Affricaniffa od) Malebarijfa blom= 
fter, vinber baran Ijimel, på Sforjfa fiällen; fjuru länge jtobo tlje mib 
lag? Släpp Ißarabii fogeln iblanb Snio=Siiporne på fiällen i Safmmr= 
fen; ljuru ntänge ungar jfulle tå bliftoa? Om fijfar jautma jaf; gngett 
fräfta ifrån Upland odj Sfomarbo fan leflua pär i .Çelfinglanb; gngen 
Sintfia eller Ströming, utan enbaft i (jafituatnet, o. j. tu. Sfltfortfjen= 
fful blifmer man mib tfjen fatjen, at Sllfabur Sont ïjar jfafiat all 
ting, ,jSan par od) lämpat bäfta föbomeblen åt Ijtoart od) et freatur, 
efter fin art, å Ijtoar fin ort; få at Uzitens orb jannai: ,“fråga 
bod> bittren, tl>e fPola lärat ttg; od> foglarne ttttber I>intelcn tï>c 
I-Pola fäjat ttg. tJÉllcr tala meb jorbene, od> t>on ITal lärat ttg, 
od> ftfParnc t baftnet |Tola förFunnat ttg. <Ey l>o(n) är tl>en 
fom alt fåbattt tcfc urn t, at Serrans l>anb baftrcr tl>et gtorbt?

SJfonb tro îpen Q. Slnbai orb od) befallning genom Davids munb 
ftå fåfängt uptecfnabe? TMtf i lanbet, od> föb ttg rebeltga. Slifroer 
altjå ttjec töib, at tlje inljemijfa od) manliga föbomeblen, äro bätre än 
uttänbjfa od) otuanliga; ©n jup bränmjn, i rättan tjb intagen, lärer 
luara få gob för en ftpf arbetare od) flitig bagafarl, uti falla norben, 
font granfft Iojn af Iifa mått, om tfjet än more Stenft meb foder 
beblanbat. Claudianus jfalbar:

Felix qvi propriis ævum tranfegit in agris;
Ipfa domus puerum qvæ videt, ipfa fenem. etc.

§: 5.

Slt bränmjn Moraliter är til förfaftanbei, mera än aubra liqveurer; 
tf)et äger ep IjeIler faft grunb, när tfjet rättel. brttfai. gu jä ftor 
obejfebeligljet jfant od) rteja funna anbra ftarda brpder orjafa font 
brttfai omåttel. giere fttjgga fppor fontma af öpl, än bränmjn; o. j. m. 
Sföfa, tugga od) fnuja Siobaf, ljuru ffämtuer tfjet täuber, Ijänber, näja, 
piärna, fläber odj Ijtuab fom för Ijänber Ijafmei? faft än fåbane utöf= 
luare, Ijdllai mara jtörfte Moralifter. Supei allenaft en jup bräntuin, 
mib et lag eller famanfomft; tfjet räfnai jfant odj neja; men jlår en 
uti jig 10. 20. 30: ft: ftora giafer miner, tljet pållei manertigit; 
Sifalebei är meb Thee odj Coffi.

Job 12: 
7- 8- 9-

Pb 37-3-
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§: 6.

Slt Civiliter l)ögft ftabeligit är bräntojn, tljer af at få många
100000 tunnor ©äb tljer mebelft förflöfaé; tf)en rätning fan gilla§ 
rätt, i toifja mål; men albeleé orätt t goba l)u§ljäll. ©fulle ffjen Slll= 
manna l)u§l)ålbningen rätta fig efter tfjen enffplta, fä tiöpteé ingen 
fp anmäl in af utlänbingarne til bräntojné brännerier. ®n Ipoar för= 
fidjtig fjuélfällare flår fpiFar efter järnet; ftäller mimt» efter mat= 
fädten; toäl toetanbeë, at tl>en fom mera tärer, än föbplogen
närer, fattigboms börban Mn braga lärer. SSore til önffanbe§ 
tf)et fåbane StäfenSJiäftare od) Statifter IoeIe od) uträfna tlje många 
100000 9îb. fom utgå af 9îftet, för SBiner, Thee, Coffi, od) anbra 
ffabeliga npïjeter od) pppigljeter; oef) ät minftone ttjeraå Sullar od) 
Accifer antoäitba til Stats brifter, fäfont för bräniofner; SJcen Leonina 
Societas; font Erafmus nämner, är ftodrt at pågå. UTit ben Herren 
ift nid)t gutl> JTirfcben e£en; fäger Tpffen. Doct: Spegel utförer
Luth [eri] orb: §toab toil tljen fattige od) gemene, at mäftra tfje
fjöga od) loälbiga.

§• 7.

Slt f)är införa alla tfje flera od) mänga ffabeligljeter font SMn= 
tojné Fifcaler in för SiomftoIar od) Commiffioner anbraga, odj tljer 
ä giftta utflag om förbub, afffaffanbe od) förbömanbe; ffjet toore för 
loiblöftigt. Multa dieuntur, pauca infuntur; fabe Siäten. Nihil eft, 
qvin mala interpretatione poffit depravari(er), gtoäber Terentius 
på fit fätt.

3)od) tömmen ^ Otoälbuge; men inge bräntofnS Ijatare, än fiber 
bräntojnsälffare, od) efterfinna om ide npttigfjeter af bräntojné brutet 
äro få mänga font ftabeligïjeter af ©liprufet, af tfjetta fom tortel. 
föreftälleé; tt) bort tljet at man ftulle l)ålla bräntojn för fatans 
»värdtyg; fäfont i §: 3: är införbt; utan Ijälbre för en @ub§ gäftoa, 
när tl)et rättel. bntfaL
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II: $elen.

§: 1.

gag må intet inlåta mig uti tiberäfningen, när SMntojn förft 
Blef Bruteligit i ©toerige, et) fjeller Ipoareft tfjet förft tom at brännaå 
anten i @gt)pten, eller anorftäbeå; om t()et fallabeå tnib Börfan Alco= 
holt eller atittorlebes; m. m. £t) alt fdbant är otuift, od) mera gifj= 
ningar än faning, ät minftone i rätningar efter anbraå Berättelfer tfjer 
[om], IjtoiIfa ofta ftällaå efter ©refiffa Calender. Od) emeban iag 
ingen SMntojni SMnnare är, fa toore förmätit at I)är något införa 
om ti)en fonften; bod) tuet iag för toifjo, at näft ©ubi toälfignelfe, 
giöra mt)det til fafena til goba Bränmjneré ärnåenbe, Materialer af 
fäb eller annat, af loatnet, fanait, elben, tfben, rumet, meb mera; 
od) at ttjetta är meb tiben upoblat, font alt annat, od) fan än mera 
upoblaå; tfjet iag öftoer 70 ålberi Ijuipållare od) Ijemanåbrufare nog= 
famt förfarit, gag må intet åtänfa, långt ntinbre nämna, tfje åtffilliga 
toibffepelfer, font gemene popen, mera i forna, än nn i fenare tiber, 
öftnat tnib BräntnjnåBrännerier, at förefomnta olt)dor od) rätta ffabar, 
famt ffaffa ömnogljet; tt) font iag I)aft en annan äblare åter at plöja, 
jämte SanbtmangBrufet ; få par iag pållit mig faft, od) lärt attbra 
tl)et tro, t pen puêregïo ©ubi SInbe giftner genom Davids SJtunb, od) 
l)lnab görfantl [ingen] oftaft fiunger: N: 97.

SIlt arbet är ju fåfängt Ijär, ptoar @ub et) är meb alla;
©tor Brift i menfflig foftnab är, 2Bår traft fan intet giälla. 

etc. etc.

Slnbodj at Bröb, meb forg odj nöb, 
g arbet må förtoärf toai ;

Stär ®nb et) toil, figna tper til,
SBart arbet flätt förbärftoai.

gag ffref ide länge feban til en toän, font flagabe öftoer miff= 
toäjten på gräfet od) fäben, fålebeé:

SStan fer förflagen nt), at f faff a goba år,
Sir Bara Sapperi ; tt) @ub allena rår.
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§: 2.

Sräntninetä nt)ttigfjeter finnes ffarfjigen] få träl af tfjef; A: Effence 
el. !unreife, font af B, Effect elfer trärfan.

Lit: A.

1. Sfjet är fit en Spiritus; tfjet alle mebgiftna; elfer tfjet afbra= 
förnämfta, font af et, elfer mångfjanba ting, tit Ijögfta graden briftreS 
af Chymicis od) diftileras fonftiga; fåforn affe anbre Spiritus, efjtrab 
namn tfje fjaftra må f>å Apotheken.

2. Sfjer är utbragit af goba ocf) rena Materier, ©äb ocf) gobt 
train; ofta bebfanbat meb bär od) annat, tnffftrunter, granrjS, od) 
f)toarjef)anba ffagS örter od) rötter; tå tfjet åger anbra nt)ttigf)eter, än 
tf)et algemena af fäb od) toatn; fjtrar om många Folianter fnnbe 
full ffriftraS.

3. SerebeIfen är ocf) ganffa gob, od) utan Iaft ; beïë f>d tfjet, 
befS faå annat fätt, font fonften färer.

4. SIjet beftår, fram för alfa anbra liqveurer, tofner, öfjl, toatn 
etc. utan at orna, furna, mögfaS, gruntlaS, bräggaS; p. p. fiå alfa 
über öftrer fjefa året; od) än mera, ju längre, ju bätre.

Lit: B.

Sif Effecter eller YPärFan, od) tfjet båbe 
för Tit: 1: t gemen, font Tit: 2: för folF, odj 
Tit: 3: för annor Freatur.

Tit: 1:

a. gör Apothecare, är tf)et, fnart fagt, tf)et nöbigafte, ide alle= 
naft at præparera mångfjanba ting, fåfottt Elixir, Effenfer, Extracter, 
Tincturer, etc. utan odj at confervera många od) f)trarjef)anba fafer; 
tfjet inga toiner elfer anbra liqveurer förmå giöra; ocf) i få måtto 
nöbigt för en fjtrar gob fjuSfjåffare, i ft)nerfjet på tlje orter, fjtrareft 
inga ftora ocf) nära Apothek finnaS at tillita.

b. Sft Sräntrjn odj SräntrjnSbränerier fïattaê nt)ttiga för Grottan, 
od) at, af tberas ConFumptions AcciFer Stats brtften fylla; tfjet är 
nu öftrer att funigt; Gm fjtrar måfte famttjda tfjer tif, efter §öga
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SDftoerpetenS ocp Stiffens ©tänberS öftoerläggianbe, at ranta tpet bäfta.
iträct flyter, til tl>eß tbet ftunFer; od) förfte bagen är tt>cn bäfte;
fabe Bonben ont ttjen onba fjnftrun.

c $mrubana förmåner Srogar od) SSranhqnS=SMnnare åga nteb c.
11) eras panbet, af tpenna toapran, od) per confeqvens kronan af 
taxeringar; ttjet får en Unberfåte intet böma om. 2)ocp toitna alte 
tiberê ejentpel, at Rrogar meb rätta fått åtffittiga namn t)os Lati= 
nerne, v. g. Caupona, ganeum, popina, p. intet färbeleS loader. §)oar 
af egäntet. ©to [enfla] namnet Rrog är tagit, od) Rrögeri; få må 
tt)et fuller brptaS af förenämba Caupona, . od) i toifja mål, giöra et 
meb RroF, Dan: Rrog. Lat: hamus, Jiarpago, uncus, p. tt) fåfom 
ftfFctt trarber fångab meb en fFabelig FroF; attfå frog=gångare od) Pre. 9:12 

fl)ttt)unbar på trogar; 11) utom tfjet at fåbane fjtoarbagS giäfter, meb 
tperaS uttoärteS waglanbe peta meb rätta vagli; od) Martialis begrinar 
tpem meb tpet trattet: Cum fint crura tibi, Simulent qvæ cornua 
lunæ Perniunculus p.Perniæ näntnaS od) Srogar:/ @å må od) af 
tperaS förepåtlanbe SSränhqnet peta, fatanS förgiftiga loärttpg tit finnenS 
förtoirranbe ocp gruftoeliga fpnberS framtådanbe, fåfom ftoorbom, trätor, 
flagSmåt, morb, otuept od) fpnbigt tefloerne, od) tper å fiälarneS förbärf; 
fåfom §: 3: Ioib panbena giftoer, efter tperaS bom, font taga bräm 
lojnet, för omåttet, fupanbe. Stt någon Salus publica fåtebeS af Sro= 
gerier beftå tan; tpet förftår iag intet, font pär toib får införa ©fatbenS 
orb: Subtrahe ligna foco, Si vis extingvere flammam. 5aS Par fått 
fe ocp läfa en et annanS af Såro= od) Sprfo=$åbernaS ffrifter, puru 
Srögerier fpnba emot alla IO @ube iötib; ocb 0ube Sbomflut 
tber öftrer. $ min tifStib, öftoer 70 år, par iag funnit tpet trögare 
på flutet otpdetige loarit; ocp fannat Erafmi orb: Brevis est oblectatio, 
malse voluptatis.

Tit: 2.

Stt b ränto jn är npttigt för Æoldf, bdbe Memb: t, Cbnrärtes, 
fåfom ocp Memb: 2: utträrteo; tpet fan ingen nefa.

Memb: 1: Dmrärtee.

A. Stt öräntrjn, font är en Spiritus; när tpet enbaft brttfaS 
fout et Medicin, är få gobt, font Elixir proprietatis, Sougtens SKag= 
broppar; Balfam Sulphuris af åtffittig flag. Tinct: Bezoardica, Liqvor 
C. C. Succin: od) ftera förtråffetiga toåt= od) otfo=acptiga medica=

Glysisvallur III
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B.

C.

I: Cor I

Cap 31.

D.

menter; tf)et Idrer flå felt, om man tager tfjer af Iita dofis; ®od) dr 
tfjet npttigt i gemen för nerver, tendines, mufculi, od) flera tropfenS 
öelar, äfroen toät upljörta od) qtoida gtöra Spiritus animales, etc. 
Ijta fom toriba odj ftälla up Iama fträngar på et fträngafpel; odj 
fåfom rägn giör togioärten od) repen fpännigare, när tlje af märntait, 
fo(()etan odj tortan äro flatne loorbne; od) tl)erföre må tljet od) talks 
et Seminarium hilaritatis; od) I)tt>aö tt)et uträttar IjoS I)Itobafmtbare, 
tfjet låter Juvenalis förftå, tå I)au qtoäber:

Non vivere carmina po TTunt 
Qvæ Tcribuntur aqvæ potoribus.

B. Od) fåfom tï)et upfyörtar Spiritus vitales uti l>ufmnbet, altiå 
uti t()e flera tropfend belar, I)loilfa Anatomici näutua od) afbela dtftil* 
ligt; man följer f)är tfjet algentenefta, näml.

C: Thorax, 53röftet, meb tljefj belar; fä fpneS tlje mäl ftå i 
ftörfta faran för bränmin; bod) emeban od) tlje äga ftprto af tl)e 
anbra; tp när then ene lernen, unten mår mäl, eller oct> Ijber; 
få går od> få meb alla tl>e anbra; efter ttjen Phyfiqve fom 

2.26@aningenS Slnbe(n) gifmer; ©å tan od) bränmjn gagna tIjem, när 
tfjet rätt brutaS; i fpnerljet när SIcagIjofta intet tageS för fiungljofta, 
0. f. m. IDcan får föja om bränmjn, fom ,jfmSläraren ffrifmer om SBjn: 
VDjn meberqmäefer mentfPionee Ijf, om man briefer tbet måtte= 
liga. VDjn är fFapat tper til, at tl>et ffal gtöra memfPtona glaba. 
VDjn bruFet til ttöbtorft, frögbar Fropp od> fiäl.

D. Abdomen, VtTagen od) alla tf)e månge belar fom tfjer uitber 
begripaS, I)milte i gemen afbelaS in tres regiones, 1: Epigaftrium 
od) tljeS belar; 2: Umbilicalis, od) 3 Hypogaftrium meb tfjeraë til* 
tjörige. SllIe äga ntpden froma af bränmjn, när tfjet rätt brutes; tp 
tf)et retar appetiten, eller ftottftäller magan, beforbrar concoction, 
förbrifmer mäber, ref, coliqver, etc. briftoer urin od) förljinbrar ften; 
ftillar burdjlopp, Ijffiufa, blobfot, magfmeba; etc. i gemen märuter od) 
trodar; etc. od) är et panaceum eller .fjmSApothek för allgemena od) 
fattiga fjopett.

Memb: 2. lltmärtce.

SIIIa tlje förträffeliga npttigljeter fom bränmin äger, ide allenaft 
at IjaIla alla lemar i ftånb, utan od) förbrifma tfjeraS många odj 
åtffilliga åtomna ftabar od) olägenheter, tljet more I)är miblöftigt at i 
penan fatta; tt)et ntinfta barn tan mitna tjär om; ©nart fagt, ingen
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liqveur fommer i öfmermigten, i ftjnerfjet ttär matt mägcr qva[n]tum, 
ocf) räfnar prifet, fättianbeg ^nBifningen å fibo. SfuIfe uteb (åttgmäga 
ocf) främanba ffepp, i lönbont Smenffa ©ränmjner införag, ocf) gif= 
mag nt)a namn, meb Idnga Beffrifningar om t^eê npttigljeter; 9fdj! 
fjuru tfjet rofag? i fpnerfjet om f)ögt prjg moro tfjer å fatt, Iifa font 
Effenfia Dulcis; p. äffen font en bonbe ifrd !anbei in meb famma 
flag, ta bugbe tfjet intet, ocf) än ntera fallabeg tf)et ffabeligit. Erafmus 
ffrif [me] r : Miramur exotica, qvum interdum domi habemus meliora.

§: 3.

SBore alle få Itjcfelige, at få utan möbo ocfj arbete, alt fom be= 
fjöfbeg til föbo ocfj fläber; förnöja fig af alt font ögon odj magen 
Itjftabe; förbrifma tjben odj alla bagar meb fort odj tärningfpef; åfa 
ut til vifiter, fen på bang od) baler, meb mera; Så ffulle mål 
bränmjn intet befjöfmag, utan bara Tbee, Coffi, miner odj anbra 
BeIjageIiga brtjcfer. SDten fom ftörre befen måfte mara arbetare, odj 
uti anleteg fmett föfa föbon; Så måfte fåbane baggmärfg farlar odj 
alle I)itgl)ållare, låta nöja fig meb bränmjn; tt) tfjet förutan fan en 
förfidjtig intet mara; tfjer fattigbomen icfe alt för ftor är; tå odj 
arbetet går tf)er efter; faft än tfjefje tiberg görflaggäJcafare flå på en 
Ijelt annan fträng; åt minftone fäja tfje öljl mara mtjcfet bätre. SDten 
Ijuru mil tfjet gå an? Se efter tfjet, fjmab fom angår fiegofolfetg 
,SruFoft ; fjtoar om tfje flefte bränmjng fjatare mtjdet ffrif ma, od) gifma 
förflag på bröt» odj ftnör odj brldra, i ftället för bränmjn. SfuIle 
fåbane trlj ting minbre fdfta än bränmjn? Tenete rifum jmeri, fat 
prata biberunt; tfjet mar unber, at ide giorbeg uträfning på en liten 
palföro Frtngla. Sft bränmjn til frufoft för en arbetare, är font en 
ptfFfläng på en påft; tfjet må man Ie åt, eller odj gråta öfmer. 
Sät få mara, at bröb, ftnör odj brida, ffulle fåfta minbre, eller odj 
mara i järnmigten meb frufoftgbränmjnet; Så futtbe fuller fåbant ffe 
nteban ßegoljionen moro fjenta mib gårben; faft än tfjer af längre 
tibfpillan ffebbe af förtäranbet; SDten ingalunba när tfje moro 2, 3, 4 
miler utom gårben, Ijela mefona öfmer, anten i ffoggntarden, eller 
på fifferier, i ftjnerfjet på fjafmet; tfjet må mara fotttar eller minter. 
©rob odj ftnör funbe mäl efter nöbtorften bärag eller förag, men 
brida intet; odj ont tfjet få ffe funbe, furnabe tljet bort ont fontaren, 
odj om minieren bortfrufit. Gn förfidjtig ljugljållare giör bätre anftalt 
i få måtto, at i ftället för 12 el. 14 fanor brida, gifmeg IJ ftop
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Bräntnfn, join proportionaliter Btanbaê meb ioatn, od) ffänteé intet, 
ptuarfen font ar etter tointer. San ocp oftaft intet ftnör finnat» uti 
pufet, i fpnerpet ont inintertiben, når fnapaft tttiölf är tit fmättning, 
långt tninbre ftöter tit fmör; od) om fontaren, när Boftapen är Borta 
på fäBotnallarne, många miter ifrån gårben. görutan tpet, at gobe 
puåpåttare pär i orten, uttoänba fntöret til utffptber od) mpdet annat 
nöbigare i puspåltet, än at giftoa tpet Segopionen tit föbo, emeban 
tpet fläder ploarden törft eller punger. Tpe font ffrifloa, at Brönlnjn 
giör Icgobiott lata, tröga, obeqträttta, p. p. tpe pafioa fietftoe 
atbrig giort något tungt arBete, än minbre paft giöra meb trogna 
arbetare, od) pnépått.

§: 4.

gör tpent font paftna at giöra långa refor, i fpnerpet på pafmet, 
är Bräntnfn pelt nöbigt, för tpe orfafer ftult, fom i §: 3, äro anbragne, 
od) anbra flera; Sipet är od) en gob täfebom emot tpen floåra fiuf= 
bonten uptaftningeu, fom allmänt ftöftuFait näntneg, i fpnerpet när 
falttoatn i Bränlninet BtanbaT töräntofné npttan på paftnet, funna 
gëfinnor od) tpe font på Inintertiben ftiätafiffet ibta, Bäft finna od) 
rebetfigen] tper om Berätta. Sångtnäga refanbe på Ianbet, fom inge 
föreBobare fåfont §errar åga, et) peller förutfänba Socfar, ocp htiner 
föra; tpe finna fatttttta nptto af Bräntnfn, font ont frufoft i §: 3, 
införbt är; tp epuru tnäl brida fan finnaS at fiöpa; men få fan 
tpet toara få ömfe, ocp nog gravera ntagan; men rent toatn är Bätre, 
Btanbat meb Bräntnfn, när pungen intet fan påtta tnfner; i fpnerpet 
om morgon när refan anftätteé, ocp om bagen, för törften ffut; tt) po 
är tpen font fan brida öpl på faftanbe tttaga? gag letnuar tit efter= 
tanfa, om tofn är tå npttigt? Thee fupparne äro för atgemena popen 
fönbergångna på toägen i Bpjfäden, ocp Thee tigger i Tobaks=bofan.

§: 5.

Tpe font aïbeteê förfafta bräntojtt, font et förgift, Beftprfa fina 
ffrifter ttteb Officerares itntncsbövber, puru ©otbaterne ocp 33åtT 
mäner af Brän(T)toinä förbub äro toorbne bätre Ipbige. Tpet fan tnäl 
få toara; Vinum caret clavo; fäger Erafmus; men få måfte pär meb 
förftåé öftoerflöbigpet. 9It §1 Officerare fe pätbre tpet miner inffeppaé 
tit gemena ïftanê Bepof, tit frigëutruftningar, pätbre än Bräntojner, ocp 
efter gifna förftag, en gungfru tnfn är Bätre än Bräntnfn; tpet må
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{rig!förfatningarne mib fifta ofreben pä ginfta SBotn, utmifa. ÜRog {an 
en finna fig i fäban uträfning od) utbelning, när Sql Officerare råba 
od) ffijra ont tappen; Latet angvis Lub herba.

§: 6.

Slt Branmjn torcfar, men ö£)I föber od) giöber; tfjet ttefar ingen. 
SRen ont fete, befe, ftinne od) butote tßerfoner äro ågare af bättre 
Ijälfo, od) finna fig beqmäntare til arbeten, Iefma längre, ttteb mera; 
än magre; tfjet utmifar bagel, förfarenfjeten; tfjerföre är ntjttigaft bruta 
måtteligljet af bägge flagen, för tljem font tfjer til råb od) ämne äga, 
od) pröftoa ftelfma Ijtoab fom npttigt är; tt) Latiner fäja: Æger et 
Athleta, funt difpare fæpe dicta; odj Xtjftarne: IRranFen unb gefun= 
ben, tt>ue md>t einerley munben. SRen bräntojn utan bröb, buger 
intet; ju mera bröb, jtt bättre; tfjerföre äro tuggor af bröb od) bräm 
mjn, fjällna i munen, et gobt præfervative emot bimba, tödn, upfti= 
ganbe ängor, bunfter, p. p. uti fmittofama fiufbomar, rägm od) flaff= 
mäber; om mären i !iäfftottet, Ijtoar af orbfpräfet är: ett fup för 
göFen. m. m.

Tit: 3.

£jär !ommer enbaft at nämna! 23ränmjn för Freaturene föbo, 
i ftjnerfjet ©roinene, af branFen, fjtuar ont mib Sîjffen! ©tänber! 
©amanfomfter, ä tljefja tibeljioarf, pro et contra, nog ntt)det är 
Ijanblat, ocf) tfjer ont åtffilliga ffrifter äro öpna giorbe. SRen fom tfje 
flefte odj Ijöge, ide allenaft ogilla tfjetta, utan til öfmerflöb {alla SbranFen 
fpabclig för funnen, äftoen för folF fom äta fläeFct af fäbana 
Freatur ; @å mäfte minbre belen od) ffjen fattige allmogen, ftoppa 
pip on t fäden, od) tljera! ftiäl t)är mib ogill fjälla!; Multa Muberrima 
confilia contemnuntur, propter confulentis humilitatem \ ffrifmer Eraf= 
mus; elju[ru]mäl tljen gemene Ijopen! räb, är intet til förtaftanbe!; 
Contemptus Jiomuncio optimum dat [sepe confilium; Ijafmer Ifocrates 
funnit fant mara, od) mänga flere meb Ijonorn. SRan fer, fäfont uti 
en !lar fbegel, tfje fjärliga Särbontat mår ®t)re Doct: H: Spegel 
om fåbant gifmer, i anblebning af fßreb: S3. 9: Cap: v: 15. pag: m: 
302. 320. p. gag fär förtljenfful f)är nägot införa ont tljenna brän= 
mjns branFen, fåfom en gamal Iju!Ijållare, af egen förfarenljet, ïortel. 
tfjetta fom följer
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I: Sp räMJcäftare font föra på fminen ftörre debet af branf, 
än af fäb, äro Algebraici, ocf) Mathematici font meb fina tuber ocfj 
uträfningar giöra Sonbeni fornlaba ocf) fäbeébob få ftora, fåfom färingen, 
ftåenbei Inib fjafsftranben, fabe fig fe et ftort fFep, långt uti fiön; 
når tf>et war t faning en FranF fom fatt på bennes ögnabwarf. 
DIIImogen f)är i fanbet, i alla bäfta åren, åger fnapaft tilrädelig fäb 
til bröb ocf) ftraagt bricfa, lång [t] ntinbre til bränlojn, odj tf)er af 
branf at föba flojn.

II. ©amma Aritmethica brnfai odj tå, när 1: Sunna flöfäb, 
malen til ntiöl, od) giftoen floinen, är Mtre od) brtjgare, än branten 
af 1: Sunna gob od) ftrbfäb, bränb til Bränmfn; SIjet fan toäl 
mebgiftoai, om bräntofnet tl)er af faftabei i fiön. Propertius ffalbar: 
Fama mendax mixtaqve cum veris, paffim commenta vagantur.

III. Jf)e uträfningar fom giörai, at tfjet är ntjttigare Ftopa 
flåfF, än föba fwjn; äro af I)öga §errar od) rifa ©tånbiijlerfoner 
upfatte, fom äga ftora peningar, men fögo funffap om IjentaMbruf. 
Sn förfidjtig l)u§f)ållare ffaffar f)älbre af egit bo, Ijtoab fom nöbigt är, 
än fom fiöper tljet famnta; föfer od) at utan ffaba funna fälja freatur, 
än meb ffaba tfjem inföpa; laganbei äntel: få, at freaturen til Iifi 
läggai efter föbon; emeban tben är elaFer brunn, fom man måfte 
bära wattt uti.

IV. ginnai od) fåbane görflagimafare, font ffrifma at för Ianb 
OCb riFe är bätre åga bölfofatna UTentfFor, än feta fwjn; eme> 
ban SranFen är fFabeltg för ftntnen, ocb fläfFet för mentfFtomen.
S^et förra är aïbelei faut; få framt mer än ntånge nteniffor ide Ioore 
luörre än fmfn. SIjet fenare åger ingen fäfer grunb; Ü) lät få mara, 
at branf ffulle mara ffabelig för fmfn; tfjet Ijan bod) i faning intet 
är, emeban tl)e utmälja tljen fram för annor mat; IpoiIfet natureni 
brift utmifar; fåfom Ijoi annor freatur; v. g. Ijäftar brida Ijälbre matn, 
od) fminen branfen, än mjuer; om tfje än more Dlenffa, meb foder 
uti. Sraufen är finare, renare, p. p. än alt annat, fom fminen flaffa 
uti fig. ^ngen är få mädjtig af branf, at Ijan enbaft tl»er meb fan 
föba fmin; Ijär å orten; utan tf)er uti blanbai fpoarjeljanba, v. g. 
bardntiöl, bard, agnar, Ijöfalla, Sjnfnopp, gifjl, fiffråf, been, biffmatn, 
fålblaber, frufen tjäft* od) meniffodräd; meb mera; Ipoar til branfen 
är tljen tiänligafta od) loaradjtigafte iblanb aubra liqveurer. DIt tljen 
od) brufai i IjadeIfer för I)äftar; $ bröb=begar för folf, fåfom braf 
eder mäff; tfjet är allom Ijär fitnnigt; Sfjerföre föfei tljen efter i Ijui= 
pilen, fåfom mtjdet uöbig för fattigt fold, anten at fielf tljen tilmärda,
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eder tiöpa; StJtan bpter od) för fantttta orfater ffud, bräntojn t fäb; 
men ingen gob I)ugl)ådare, fäb i bräniojn.

V. Stt ftvittene Dnälfvver jTämae od> »varba fFöre af branF; 
Ipoiltet od) för ftiäl rätnag, ot förbiuba bräniojn; tfjet äger et) Ijeller 
faft grunb, enteban, font berättat är; ttje föbaé af annat ntt)det än 
brant; utan naturellet bör fåbant tilftrif loas ; tt) ntånge ftojn Ijafloa 
albrig fntatat brant, od) äro äntå af fantnta beftaffenfyet.

VI. Dit fläfFet fmaFar af 2)ranF, od> är tperföre ofunbt; 
tt)et fader enbaft pä lätra läppar; tunbe fuller få fte, om f loinf öban 
loarit bara brant; tt)et bod) t)är intet fter; Iita font tljerag fläft fmatar, 
font toib fiftalägen intet annat förtära, ätt gif)I od) fiffråt, font od) 
giör fläftet löft, flptt od) fnart £)ärftt; SJien Giranten ingalunba få.

VII. Ont gläft, anten totat, ftedt eder rött, är ftabeligit eder 
od) gobt, at förtära; få finner man tfjent font berömat; v. g. Galenus 
odj flere; Schola Salernitjana] gifloer ttjetta gloäbe: Eft porcina caro 
fine vino pejor ovina: Si tribuas vinurn, fuerit cibus ac medicina. 
Sparrman el. Palmcrona, qtoäber anorlunba: <El>et t>aftrer »väl fin 
»väg, at man et glupfît ftvjn böbar, übet man förutan gagn, 
od> met» beFoftnab föber. $uru Ijan förtlarar tfyefja orb, finneg ftrap 
tper efter. SJomaren tljent emedan lärer Horatius tunna loara nteb 
tljefja faftftåenbe regeler: Jejunus raro ftomachus vulgaria temnit.

Tantum.

Unberrättelfe om ^3rännetvjns Hytta od> fFaba od)
tljen ålagba Confjumtions] Accifen.

1747 Diiffeng ©tänberg Secreta Deputations
d.» 22 Sept: utlåtanbe ont Stats«S3rifter od) tl)efj upfpdanbe.

NB. pag: 32. 
p: 4.

p: 6.
p: 7. 

P: 8.

uttbertecFnabe deputerade; SOZen finîtes ide et namn. 
Staten borbe ftällaé od) rättag efter SJtaten od) ^nfont* 
fterna, men intet Dviteng ftattbragare efter Dcpa Stater 
betjungag]
Söitiitgar öfag, tå tlje fttarare borbe inbragag.
§entang ftattläggningar efter (jtoarje lanbgortg rätta be> 
ftaffenfjet more l)ögftnöbige.
3-öreftriftoa en loifj Confumtions Accif, på alla år, är 
ftörfta förmätenl)et od) oftiäl; utan tfjen borbe fte efter
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drstuägen. fidftuaê fuller tfje fattige od) barnrife Ijus= 
I)åll förffoning; men NB. t}ett annorl[intba] är pålagt, 
näml. efter £emaneté öretal, lita af fattiga fom rita.

p: 10. tÜïdnb SSjtter, Thee, Coffi, ©obater, p. äro ide mera
13. ffabeligare od) förbärfmeligare för Slitet, ätt bräntojn?,

i anfeenbe fd til tfjeraé natur, fom intöp od) öf [toe]rftöb p. p.
Ibid: Slflmänna l)us£)ållningen borbe rättaé efter tï)en infjenti=

fta od) enftplta; men ide verfa vice.
p: 14. SJconb Tbee, Coffi, ©obater giftoa mera näringg ftprto,

än bräntojn?
p: 15. Grn unberbar rätning pd grufoften; 60 tanner brida af

1: ©una 30îaït, är pidnt; än IfumbIa tEjer til? än bröb 
tf)er mib? p. t)o toi! brida fegt od) furt fpfööl pd nt)d)= 
ter maga? bätre tlara loatnet. 3: Iob fntör men intet 
bröb, är en ringa frutoft för arbetare.

p: 16. toore önffet at uti ©ontböderna funneö införba Ex=
empfelj efter fpllerieté placater, Sort od) ©ärm[n]gs= 
fpel, öf [toe]rfI[öbig] matorbning; bang od) Baaler om 
nätterna [ ?]

p: 17. Om branten tjel orätt rätning; äftoen at t()en ftabar
©toinen; etc.

p: 18. ©äb för 2. ®[ale]r är tilrädel[iga]^ för ©tojn än 1:
©a brant; tl)et fan en t)us>f)dllare Iee dt.

Da ©ranten tan längre befparaé, än al anbra föbomebel
åt ©tojn.

p: 19. Sräntojn ftillar törft, men ide upmäder.
$r? ßmilfe äro tt)e deputerade? Stamnen ide utfatta; tuoro

tl)e fig befänba, ftulle rönaé tl)e Ijaftoa toarit inga Uaubë=
t)uëf)dll [are] utan enbaft ,herrar görflagéntafare od) I)t)d= 
lare. p. tt) at publ[icum] bör tilflpta något toäfenbtel' 
gagn af förgift od) tljet ffabeligit är til f)älfon, p. p. 
tf)et är famtoetélöft förflag. SIt od) fparfama ï)uël)àllare 
md niuta förftoning på utffptberne, tbjet är ttoärt emot 
Conffumtions] Accifen.

p: 22. at pålägga 8 el. 12 ®. ©?! för 1: ©a ©äb til brän=
Iofn tl)et är ftörfta ffinneri af (Sfjriften öf [tt>e] rbjet.
Srogar äro fatan§ trofar af [o: at] fånga meniffor. 
tilftdl pag. 32

p: 24.
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@n gob f)uë^àllare bt)ter intet fäb i bräntojn, utan 
bräntojn t fäb.
9îjfet§ od) unberfatjarne]* fromma od) mälfärb är intet 
inrätta flera od) ftörre Stater än gnbrägtcr mebgiftoa. 
gåfänga gnbitningar.
bör tilläggaé: Dm @ub toit, od) toärlben ftår.



Rättelser och tillägg.

Del 2, s. 890, rad 4. Här har ett viktigt arbete råkat bortfalla, näm
ligen S. Arvidson, Hudiksvalls läroverks historia 1650—1800 ( Hu
diksvall 1951, s. 129—232: ’Olof Bromans tid’ (med noter, s. 355 ff.) 
samt passim se registret.

Del 3, s. 37. Den här förekommande teckningen av ett årder före
ter såtillvida en felaktighet i förhållande till Bromans original, som 
»ställpinnen» i bör gå ihop med »skakelkroken» d. (Anmärkt av lektor 
R. JiRLOW, som också berört saken i sin uppsats ’Hälsinglands plogar’, 
tryckt i tidskriften Gammal Hälsingekultur, 1952, s. 74—97; se s. 86 
med not 2.)

Del 3, s. 801, rad 5. Här står: förbindas, läs: förbiudas.



Efterskrift.

Om Bromans-editionen, dess tillblivelse och historia.

Av Anders Grape.

Det förunnades icke Olof Broman, den trägne och kunnige 
mångskrivaren, som bokstavligen tycks till väsentlig del ha levat sitt liv 
med pennan i näven, att under sin livstid få se någon nämnvärd del 
av sin produktion tryckt. Bortsett från hans två akademiska avhand
lingar (1698 o. 1703), ett par små uppsatser i And. Celsius’ almanac
kor, ett av Abr. Bäck utfört sammandrag av hans berättelse om blod- 
soten i Helsingland (infört i K. Vet.-akad:ns Handlingar 1749) och 
ett par andra småsaker, blev det sålunda egentligen blott ett antal 
— visserligen ett rätt betydande sådant — av hans talrika person
skrifter, alltså bröllopsdikter, begravningsskrifter, stenstilar o. Iikn., 
som kommo under tryckpressen. Otryckt förblev däremot praktiskt 
taget hela den omfattande produktion han ägnat sin hembygd Helsing- 
land, vilken sedd som helhet åt denna provins ger en belysning, som i 
fyllighet och mångsidighet icke överträffas av något annat verk inom 
1700-talets topografiska litteratur. Det må erinras om att redan huvud
arbetet, själva Glysisvallur i dess tre delar, från eminent sakkunnigt 
håll betecknats som »ett av de förnämsta arbeten ur kulturhistorisk, 
etnografisk och topografisk synpunkt, som vårt land äger över något 
landskap» (Prof. Sigurd Erixon). Visserligen vet Broman själv att 
1730 på tal om Glysisvallur berätta, att den svenskfödde juris profes
sorn i Greifswald Christian Nettelbladt (adlad von Nettelbla, se
nare riksfriherre m. m.), känd bl. a. som urkundsutgivare, skulle ha 
varit betänkt på att trycka Glysisvallur •—• vilket då väl skulle ha skett 
i Nettelbladts samlingsverk Schwedische Bibliothec (1728—36) —• men 
tydligen har detta stannat vid blotta avsikten.

Man kan med fog ställa den frågan, om ej från Bromans egen sida 
något mera påtagligt åtgjorts för att åvägabringa en publicering. Här
till kan svaras, att han åtminstone i yngre år tycks i viss mån ha verkat
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i denna riktning. I varje fall vet man, att han sänt ett par av sina natur
vetenskapliga skrifter till Upsala för att undergå censur — det gäller 
beträffande hans arbete om fiskarna (’Guds .. . Rika Fatebur uti Hel- 
sing-watnena’) 17231 och hans Chloris Helsingica 1725 — men till 
någon tryckning ledde detta ej. Sistnämnda år talar Broman också om 
att han är betänkt på att trycka en synodal-oration ’De peccato’ (hållen 
1718), men ingenting tyder på såvitt känt är att så verkligen skett. För 
övrigt låter det mycket väl tänka sig, att vissa förhoppningar på att 
tänkbara publiceringsmöjligheter skulle kunna yppa sig, legat bakom, 
när Broman låter sina lärda förbindelser veta, vad han haft eller har för 
händer, och stundom sänder dem utdrag ur sina skrifter (Urban Hjärne, 
Linné m. fl.) och någon gång tillställer dem hela arbeten (E. Benzelius 
d. y., Olof Celsius d. ä., Linné, Bäck). Dylikt renderade honom bl. a. 
ledamotskap i Vetenskapssocieteten i Upsala, men någon nämnvärd 
publicering föranleddes ej därav (jfr dock ovan Bäck2). Det saknar 
emellertid i detta sammanhang icke sitt intresse att konstatera, huru
som en så pass betydande man som A. A. von Stiernman, arkiv
sekreterare, kansliråd m. m., i företalet till ett av de historiska verk han 
utgav (Jonas Werwing) givit uttryck åt den förmodan, att Bromans 
genealogiska verk »Ættqvisl» med tiden skulle utkomma »i det allmänna 
dagsliuset» (jfr Glysisvallur-editionen, D. 2, s. 990). Men detta blev ju 
heller icke fallet.

Vad åter beträffar den omfångsrika handskriftliga kvarlåtenskap, 
som Broman lämnade efter sig, är det icke känt, huruvida han själv 
träffat något förordnande för att säkerställa densamma, men det före
faller föga sannolikt att så skulle ha skett. Det förtjänar annoteras, att 
hans änka 1755, alltså fem år efter hans bortgång, förståndigt nog över
lämnat hans journal över meteorologiska observationer för 1727—49 till 
K. Vetenskapsakademien, vilket med tacksamhet och erkänsla omtalas i

1 Att detta verk ligger tryckfärdigt omtalas i K. Vet.-societetens Acta lite
raria Sveciæ 1723, s. 423.

2 Utöver vad ovan berörts angående den sammandragna berättelsen om 
blodsoten, som för övrigt omtalas redan 1746, 19 april i K. Vetenskapsakademiens 
protokoll, förtjänar nämnas, att i akademien 1746 den 26 juli, då Bäck där upp
bar presidiet, förekom enligt protokollet följande: »H Prseses upläste en vidlöftig 
beskrifning om foglarna i Helsingland som H Kyrkeherden Broman för n[å]gra 
år sedan sammansatt, hvaruti likväl de saknade citationer utur bekanta autorer 
som redan bes[k]rifvit o. classificerat dessa foglar. skulle fördenskull Auctoren 
vara sinnat utgifva dessa [o: denna] beskrifning, borde den således göras full
komligare.»
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akademiens Handlingar för 1755, s. 239 och föranleder uttalandet: 
»Academien önskar, at Dess [o:Bromans] öfriga mångfaldiga Annota- 
tioner och Observationer icke må gå förlorade.» Åtskilligt tyder emel
lertid på att manuskripten senare blivit skingrade på olika händer. 
Att de trots detta blivit bevarade till våra dagar i så pass fullständigt 
skick som skett, får nog främst tillskrivas den lyckliga omständigheten, 
att den vida övervägande huvudparten kom att hamna hos Bromans 
forna studentnation, Helsinge nation i Upsala, som redan omkr. 1740 
visat livligt intresse bl. a. för att förskaffa sig avskrifter av Bromans 
arbeten. Nationen erhöll nu under 1700-talets senare hälft successive ett 
stort antal handskrifter, mest originalmanuskript, vilka överlämnades 
såsom gåva dels av Bromans måg häradshövdingen Anders Gropman 
och dennes son notarien Fridolf Gropman — den senare överläm
nade sålunda 1779 Glysisvallurmanuskriptet i 3 band —, dels av arkia- 
tern Abraham Bäck, Gefle-rektorn Peter Boling, skolkollegan P. 
Hazelius osv. — detaljerade uppgifter föreligga i K. Hægermarcks 
här nedan närmare omtalade arbete »Helsingboken» (Ups. 1900), s. 
50 ff. (och passim). Detta lyckliga resultat torde till åtskillig del få 
tillskrivas de nitiska bemödanden, som utvecklades av nationens kura
torer, framför allt av J. D. Flintenberg, senare riksantikvarie och 
känd som samlare av urkunder bl. a. rörande Helsingland.

Redan Broman själv hade mer än en gång lämnat uppgifter ur 
sina samlingar till forskare och författare rörande Helsingland, så t. ex. 
till Sven Bælter för hans båda akademiska avhandlingar De Hel- 
singia 1735 och 1739 (sålunda s. 36 f., 52, 64, 73, 74 ff. osv.). Däremot 
deklarera fortsättarna av denna svit Andreas Flodberg (1755), 
Andreas Dahlbom (1769 och 1773) och Christopher Justus d. y. 
(1772) icke någon tillgång till Bromans handskrifter, vilket mycket väl 
kan bero på att dessa då ännu befunno sig i enskilda händer. Men när 
den förutnämnde Flintenberg 1784 publicerade Pars 1 av sin avhand
ling om södra Hälsingland, då lämnade han redan i inledningen en 
närmare redogörelse för Glysisvallur och de tre delarnas innehåll och 
omnämner även Bromans genealogiska och zoologiska arbeten ävensom 
»cetera multa, quæ una cum his recensitis Bibliotheca Nationis Hel- 
singicæ servat». Det vill emellertid synas som om Flintenberg näppe
ligen i någon större utsträckning haft tillfälle att utnyttja Bromans 
arbeten vare sig för denna del eller för den följande Pars 2, 1785. Mag. 
Joh. Sam. Tollstedt (slutl. kyrkoherde i Helsingtuna) vilken, själv 
helsinge, 1789 såsom preses med sina landsmän Erik B. Schilling
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resp. N. P. Söderberg som respondenter disputerade på två avhand
lingar om norra Helsingland, kände naturligtvis också till Broman att 
döma av citat (s. io, 30). En 3:dje del, som publicerades av Tollstedts 
son Eric Olof T. (slutl. kyrkoherde i Över- o. Yttergran) 1825 under 
professor Olof Kolmodins presidium, tar i betydligt högre grad än de 
förutnämnda hänsyn till Bromans Glysisvallur. När år 1807 dåvar. 
apologisten i Hudiksvall Mag. Lars Jäderlund (slutl. prost och kyr- 
koh. i Torsåker, f 1839) under eget presidium i Uppsala ventilerade en 
avhandling ’De schola triviali Hudiksvallensi’ och däri bl. a. avtryckte 
Bromans versifierade tal 1719 vid invigningen av det då uppförda skol
huset, är det icke uteslutet att han haft källor på närmare håll än Upp- 
sala-samlingen. Han citerar nämligen skolans arkiv för ett annat citat 
från Broman. Dock omnämner han i annat sammanhang även Glysis
vallur. — Från en åtskilligt senare tid torde närmast böra erinras om 
att landshövding P. H. Widmark, vars förträffliga ’Beskrifning öfwer 
provinsen Helsingland’ tyvärr blott blev ett par brottstycken av vad 
som avsetts (D. 2, Gefle 1849; D. 1: Afd. 1, Ups. i860), givetvis kände 
till Bromans Glysisvallur — åtminstone D. 1 och 2 — ävensom hans 
Ættqvisl, vilka verk omtalas i Widmarks Företal (t. D. 1: 1), men i 
vilken utsträckning de av honom utnyttjats har hitintills icke veterligt 
blivit närmare undersökt.

För de följande decennierna ha icke veterligt några nämnvärda 
efterforskningar gjorts, men man torde nog få räkna med att Bromans- 
samlingen legat tämligen fullständigt glömd av forskningen i nations- 
biblioteket, i varje fall utom lokalforskarnas krets. Som ett undantag, 
men nästan av det slag som säges bekräfta regeln, torde man kunna 
räkna det, att en så trägen och framför allt så kringsynt biblioteks- och 
arkivforskare som Christopher Eichhorn kommit att i Bromans- 
samlingen uppmärksamma den sällsamma romanen ’Stilpho Thorgils- 
sons historia’ och — som man numera anser med full rätt — tillskrivit 
Broman författarskapet. Iakttagelsen torde ha skett i början av 1860- 
talet, och faktum omnämndes 1863 •— som det förefaller tämligen i 
förbigående i en not — i författarens uppsats ’Prosadikten i Sverige 
under frihetstiden’ (tryckt i Nordisk universitets-tidskrift, Årg. 9 
(1863): H. 4, s. i, not i.) Men något nämnvärt intryck lärer detta väl 
knappast ha gjort.1 Vidare hade den unge landsmannen Frans von

1 Notisen upptogs av E. Wrangel i Frihetstidens odlingshistoria (Lund 
!895) s. 348, förmodligen utan kännedom om Risbergs tveksamhet rörande för
fattarskapet (se nedan).
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Scheele (då en fil. studerande på 24 år, senare mångårig kurator, 
slutl. professor o. förste folkskoleinspektör) år 1877 i de ’Anteckningar 
om Gestrike och Helsinge nationer’ (Gefle 1877) han på uppdrag för
fattade till universitetets jubelfest, med allt fog infört Broman bland 
framstående helsingar i gången tid (s. 86, jfr även s. 49) och därvid 
berört hans mångskiftande författarskap samt uttryckligen omnämnt 
den stora samlingen av mestadels egenhändiga handskrifter i nations- 
biblioteket, »däribland» •— som det heter — »det stora ortbeskrifvande 
arbetet: ’Helsingia illustrata sfivej Glysisvallur jämte det genealogiska 
bihanget ’Ättqvist’ ; själfbiografier på latinsk och sv. vers och prosa.» 
En dylik notis var ju emellertid lätt att förbise, och ingenting tyder 
på att den framkallat något intresse för Bromanssamlingen. Den som 
så att säga väckte denna till liv genom att på ett mera direkt och effek
tivt sätt rikta uppmärksamheten på dess skatter, blev därför dåvar. fil. 
licentiaten Bernhard Risberg (sedermera känd som språkman och 
skald, lektor, professor, f. 1862, f 1947). I fem terminer (vt. 1887— 
vt. 1889) hade han som 3 : dj e kurator haft hand om nationsbiblioteket 
och därvid tydligen gjort sig förtrogen med dess Bromaniana. Över 
denna samling publicerade han så ett inventarium, volym för volym, 
med kommenterande notiser under titeln: ’Den Bromanska handskrift
samlingen i Gestrike-Helsinge natsjons i Uppsala bibliotek.’ Förteck
ningen infördes i Meddelanden från Josephsons antikvariat 1890 (s. 2 
—7 och 26—27).1

Risberg hade bl. a. fäst sig vid den som nämnt redan av Eichhorn 
uppmärksammade romanen ’Stilpho Thorgilssons historia’, men funnit 
frågan om Bromans författarskap något tvivelaktig. Han förklarar i 
det sammanhanget: »Till denna ock andra frågor håppas jag framdeles 
få återkåmma i en påtänkt teckning av Broman», vilket ju visar, att han 
utöver det förutnämnda detalj spörsmålet haft mer vittgående planer 
beträffande Bromans personlighet, levnadsöden m. m. Tydligen kom 
han dock ej i tillfälle att fullfölja dessa planer, och uppgiften övertogs 
något senare i sin helhet av en yngre litteraturhistoriker Knut Barr 
(f. 1871, t 1929, skriftställare, publicist, folkbildningsman m. m.), som 
i Samlaren, Årg. 18 (1897), s. 1—90 publicerade uppsatsen ’Olof Bro
man. Vår förste romanförfattare’, vilken ungefär samtidigt med något 
ändrad titel utgavs som gradualavhandling, ventilerad i jan. 1898. Med

1 Firman ifråga, som florerade i Upsala 1885—92, innehades av Aksel G. S. 
Josephson, som senare i Förenta Staterna gjorde sig ett namn som biblioteksman 
och bibliografisk författare.
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utnyttjande av det rika materialet — icke minst Bromans självbiogra
fiska skrifter — har författaren först och främst lämnat en sympatisk 
och uppskattande teckning av Bromans person, levnad och verksamhet 
(s. i—48). I ett 2:a avsnitt har han översiktligt redogjort för det vik
tigaste av Bromans författarskap, i kronologisk ordning efter de olika 
skrifternas tillblivelse (s. 49—59). Ett 3:dje kapitel är ägnat åt Stilpho 
Thorgilssons historia, som återberättas ganska ingående. Att Barr icke 
delade Risbergs tveksamhet ifråga om Bromans författarskap framgår 
redan av undertiteln på hans arbete »Vår förste romanförfattare».1 Han 
bemöter också (s. 85 ff.) de synpunkter Risberg anfört såväl i sitt 
katalogarbete som senare i brev till Barr, och dennes bevisning torde 
som antytt numera vara allmänt godtagen.2

Vid den tidpunkt, då Knut Barr slutförde sin ej märkliga men rätt 
förtjänstfulla avhandling, gavs det sedan åtskilliga år tillbaka inom 
Gestrike-Helsinge nation en landsman, som redan trängt djupt in i 
Bromans författarskap och bar på stora planer ifråga om dess bekant
görande, vilket med tiden skulle för honom växa till ingenting mindre 
än en livsuppgift. Denne man var Karl Andreas Hægermarck, och 
hans levnadslopp kan icke räknas till de helt alldagliga.

Han var född den 23 febr. 1868 i Arbrå, där fadern var handels- 
föreståndare ; modern var handlaredotter från samma socken ; hon till
hörde släkten Noræus, som i fyra äldre generationer i streck uppburits

1 I avhandlingsupplagan : »Författaren till vår första roman.»
2 Sålunda finner K. Hægermarck tydligen Barrs argumentering överty

gande (»Helsingboken», Ups. 1900, s. 273). F. Böök framhåller i sin avhandling 
’Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809’ (akad. avh. Lund, 
tr. i Sthm 1907), s. 35—38 bl. a.: »Något skäl att frånkänna Broman författar
skapet till det bisarra arbetet förefinnes icke, tvärtom synes mig åtskilliga drag i 
berättelsen öfverensstämma med Bromans personlighet och öfriga författarskap» 
osv. Schuck (Illustrer, svensk litt.-hist. (3:e uppl.), Bd 2 (Sthm 1927) ger vis
serligen en dräpande karakteristik av Bromans opus men drar tydligen icke hans 
auktorskap i tvivelsmål. — Det torde böra tilläggas att när man nu tack vare 
arkivarien Gunnar Hellströms upptäckt av vissa dokument ’Till Olaus Bro
mans familjekrönika’ (Personhist. tidskr., 1938, s. 124 ff.) fått en inblick i de 
skäligen trassliga omständigheterna i samband med hans giftermål, så kan detta 
sannolikt ge en viss belysning åt tillkomsten av denna skrift, som Böök anser sig 
»kunna beteckna som en paskill mot kvinnorna, uppburen af en ganska personligt 
färgad förbittring». Och därmed skulle också ges förklaringen till att Broman, 
som eljest så pass noga registrerade sitt författarskap, icke varit angelägen om 
att över huvud omnämna denna skrift. Men på dessa spörsmål är det givetvis icke 
möjligt att här närmare ingå.
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av kyrkoherdar i Harbo, Nora (Uppl.) och Bollnäs; den siste av dessa, 
k. hovpredikanten, prosten teol. o. fil. d:r Olof Noræus (t 1802) var 
farfader till handelsmannen i Arbrå, som blev Karl Hægermarcks mor
fader. Båda föräldrarnas släkter hade således rötter i Helsingland, och 
hos Karl Hægermarck, som nog hämtat åtskilliga arvsanlag även från 
mödernelinjen, väckte detta tidigt ett livligt intresse för födelseprovin
sen, dess natur, öden och allt vad med den hörde samman. Och trots 
att hans verksamhet väsentligen kom att bli förlagd till andra trakter, 
förblev han livet igenom en Helsingebygdens trogne son. Redan under 
tidiga uppväxtår i hemmet i Arbrå vann han i godsägaren P. Aug. 
Liljedahl på Nytorps egendom i samma socken en välvillig gynnare 
och i dennes son, sedermera civilingenjören P. Arthur Liljedahl, 
som för övrigt senare (1900) helt övertog egendomen, en nästan jämn
årig och därtill en sällsynt trofast vän genom åren. Godsägare Lilje
dahl senior hade emellertid sitt egentliga hemvist i Upsala, där han 
hade ekonomiska intressen och blev en ansedd och högt betrodd kom
munalman. Jag vågar icke uttala något bestämt om huruvida detta i 
någon mån kan ha medverkat till att Hægermarck fick sina läroverks- 
studier förlagda ej till Söderhamn eller Hudiksvall utan till Upsala, 
där han hösten 1879 prövade in i 2:a klassen i högre allmänna läro
verket; Hægermarck har möjligen också haft en del släkt i denna stad. 
Visst är emellertid att han på detta sätt, både under terminerna och 
under sommarferierna i Arbrå, kunnat hålla kontakt med sin vän Lilje
dahl junior, som redan vårterminen 1880 intogs i läroverkets i:a klass. 
Med kännedom om den begåvning och arbetsförmåga och icke minst det 
mönstergilla ordningssinne, som i så hög grad var utmärkande för 
Hægermarck i hans senare verksamhet och vandel, kan man gott före
ställa sig, att han var en rent exemplarisk elev. Det gick också bra för 
honom: på en tid då lärjungarnas placering i klassen bestämdes av 
betygen, intogs han som no. 12 men satt redan påföljande termin som 
no. 4, de tre därpå följande terminerna som no. 3 och den 4:de (i 4:de 
latinklassen) som no. 2 ; sedan infördes den intetsägande bokstavsord
ningen. Klasserna passerades emellertid även i fortsättningen med 
regelbunda flyttningar. Men under en första termin i nedre 7: de klas
sen, höstterminen 1885, avbröts skolgången, och i läroverkets årsredo- 
görelse anges Hægermarck ha avgått till »yrkena». Här är det säker
ligen ekonomien, som fällt utslaget: fadern hade gått ur tiden 1883, och 
modern hade med en yngre son Gustaf (född 1874) flyttat över till 
Upsala, ovisst när men möjligen just 1885, eftersom den nämnde
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sonen detta år på hösten intogs i läroverket. Karl Hægermarck har fått 
försörjningsplikter och måst tänka på att få ett betalt arbete. Han er
höll också anställning som bokhållare och kassör vid Upsala Industri
förenings Snickerifabrik — man tar knappast miste, om man antar, att 
detta skett under godsägaren Liljedahl d. ä:s medverkan. Hösten 1886 
tycks den Hægermarckska familjen ha fått sin bostad i Liljedahls fas
tighet (Kungsgat. 63), där den sedan länge blev bofast. Antagligen bör 
det ha känts rätt bittert för Karl Hægermarck att tre terminer före 
studentexamen nödgas lämna läroverket. Men det är att märka att det 
väl var skolgången som avbröts, icke studierna. Dessa senare mäktade 
han med sin håg och sin flit hålla uppe på egen hand vid sidan av 
kontorsarbetet. Och självstudierna, som åtminstone vid slutspurten 
tyckas ha understötts av en preparandskurs ledd av dåvar. docenten, 
sedermera rektor N. Lindskog, samt av lektioner för sådana kapaciteter 
som dåv. docenten, sedermera latinprofessorn Per Persson och dåv. 
fil. lic., senare rektorn A. Nordfeldt m. fl., skötte han med sådan drift, 
att han i dec. 1889 kunde som privatist avlägga studentexamen vid 
Norra latinläroverket i Stockholm — onekligen en aktningsvärd presta
tion. Från jan. 1890 till och med april 1891 tjänstgjorde han i Akade
miska bokhandeln, en anställning som nog tilltalade honom men som 
han snart nog lämnade, då han från 1 maj 1891 erbjöds en förmån
ligare befattning som bokhållare vid Sprithandelsbolaget, där hans fa- 
derlige vän Liljedahl då var kassadirektör för att från 1900 bli verk
ställande direktör. Hægermarck avancerade i sin tur till kamrer inom 
bolaget i januari 1895 och kvarstod i denna charge till pensionsåldern
(1933 ?)-1

Såsom vorden liber studiosus lät Hægermarck 1892 inskriva sig 
vid universitetet och i Gestrike-Helsinge nation, och det ges tecken på 
att han åtminstone vårterminen 1893 följt den akademiska undervis
ningen i nordiska språk. I nationen kom han att mycket snart intres
sera sig för nationsbiblioteket och framför allt för Bromanssamlingen. 
I nationens år 1911 utgivna minnesskrift berättar d:r Karl Nord
lund, hurusom Hægermarck 1896 eller 97 vid ett nationssamkväm höll

1 Det kan förtjäna nämnas, att den historik ’Sprithandelsbolaget i Upsala. 
1855—1909’, som publicerades 1909 (80 s., 33 pl.), är utarbetad av Hægermarck 
enligt hans egen uppgift bl. a. i H. Palmgrens Matrikel (1912). Av andra källor 
framgår, att H. varit ivrigt verksam för spirituosahandelns modernisering i Up
sala, vidare deltagit i förberedande utredning och planläggning för bolagets ny
byggnad 1909 m. m.
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ett litet kåseri om sina forskningar och upptäckter i denna »guldgrufva 
för kännedomen om den helsingska hembygdskulturen» och därmed 
lyckades väcka landsmännens intresse för detta ämne och för gestalten 
där bakom. Vid angivna tidpunkt befann sig Knut Barr, såsom vad 
ovan anförts ger vid handen, i fullt arbete med sin avhandling. Helt 
uteslutet är det väl icke, att Hægermarck därav kunnat känna sig i viss 
mån förekommen — något slikt har han dock aldrig, såvitt man vet, 
låtit komma till synes. Troligare är att han snart nog kommit till insikt 
om att Bromanssamlingen var tillräckligt rik för att ge utrymme även 
för honom själv. Lojal och hjälpsam av naturen, har han även gått 
Barr tillhanda. Denne erkänner också tacksamt •—■ särskilt ifråga om 
utarbetandet av avsnittet II, om Bromans författarskap och handskrift
liga kvarlåtenskap (s. 49 ff.) — att han står i tacksamhetsskuld till 
Hægermarck »för en del värdefulla upplysningar jämte användande af 
utaf honom samvetsgrant gjorda afskrifter ur bromanska manuskript». 
Denna sista uppgift är onekligen av intresse såsom belysande den 
ingående befattning Hægermarck redan vid denna tidpunkt tagit med 
Bromanssamlingen.1

Med ingången av år 1899 övertog Hægermarck 3:dje kuratelet, 
som han sedermera innehade i 8 terminer, och på vården av nationens 
bibliotek och arkiv nedlade han under denna tid ett arbete, som torde 
stå utan motstycke i nationens annaler. Sålunda lyckades det honom 
1902 att förverkliga det gamla önskemålet om en tryckt bibliotekskata
log (128 s.), och han inledde denna med en skildring av bibliotekets 
historia. Bromanssamlingen stod dock alltjämt hans hjärta närmast, 
och den nya ämbetsställningen gav honom naturligtvis de yppersta till
fällen att ytterligare vidga och fördjupa sina insikter i denna. Att dessa 
redan förut voro högst avsevärda framgår bl. a. därav att han redan nu 
laborerade med varjehanda och tydligen rätt omfattande publicerings- 
planer. Sålunda befinnes det att han just i januari 1899, alltså vid 
tillträdet av kuratelet och jämnt ett år efter Barrs disputation, i brev 
kan meddela sin äldre landsman Herman Palmgren (då vice härads
hövding, slutl. regeringsråd), att han »för närvarande sysslar med 
förberedelserna till utgifvande af följande ur nationens samlingar:

1 Bland Hægermarcks efterlämnade papper förefinnes ett folioark ’Anmärk
ningar vid Knut Barrs Olof Broman’, innehållande ett betydande antal påpekan
den av felläsningar och missuppfattningar m. m. hos Barr, delvis av rätt grave
rande natur.
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1) Anteckningar från början af 1700-talet angående Arbrå och 
Undersvik.

2) O. Bromans teckningar af helsingkyrkorna 1730.
3) Biografi öfver Broman (i största korthet . .. [med hänsyn till 

Barr]) jämte utdrag af hans många skrifter om Helsingland.
4) Bromans utförliga och intressanta Helsinglands ekonomi, hvil- 

ken jag hade tänkt mig få utgifven till Gefleutställningen 1901.»

Det var ju stora planer, som han delvis också dryftade med slotts- 
arkitekten Agi Lindegren1, själv bördig från Hudiksvall och stor hel- 
singe-entusiast, men det mesta därav fick ställas på framtiden. Projek
tet no. 3 visade sig Hægermarck dock i stånd att genomföra och det 
både relativt snart och på ett förträffligt sätt. Resultatet därav blev en 
volym på 287 sidor, betitlad ’»Helsingboken» (Prosten Bromans Gly- 
sisvallur)’, Ups. 1900. Säkerligen med full avsikt är den lagd helt 
annorlunda än Barrs biografisk-litteraturhistoriska framställning. Som 
inledning lämnas en liten översikt över ’Fornforskningen i Sverige 
under 1500- och 1600-talen’ (s. 7—15), avsedd att utgöra en bakgrund 
för Bromans framträdande. Av de två följande kapitlen ’Olof Broman’ 
och ’Broman och hans samtida’ är det förra (s. 16—28) en summarisk 
levnadsteckning, nära nog helt byggd på utdrag ur Bromans självbio
grafiska skrifter, under det att det senare (s. 29—49) ger en ganska 
brett lagd kulturhistorisk tidsskildring. Efter en kort blick på Helsinge 
nations handskriftsförvärv företar författaren så en formlig inventering 
av Bromans hela produktion, skrift efter skrift, med varjehanda upp
lysningar, notiser m. m. samt ■—- icke minst viktigt •— med utdrag av 
varierande omfång. Sålunda ägnas åt huvudarbetet Glysisvallur i dess 
3 volymer icke mindre än 119 sidor, under det att de följande no. 3—■

1 Detta har tydligen skett dels vid ett sammanträffande i Upsala, då Hæger
marck haft tillfälle att förevisa Bromanssamlingen för Lindegren, dels senare i en 
blott delvis bevarad korrespondens. Sålunda finner Lindegren i brev av 26 febr. 
1899, »att det måhända vore en möjlighet att tigga ihop penningar för att utgifva 
mer eller mindre af det digra verket» och vill, att Hægermarck i så fall skall åtaga 
sig redigeringen. Även i ett senare brev (av 15 mars s. å.) berör Lindegren finan
sieringsfrågan, bl. a. möjligheten att få anslag. I detta sammanhang förekommer 
en passus, som onekligen har intresse ur mer än en synpunkt; den lyder: »Jag 
har hört mig för hos K. Witterhets-Akademien, dess tjenstemän kände ej till 
Bromans arbeten och betviflade deras värde, men om man påvisar detta kan det 
ju hända att man kan få något anslag derifrån.» Lindegren visar också stora sym
patier för Hægermarcks förslag att utge Glysisvallur Del 2 till Hudiksvalls skolas 
250-årsjubileum 1900 och Del 3 till Gefle-utställningen påföljande år( !).
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£57 få åtnöjas med ett omfång växlande från 17 sidor (Mercurius Hel- 
ssingicus ) ned till 1 sida och därunder. Ännu i den dag som är, alltså 
f efter mer än ett halvt århundrade, är detta arbete hart när oumbärligt 
fför den som vill orientera sig i Bromans författarskap.1

Hægermarcks övriga publiceringsplaner2 fingo som antytt skrin- 
1 läggas tills vidare, men det saknar icke sitt intresse att konstatera, att 
c de här ovan under no. 1 anförda samlingarna rörande Arbrå innehålla 
^avskrifter utförda så tidigt som 1895.

Från det decennium, som följde närmast efter »Helsingbokens» 
1 publicering, har man väl, åtminstone såvitt för närvarande är känt, 
lknappast någon dokumentariskt styrkt kännedom om Hægermarcks 
] planer. Icke desto mindre kan man med stor säkerhet ta för avgjort, 
;att dessa ingalunda skjutits åt sidan — det finns tvärtom anledning till 
<en förmodan, att de både vidgats och mognat. Hægermarck har så 
: småningom kommit till insikt om det otillfredsställande i en taktik, som 
. ginge ut på att än publicera en enstaka skrift, en annan gång ett brott- 
; stycke o. Iikn., ett förfaringssätt, som på intet vis vore ägnat att låta 
Bromans storvulna och mäktiga livsverk komma till sin rätt. Att i 
första hand huvudarbetet Glysisvallur i dess tre kraftiga volymer skulle 
befordras till trycket framstod såsom en självfallen sak. Men härtill 
borde helst allt väsentligt av Bromans övriga skrifter rörande Helsing- 
Iand i ena eller andra formen anslutas. Det kunde väl härvid ha legat 
närmast till hands att låta det hela få formen av en skriftserie inledd 
av Glysisvallur som Bd 1—3 men så fortsatt med Mercurius, Æscu- 
lapius, Ættqvisl osv. Denna möjlighet tilltalade dock icke Hægermarck, 
även om han icke varit blind för de fördelar den obestridligen erbjöd. 
Han räknade Bromans verk om Helsingland som en enhet till och med 
mera helgjuten än författaren själv gjort, som ett större Glysisvallur 
helt enkelt. Redan i »Helsingboken» (1900) hade han givit uttryck för

1 Av det parti, som handlade om ’III Flocker af Glysisvallur’ (s. 124—171), 
togs samtidigt en separat upplaga med egen paginering (s. 1—48) samt omslag 
med titeln: ’O. J. Broman. Slota Baba (Helsinglands ekonomi).’ Den får väl ses 
som en blygsam ersättning för den planerade editionen av detta parti (jfr ovan).

2 Till dessa hörde också tanken att — sedan det visat sig ogörligt att utge 
Glysisvallur D. 2 — till skoljubileet i Hudiksvall i Gestrike-Helsinge nations 
namn utge en samling valda stycken ur Bromans versifierade skoltal. Härtill 
finnas förarbeten bland Hægermarcks papper, varjämte hans korrespondens med 
Agi Lindegren visar, att denne i all vördsamhet anmodats att utföra en omslags
teckning och eventuellt några vignetter till den planerade editionen. Men det be
fanns även i detta fall stöta på svårigheter att förverkliga idén.
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denna sin syn på saken (s. 57) med orden: »I vidsträcktare mening 
kan man till Glysisvallur räkna äfven de öfriga arbeten, som lemna 
bidrag till Helsinglands beskrifning», men han tillägger, att Broman 
själv därmed betecknar endast huvudarbetet. I fråga om editionen stod 
det därmed klart för Hægermarck att allt vad Broman skrivit om 
Helsingland om möjligt skulle sammanfattas i 3 kraftiga volymer, var 
och en inledd med en del av Glysisvallur — den topografisk-administra- 
tiva, den kyrkliga, resp. den ekonomiska — och anslutna till denna 
såsom ett slags appendices de övriga skrifter, som ur innehållets syn
punkt kunde anses någotsånär väl höra samman med vederbörande Gly- 
sisvallur-parti — att synpunkterna härvidlag måste bli en smula hår- 
dragna fick man bortse ifrån.

Att publiceringen med nu angivna uppläggning gjordes till ett 
verkligt vågsamt företag är ju lätt att inse. Ty hade serieformen valts 
och det sedermera visat sig ogörligt att fullfölja serien i full utsträck
ning, så hade detta visserligen varit en ledsam sak, men vad man med
hunnit att utge, skulle ju ändock ha bibehållit sitt värde.1 Ginge där
emot företaget i den form som valdes i stöpet, då vore det storligen att 
befara, att vad som tryckts skulle för tiders tider förbli en torso av ett 
skäligen tvivelaktigt värde. Säkerligen har Hægermarck ingalunda varit 
blind för dessa vådor utan insett, att det i viss mån innebar att sätta 
allt på ett kort, men inför en annan eventualitet, den nämligen att 
intresset skulle kunna svalna, när huvudarbetet förelåge färdigt, och 
ej räcka till för den övriga produktionen, har han tydligen ansett att 
risken borde tas. Att han därtill gjorde detta med berått mod framgår 
med all tydlighet därav, att han till yttermera visso genomdrev, att 
tryckningen skulle försiggå jämsides ifråga om de tre delarna, så att 
häftena med en viss omväxling fördelade sig på dessa.

Under det att Hægermarcks planer så småningom togo form och 
supplerades med utredningar rörande omfång, kostnader m. m., höll han 
själv kontakt med den aktiva nationen, där intresset också påtagligt 
befann sig i stigande. Bland dem som särskilt hade tillfälle att mera 
ingående med honom dryfta detalj spörsmål, befann sig den som nu ca. 
45 år senare skriver dessa rader. Och det torde knappast få anses 
opåkallat att erinra därom, att detta icke blev utan sina följder. Här 
skall dock blott nämnas en enda detalj. Det konstaterades mycket snart

1 Eventuellt kunde det komma att kräva en kraftansträngning att föra ett 
enstaka verks påbörjade tryckning till slut, men det borde inte ha behövt möta 
oöverstigliga hinder.
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att Hægermarck i åtskilliga fall frångått originalets stavning och ge
nomfört en slags normalisering, vilket självfallet icke kunde godtagas 
såsom ägnat att på ett betänkligt sätt förminska editionens vetenskap
liga värde. Hægermarck, som förts in på denna tanke genom svårig
heten, för att inte säga omöjligheten att understundom skilja på -a och 
-e i slutet av ord, lät omsider sig övertygas om nödvändigheten av en 
ändring — men hur mycket extra-arbete måste icke detta ha kostat 
honom! Han hade ju säkerligen redan stora mängder av avskrifter lig
gande i förråd.

Själv ansåg sig Hægermarck snart nog fullt parat att kunna göra 
en framstöt i tryckningsfrågan, och då gjorda sonderingar givit vid 
handen, att marken inom nationen var ganska väl beredd, beslöt man 
att skrida till aktion på våren 1911. Tidpunkten var såtillvida särskilt 
gynnsam, som man då förberedde sig att på hösten med stora festlig
heter högtidlighålla hundraårsminnet av Gestrike och Helsinge natio
ners förening och därmed ansåg sig kunna räkna på ett kraftigt stöd 
för saken hos den representativa samling av äldre landsmän, heders
ledamöter m. fl., som då beräknades komma att infinna sig. Det var 
också den för jubileets ordnande tillsatta kommittén, bestående av de 3 
kuratorerna (hrr Bror Jonzon, Adolf Lundevall och Helmer 
Levander) samt fil. kand. jur. stud. Vilhelm Lundvik och bibliote
karien Anders Grape, som efter att tidigare ha framkallat beslut om 
utgivande av dels en nationsmatrikel1, dels en nationshistoria för tiden 
1811—19112, gjorde framställning även beträffande det vittomfattande 
Glysisvallur-företaget.

Nationens förvaltningskommitté var den myndighet, som först 
hade att behandla ärendet. Och dess protokoll av den 11 maj 1911 (§6) 
ger ingående upplysningar, sålunda bl. a. om att Hægermarck på an
modan av jubileumskommittén uppgjort ett preliminärt program för 
den ifrågasatta editionen, däri denna beräknats till 32 häften à 5 tryck
ark i 8:0 och antagits kräva en tid av 6 à 8 år. Kostnaden hade kalky
lerats till 28000 kr., varav 16800 kr. antagits kunna inflyta, om man 
lyckades förvärva minst 300 säkra subskribenter, under det att 11 200 
kr. eller event, mera måste garanteras genom anslag. Jubileumskom
mittén hade nu för sin del »ansett det vara nationens plikt att söka göra 
allt för att till trycket befordra dessa Prosten Bromans från skilda syn-

1 Denna stod under redaktion av regeringsrådet H. Palmgren och utkom 
våren 1913.

2 Denna utkom till jubileet (’Gestrike-Helsinge nation 1811—1911’)-
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punkter ytterligt värdefulla arbeten». Då den vidare med hänsyn till 
jubileet höll före, »att ett utgifvande borde öka värdet af denna högtid, 
om det kunde räkna sin början därifrån» och särskilt ville betona »den 
från nationens synpunkt nästan oskattbara fördelen af att Kamrer K. 
Hægermarck ville åtaga sig utgifvandet», förklarade sig jubileumskom- 
mittén ämna föreslå nationen dels att fatta ett principbeslut i utgiv- 
ningsfrågan, dels att medge tryckning av ett i:a häfte.

Förvaltningskommittén uttalade »sitt lifliga gillande af förslaget i 
princip» men ställde sig »beträffande förslagets ekonomiska sida . . . 
något tveksam om möjligheten att anskaffa det erforderliga tilläggs
anslaget, men trodde godt hopp förefinnas om anslag» från skilda håll 
(från sammanslutningar bl. a. i hembygden, möjligen även statsbidrag 
och kommunala anslag) och ej mindre om möjligheten av medelanskaff
ning på privat väg. I varje fall fann förvaltningskommittén situationen 
givetvis vara sådan »att ett försök borde företagas för att få fram frågan 
närmare sin lösning». I det syftet tillstyrktes också tryckning av i:a 
häftet såsom ett provhäfte, »dock under betonande, att anslag ur 
Nationens kassor bör utgå endast om behöfligt belopp ej på annan väg 
anskaffas».

I denna form gick ärendet vidare till nationen, vars konventsproto- 
koll av den 13 maj 1911 § 8 om behandlingen här förmäler följande:

»Jubileumskommittén hemställde, att Nationen ville besluta att i hufvud- 
saklig öfverensstämmelse med ett af Kamrer K. Hægermarck skisseradt 
program låta utgifva de i Nationens ägo befintliga manuskripten till Pros
ten Bromans Glysisvallur, såvida ett anslag af minst 11.200 kronor kunde 
från intresseradt håll påräknas. För att låta allmänheten erfara, huru saken 
skulle te sig, och derigenom utröna hvilken anslutning kunde påräknas samt 
för att anknyta utgifvandets början till jubileumshögtidligheterna begärdes 
bemyndigande för Kamrer K. Hægermarck att omedelbart låta utgifva det 
första 5-arkshäftet och att Nationen i sista hand skulle ikläda sig kostna
derna härför, därest icke dessa komme att bestridas från privat håll.

Med anledning af denna hemställan uppstod någon debatt, hvarunder 
uttalades betänkligheter mot en del föreslagna strykningar1 samt mot att nu 
utan tillfyllestgörande utredning bestämma planen för utgifningen.

Nationen beslöt att uppdraga åt bibliotekarien Anders Grape och biblio- 
teksamanuensen J. P. Högberg att i samråd med Kamrer K. Hægermarck 
pröfva planen för utgifvandet af ofvan nämnda manuskript samt inkomma 
med yttrande till höstterminens första ordinarie konvent, och uppdrog natio-

1 Vad härmed kan ha avsetts lärer numera knappast kunna utrönas. Det ser 
ju närmast ut som om någon landsman i den oerhört omfattande utgivningsplanen 
skulle ha saknat något, som enligt hans förmenande bort medtagas.
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nen åt dem att, om så ansågs lämpligt, gå i författning om utgifvandet af 
det första häftet. Kostnaderna härför skulle af Nationen bestridas, därest 
icke summan kunde anskaffas på privat väg.»

Härmed var det första steget taget och åtskilligt vunnet. Att natio
nen icke skulle vara parat att med ens fatta beslut i ett så vittsyftande 
och ur många synpunkter vanskligt ärende var ju blott vad man 
kunnat vänta. Men på den intresserade och välvilliga inställningen 
kunde man icke misstaga sig, liksom ej heller på benägenheten att för 
sakens befrämjande utnyttja den fördelaktiga situation, som det före
stående jubileet komme att innebära. Denna sistnämnda synpunkt kom 
ännu starkare till synes på hösten samma år, ty säkerligen var den or
saken till att, när den tillsatta kommittén, som numera benämndes 
Glysisvallur-kommittén, resp. -redaktionen, till nationens första höst
konvent den 30 sept. 1911 var beredd att redogöra för sitt uppdrag, då 
bordlädes »frågan om det fortsatta utgifvandet af Bromans handskrif
ter».

Kommittén hade enligt det lämnade medgivandet låtit trycka det 
i:a häftet av verket; detta, som utgjorde 80 s. (5 tryckark), utfördes 
på Akademiska boktryckeriet, Edv. Berling. Ungefär samtidigt upp
sattes och utsändes också genom kommitténs försorg ett upprop med 
anmodan att teckna subskription på verket och jämväl kontanta bidrag; 
det var daterat i november 1911 och avtrycktes även å s. 2—3 å om
slaget till i:a häftet. Det var mycket utförligt och upplysande; det sak
liga innehållet angående verket och editionen var till väsentlig del häm
tat från Hægermarcks utredningar; rubrik (». . . till alla som i Hel- 
singland bygga och bo») och avfattning te sig väl kanske i vår tids 
ögon en smula patetiska, men framställningen är buren av värme och 
tillförsikt samt — det må icke fördöljas — av en mycket stor optimism. 
Detta sista gäller icke minst kostnadsberäkning och prissättning, ty 
Kr. i : 75 för ett 80-sidigt häfte i stor oktav, satt med fraktur, var nog 
även på den tiden absolut i underkant, och Kr. 2: 50 för bibliofilupp- 
lagan på bättre papper ter sig nu snarast som en felkalkyl. Men det 
gällde att icke från början avskräcka ref lektanterna : som häftenas antal 
då beräknades till 40, skulle ju totalkostnaden för vanliga upplagan i 
alla fall komma att stiga till 70 kr.

Vid högtidslandskapet den 11 november 1911 lämnade Hægermarck 
inför den lysande församlingen av hedersgäster, hedersledamöter samt 
äldre och yngre landsmän en redogörelse för utgivningsplanerna, som
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väckte stort intresse. Någon egentlig diskussion kom icke i gång, men 
subskriptionsteckningen tycktes fortgå tillfredsställande.1 Inspektor, pro
fessor Nathan Söderblom, som helt vunnits för planen, uttalade 
några kärnfulla och erkännsamma ord om företaget, främst riktade till 
initiativtagaren, Hægermarck, som kort förut kallats till nationens he
dersledamot.

Den 29 i samma månad (nov. 1911) togs frågan åter upp på 
nationens konvent, och det torde kunna anses, att det åtminstone i viss 
mån definitiva beslutet i saken då fattades. Kommitterade fingo näm
ligen då formligt uppdrag »att i enlighet med den av dem utarbetade 
planen fortsätta de förberedande arbetena och fullfölja utgifvandet, så 
snart omkostnaderna för första häftet äro fullkomligt betäckta samt 
företaget genom subskription och approximativt beräknade anslag kan 
anses betryggadt» (§ 15). Det får ju emellertid sägas att skulle kom- 
mitterade till punkt och pricka ha tagit detta ad notam, så hade det väl 
varit skäl att lägga ner företaget med ens. Men lyckligtvis voro de, som 
redan antytts, stora optimister, som inte hade minsta tanke på att 
släppa taget, trots att föret i portgången ingalunda var det bästa. Myc
ket hängde ju på landsmännens intresse för saken och än mer på den 
förståelse, som kunde påräknas i hembygden, och såtillvida kunde det 
betraktas som ett synnerligen gott omen att, när nationen just vid det 
nyssnämnda konventet hade att besluta om fördelningen av det belopp 
å 500 kr., som överlämnats av behållningen från Hembygdskurserna 
och Helsingestämman i Söderhamn med föreskrift att det till någon del 
skulle användas som bidrag till utgivandet av Bromans skrifter, natio
nen då bestämde denna del till hela 400 kr. Det var det första kontant- 
bidrag, som överhuvud kom utgivningsföretaget till del.

Visst är att det oförtrutet arbetades på skilda händer. Tecknings- 
listor distribuerades åt olika håll under medverkan av både äldre och 
yngre landsmän, och subskribentsamlingen bedrevs med växlande fram
gång. Häftet i fick sin upplaga fullständigad genom tilltryckning och 
utsändes genom den av nationen utsedde distributören, fil. stud. Arvid 
Enqvist (sedermera fil. d:r m. m.). Häftena 2 och 3 utkommo under 
1912, och verkets tre delar voro därmed påbörjade. Häftena 4—5

1 På sätt och vis var det otvivelaktigt otur att ett annat och mera träng
ande önskemål från nationens sida, nämligen ombyggnad av nationshuset, sam
tidigt stod på dagordningen och ävenledes dryftades på högtidslandskapet, ty för 
detta ändamål lämnades ett par större kontanta bidrag, men för Glysisvallur kom 
ej någon teckning av kontanta understöd ifråga.
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färdigställdes och distribuerades 1913—14. Likviditeten var nog inte 
den bästa, men tryckeriräkningarna, som då rörde sig om ca 700 kr. pr 
bäfte, ävensom utgifter för renritning, klichering m. m. klarades hjälpligt, 
varvid det dock finns anledning antaga, att Hægermarck i viss utsträck
ning gått emellan. Redan tidigt år 1914 föranledde det ekonomiska 
läget vissa underhandsframställningar i hembygden, som närmare skola 
beröras här nedan. Och på våren 1915 — det första världskrigets andra 
år — tycks det härvidlag, sedan H. 6 färdigtryckts och utsänts, ha 
stramat åt så pass kraftigt, att kommittén funnit sig föranlåten att hos 
nationens myndigheter sondera möjligheterna för ett interimistiskt bi
stånd. Och det förefaller också som ett sådant skulle ha lämnats, ehuru 
varken formen härför eller beloppet numera med säkerhet låter sig 
fastställas. Emellertid vill det synas som om detta nationens engage
mang skulle ha väckt betänkligheter på vissa håll, vilket mot slutet av 
året föranledde nationen besluta att dels genom sin andre kurator »hos 
Glysisvallurkommittén hemställa om sådana uppgifter, som [skulle] 
sätta Nationen i tillfälle att överblicka företagets ekonomiska läge f. n.», 
dels uppdraga åt sagde kurator och kommittén »att inkomma med för
slag om hur det fortsatta utgivandet må äga rum med minsta möjliga 
ekonomiska uppoffringar för nationen» (konventsprot. 27 nov. 1915 
§ 20). Sedan de begärda uppgifterna m. m. inkommit — vid deras sam
manställande hade andre kurator, dåvar. fil. mag., numera laboratorn 
d:r Bertil E. Halden, medverkat — beslöt nationen i februari 1916 
först och främst att »ikläda sig garanti för tryckningskostnaden för det 
påbörjade 7:de häftet, ca. 750 kr., varvid dock vid försäljning av detta 
häfte inflytande medel skulle levereras åter till nationen». Vidare med
gav nationen, »att dess förlagslån får innestå, tills Glysisvallurkommit
tén utan äventyrande av verkets utgivande anser sig kunna återbetala 
lånet helt eller delvis». Med hänsyn till de förskott och utlägg, som 
enligt kommitténs anmälan gjorts av Hægermarck, förbehöll natio
nen sig företrädet vid återbetalningen för sina fordringar framför H:s. 
I samband härmed beslöt emellertid nationen att »betyga kamrer Hæger
marck sin stora tacksamhet för det oegennyttiga arbete samt det till
mötesgående och stora intresse han alltid samt särskildt i detta fall har 
visat nationen». Ifråga om framtiden dekreterades, att »tryckningen av 
varje följande häfte får påbörjas först sedan en summa av 750 kr. 
genom subskription och kontanta medel anses garanterad. Glysisvallur
kommittén fick därjämte i uppdrag att fortsätta sina undersökningar 
angående utvägar att säkerställa företagets ekonomi.»
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Det låg ju oförnekligen mycket förnuft i detta konventsbeslut (13 
febr. 1916 § 10), och det mesta därav härrörde från kommittén själv, 
resp. från förvaltningskommittén. Nationens månhet om sin egen eko
nomi var välbetänkt, till och med i högre grad än man förmodligen då 
anade, ty vargatider voro kommandes, då de stegrade utgifterna för 
nationshusets uppvärmning m. m. skulle påfordra extra uttaxeringar 
och driva terminsavgifterna i höjden. Men ur kommitterades synpunkt 
tedde sig ju nationens inställning knappast direkt uppmuntrande •— den 
innebar ju tydligt nog, att något vidare stöd från nationskassans sida 
icke var att räkna med, ej ens som förskott. Rättvisligen bör dock er
kännas, att det verkligen fanns ett positivt moment i beslutet ifråga 
såtillvida som nationen tillmötesgick kommitténs hemställan om en in
tensifierad medverkan från nationens sida ifråga om subskribent-värv- 
ningen, i det den uppdrog åt e. o. hovrättsnotarien Erik Sall (slut
ligen hovrättspresident, f 1936) »att å nationens vägnar arbeta för ver
kets spridning framför allt bland vid akademien närvarande landsmän» 
och till hans förfogande ställde ett belopp av 100 kr.

Vad åter angår bearbetningen av hembygden så hade den alltifrån 
början bedrivits efter olika linjer. Mest betydde därvidlag säkerligen 
den personliga värvningen, och på den punkten har man anledning att 
påminna om den nitiska verksamhet, som läroverksadjunkten Frans 
Rodenstam (f 1931) nu och senare utvecklade. Att kommitténs leda
mot A. Grape på Helsingestämman i Bergsjö sommaren 1912 höll ett 
föredrag om Broman och hans verk1 kunde ju ej betyda mer än en 
påminnelse om vad som förehades och förbereddes. Men i januari 1914 
utsände kommittén, som redan antytts, ett nytt upprop denna gång 
närmast avsett för ett antal industri- och affärsföretag m. m. i hem
bygden. Framställningen, som helt flutit ur Hægermarcks penna, innehöll 
en vädjan om kontant subvention, i det att det belopp som inf löte från ca. 
400 subskribenter krävde en utfyllnad om 16 000 kr. (förslagsvis fördelad 
på 4 år). Kostnaderna pr häfte ha här beräknats till 1 000 kr., varvid 
det intressant nog visar sig att Hægermarck, för den händelse aktionen 
blivit framgångsrik, räknat med att en ersättning för renskrivning av 
manuskriptet samt korrekturläsning skulle kunna utgå med 50 kr. pr 
tryckark d. v. s. 250 kr. pr häfte. Någon effekt av denna hänvändelse 
har icke kunnat skönjas, i varje fall icke omedelbart. Ett par år senare

1 Senare i något förändrad form tryckt under tit.: ’Olof Broman. En bygde- 
forskningens märkesman’ (i Tidskr. f. det svenska folkbildningsarbetet, Årg. 2, 
I9I3)-
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utsände Hægermarck i eget namn ett nytt upprop, daterat febr. 1917 
och betitlat ’Ett godt handtag’. Häri har totalkostnaden beräknats till 
43 000 kr. och inkomsten av 250 subskriberade exemplar till 15 000 kr., 
vilket skulle innebära att det belopp, som ytterligare skulle erfordras 
genom anslag och ökad subskription, komme att stiga till icke mindre 
än 28 000 kr. En tablå över ställningen efter utgivande av H. 1—6 gav 
bl. a. vid handen, att tryckningskostnaderna (inklus. klichéer) utgjort 
4 385 kr., under det att det på försäljning ditintills influtna beloppet 
stannat vid i runt tal 2 750 kr. Bland passiva märktes lån av nationen 
i 040 kr. och lån av Hægermarck 665 kr. Men uppropet innehåller dock 
också ett i hög grad hugnesamt budskap, som ställer den allt annat än 
lysande situationen i en betydligt gynnsammare dager; det lyder näm
ligen: »Af enskild person har förbindelse lämnats att under hvart och 
ett af åren 1917» 1918 och 1919 inbetala 2 000 kronor att användas för 
tryckningskostnader för Häft. 8 och följande.»1 Namnet på den behjär- 
tade man, som här ingripit i ett kritiskt läge på ett sätt som nära nog 
får betecknas som en räddningsaktion, förblev länge enligt hans egen 
önskan okänt. Men i längden lät det sig icke fördöljas — så mycket 
mindre som den generösa hjälpen kom att utsträckas utöver den först 
angivna tiden — att bakom den anonyma aktionen stod ingen annan 
än civilingenjören och godsägaren Arthur Liljedahl, Hægermarcks 
goda vän från barndomsåren. Att han blev företagets förste och med 
åren även störste mecenat må icke förglömmas. Och det säger sig självt 
att nationen betygade sin tacksamhet i den form som står den till buds, 
genom att i februari 1921 kalla honom till sin hedersledamot.

Från det nyss behandlade året 1917 kan ytterligare nämnas, att 
kommittén i propagandasyfte även utsände ett tryckt 8-sidigt häfte, 
innehållande en förteckning över ’Innehållet i Prosten Bromans Glysis- 
vallur’, varjämte en förutvarande landsman, redaktör Olov Lundgren 
i Svenska Dagbladet (29 juli 1917) skrev en stor och mycket originell 
artikel om editionen, illustrerad med porträtt av Hægermarck och av
bildning av en pappersstämpel från Östanå pappersbruk i Helsingland.2 
Samma år i april kunde för övrigt annoteras en gåva på 500 kr. från 
Holma-Helsinglands Linspinneri- och Väfveri-AB i Forssa genom dess 
chef disponent Axel Leman. Agitationen fortsattes efter skilda linjer: 
den outtröttlige Hægermarck skrev sålunda själv 1919 en recension 
’En märklig hälsingebeskrivning’ som understreckare i någon av Hu-

1 I uppropet hade meddelats att H. 7 och 8 voro under tryckning.
2 I underskriften betecknad som ’Hälsinglands gamla vapen’(!).
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diksvallstidningarna, och påföljande år samlades det åtskilliga anmäl
ningar och omnämnanden, som kommit det utgivna verket till del 
— flertalet av en mycket erkännsam natur — i ett elegant litet häfte, 
’Testimonia om Olof Bromans Glysisvallur’, som utsändes genom kom
mitténs försorg.

Det behöver ju icke sägas, att den möjlighet till fortsatt tryckning, 
som skapats genom den berörda förbättringen i ekonomiskt avseende, 
av redaktionskommittén utnyttjades efter bästa förstånd och samvete: 
under åren 1917—20 lämnade 7 häften (H. 7—13) tryckpressen, därav 
3 under 1917, och sedan följde i något långsammare tempo H. 14 1921 
och H. 15 1922, alltså tillsammans 720 sidor i denna etapp. Prissteg
ringen på tryck och papper hade emellertid nu starkt börjat göra sig 
gällande: 700 kr.-stadiet pr häfte lät sig icke längre vidhållas: H. 10 
kostade nära nog det dubbla (1 379 kr.), och med H. 11 nalkades man 
rent av en tredubbling (2050 kr.) osv. Detta hade givetvis till följd 
att de disponibla medlen ingalunda förslogo i den utsträckning man 
tidigare räknat med — detta ej ens, trots att den förutnämnde mece
naten 1921 utökade sina bidrag till mer än det dubbla. Detta kom med 
andra ord att innebära att på den ur tryckningssynpunkt relativt livliga 
tid, som nyss berörts (1917—22), kom att följa en stagnationsperiod, 
som omfattade en väsentlig del av 1920-talet. Hægermarck arbetade 
dock oförtrutet vidare med sin kopiering av handskriften och sin insam
ling av material för en blivande kommentar, men för att få tryckningen 
åter i gång krävdes det nya tag.

Den 15 maj 1925 hade nationen inviterat äldre landsmän till en 
vårlig sammankomst, som fick ett festligt förlopp (med bl. a. middag 
på Flustret) och rönte stor anslutning med många prominenta gestal
ter. På nationssalen, där man först sammanträdde, dryftades varjehanda 
spörsmål, däribland Glysisvallur-editionen, som fördes på tal av kom
mittéledamoten Grape. Därvid inskärptes med eftertryck, vilket stor
artat och oegennyttigt arbete Hægermarck utfört, och med kraft gjordes 
det gällande, att nationen måste känna det som en hederssak att före
taget, nu så långt framskridet med 1 200 sidor publicerade, kunde föras 
till ett lyckligt slut. Olika möjligheter övervägdes, och som ett omedel
bart resultat uppnåddes att en rad äldre landsmän förklarade sig villiga 
att lösa de kommande häftena 16—30 med 5 kr. pr styck ; några inbe
talningar för hela sviten gjordes till och med i förskott. I visst sam
manhang med detta torde man också ha att se det faktum, att påföljande 
vår (juni 1926) en särskild finansieringskommitté bildades under hand
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under ledning av nationens särskilde vän och välgörare regeringsrådet 
Herman Palmgren, som förmodligen också var initiativtagaren. De 
övriga ledamöterna voro utom Hægermarck och Grape kammarrätts
rådet Erik von Wolcker, läroverksrådet Karl Nordlund samt 
nationens i:ste kurator dåvar. fil. lic. Dag Strömbäck. Härvid genom- 
gingos hembygdens industrier m. fl. företag, ävensom enskilda presum
tiva mecenater och fördelades till bearbetning på medlemmarna, varvid 
man också gjorde sig räkning på medverkan från länets hövdings, lands
hövding Sven Lübecks sida. Även en del kulturfonder voro påtänkta.1 
Att åtskilligt på denna väg uträttades står utom tvivel2, men lika otvi
velaktigt är att det ej kunde anses tillfyllest för att säkerställa den fort
satta tryckningen.

Här uppdök emellertid en annan vansklighet beträffande tryck
ningen, i det att det Berlingska tryckeriet efter den gamle ägarens död 
laborerade med svårigheter och vid 1920-talets mitt ombildades under 
ny ledning (Edv. Berlings Nya Boktryckeri-AB.) för att mot decen
niets slut helt nedläggas. Med hänsyn till de ålderdomliga stilar i frak
tur och schwabach, som valts för vår publikation men som varken då 
eller numera hållas på vilken officin som hälst, innebar detta ett all
varligt hot mot möjligheten att fortsätta tryckningen. Kommittén in
ledde emellertid underhandlingar med firmans administration om över
tagande av ifrågavarande stilförråd och hade faktiskt detta på hand 
under någon tid. Denna något prekära situation löstes efter en del för
handlingar så, att Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB övertog stil
förrådet ifråga och den fortsatta tryckningen, därvid från dåvarande 
chefens, disponenten Carl Z. Hæggstrôms, sida utlovades »så hyggliga 
villkor, som hans affärssamvete överhuvud tilläte». Efter fullbordandet 
av H. 15, som utgör det sista, som utgått från Berlingska officinen, 
hade sättningen där fortsatts i blygsamt tempo men avbrutits, innan ett 
nytt häfte fullbordats; även denna sats övertogs av Almqvist & Wik- 
sell.

Att här närmare ingå på de recensioner 0. Iikn., som tid efter 
annan kommo utgåvan till del, låter sig icke göra. Men möjligen torde 
— i likhet med vad ovan skett — något böra nämnas om uppsatser

1 En framställning till Längmanska fonden gjordes men utan resultat. Ett 
förslag att med ärkebiskop Söderblom som talesman göra en hemställan till Wal- 
lenbergska stiftelsen hade sina förespråkare men torde ej ha blivit realiserat.

2 Bidrag från Marma Sågverks-AB och Långrörs AB, båda i Söderhamns- 
trakten, samt från bankdirektör C. Frisk m. fl. torde härröra från denna tid.



960 Efterskrift.

o. Iikn., som beröra Broman och hans verksamhet. År 1921 skrev Nils 
Ahnlund den 21 maj i Sv. Dagbladet en understreckare om »Niful- 
heim å Glysisvallur», dvs. om Bromans skildring av ryssarnas härj
ningar på Norrlandskusten 1721, vilken av Hægermarck antagits vara 
förlorad men av Ahnlund återfunnits i Skoklostersamlingen i Riks
arkivet. En koncentrerad levnadsteckning av Broman, författad av A. 
Grape, publicerades i Sv. biografiskt lexikon, Bd 6 (i925—2^) och 
utgick även i särtryck (10 s.). En avhandling av lektor A. Vestlund 
om ’Hälsingska dialektdrag i Olof Bromans Glysisvallur' ingick i Hu
diksvalls läroverks årsredogörelse 1930 och föreligger även separat (21 
s.). Att Bromans minne särskilt i den stad, där han levde och verkade, 
Hudiksvall, framemot 1920-talets slut gjorts långt mera levande än 
tidigare varit fallet visade sig tydligt nog på flera sätt. Till 250-års- 
minnet av hans födelse utgav sålunda Hudiksvallsposten i november 
1926 ett festnummer med Bromans porträtt och flera uppsatser om hans 
liv och verksamhet.1 Och påföljande år (juni 1927) utfärdades en väd
jan om insamling av medel för åstadkommande av en porträttbyst av 
Broman å en offentlig plats i Hudiksvall, vilket upprop undertecknades 
— förutom av en mängd framstående personer i länet och staden — av 
nationen, ävensom av Bromansforskarna Risberg, Barr och Hæger
marck. Bysten restes 1932 vid stadens 350-års-jubileum och avtäcktes 
den 25 juni av regeringsrådet Palmgren.

För att nu återknyta till frågan om verkets fortsatta utgivning så 
gjordes vid angivna tidpunkt (det senare 1920-talet) allt starkare den 
uppfattningen gällande, att tiden nu borde vara inne att för verkets 
slutförande få påräkna understöd av allmänna medel — de 15 häftena 
(= 75 tryckark) hade ju åstadkommits utan ett öres bidrag från offent
ligt håll. Vid denna tidpunkt satte man i thy fall allmänt sin lit till de 
s. k. lotterimedlen, som närmast sorterade under Handelsdepartementet, 
och såtillvida tedde sig situationen särskilt gynnsam, som den höga 
Chargen som handelsminister uppbars av landsmannen Vilhelm Lund
vik, vartill kom att även landshövding Lübeck tillhörde regeringen 
(som socialminister). En skickligt avfattad och kraftigt motiverad in-

1 Ytterligare litteratur från denna tid om Broman (uppsatser av E. Fall
gren m. fl.) förtecknas av A. Forsbom, Litteratur om Hälsingland (Hudiksvall
1940), s. 33 f. Därav är G. Hellströms viktiga bidrag (1938) berört här ovan 
s. 944 not 2. Från en senare tid (än Forsboms bok) kan erinras om Albert Vik
stens lilla skiss ’Olof Broman’ i den av honom utgivna hembygdsboken ’Hälsing
land’ (Upps. 1944), s. 326 ff.
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laga utarbetades på finansieringskommitténs uppdrag av Dag Ström
bäck undergick någon överarbetning och försågs med vederbörliga bi
lagor samt ingavs i sept. 1929 till Kungl. Maj :t, sedan den godtagits 
av nationen och underskrivits av inspektor (prof. Otto von Friesen), 
skattmästaren (fil. lic. Ferdinand Nilsson) och kuratorerna (hrr 
Sten Wahlund, Hans Erik Westberg och Verner Sahlström), 
ävensom av redaktionskommitténs ledamöter. Det skulle föra för långt 
att närmare ingå på den utförliga, övertygande motiveringen och på de 
kostnadsberäkningar som framlades — dessa utmynnade i en slut
summa på 25 000 kr. såsom erforderlig, vilken därtill betecknades som 
ett minimibelopp.

På Departementschefens goda vilja behövde man givetvis icke ett 
ögonblick tvivla, men redan från början gjorde han oförbehållsamt 
klart, att han tyvärr måste anse utsikterna för framgång ganska ringa, 
detta på den grund att medlen ifråga i så hög grad redan vore fast
låsta vid understöd dels till de orkesterföreningar, som vid denna tid 
startats i olika städer, dels och icke minst till landets provinsmuseer och 
hembygdsgårdar. Tydligen var det väl också omtanken om dessa senare 
institutioner, som dikterade K. Vitterhetsakademiens inställning, när 
den med anledning av remiss hade att yttra sig över nationens fram
ställning. Akademiens uttalande hade nämligen enligt protokoll av den 
5 nov. 1929 (§ 218) följande lydelse:

»Ak [ademien] underskattar icke värdet av detta betydande utgivnings- 
arbete, men förmenar sig med hänsyn till övriga medsökande, vilkas arbets
program tillgodose rent kulturminnesvårdande syften, icke kunna åtminstone 
för närvarande tillstyrka tilldelning av lotterimedel för ett ändamål av 
ifrågavarande art.»

Efter detta utlåtande kunde utgången givetvis icke bli mer än en: 
avslag. Det behöver icke sägas, att besvikelsen var stor och allmän. 
Särskilt grämde det Inspektor, att han ej fått tillfälle att såsom medlem 
av Vitterhetsakademien slå ett slag för den sak, som låg honom så 
varmt om hjärtat. Hos regeringsrådet Palmgren framkallade utgången 
en reaktion i den riktningen, att han, som redan tidigare åtagit sig 
kostnaden för det nu 1929 utgivna H. 16, förklarade sig villig att under 
de närmaste åren lämna bidrag (à 1 000 kr.) till ytterligare 3 häften. 
Och till yttermera visso hade han satt sig i förbindelse med en annan 
landsman, generalmajoren Erik Söderhielm, vilken 1890—93 som 
ung underlöjtnant vid Helsinge regemente studerat i Uppsala och av
lagt fil. kand.-examen, och föreslagit honom att likaledes i samma skala

Glysisvallur III öl
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bidraga till 4 häften, vartill denne omedelbart förklarade sig villig. För 
Palmgren innebar det säkerligen en tillfredsställelse att åter ha satt ut- 
givningsarbetet i gång — själv gick han snart nog ur tiden (mars 
1933)-

Med hänsyn till de sju magra år, som företaget lagt bakom sig, 
befanns det nödvändigt att som en första åtgärd söka kontakt med sub- 
skribenterna, i vilkas kontingent ju åtskilliga förändringar på denna 
tid måste ha inträtt genom dödsfall osv. Detta skedde genom att redak
tionen utfärdade ett tryckt cirkulär med förfrågan om fortsatt abonne
mang önskades m. m. Utsändningen ombesörjdes av förste kurator, lic. 
Sten Wahlund, som sedan åtskillig tid åtagit sig att vara företagets 
distributör och nu fick dra försorg om en betydande korrespondens 
jämte därav föranledd revision av subskribentförteckningarna. Jämväl 
för ny värvning voro åtskilliga krafter i rörelse (F. Rodenstam, Bertil 
Halden m. fl.). Ett och annat kontant bidrag inflöt fortfarande, sålunda 
i april 1931 kr. 150: — från Helsinge Gille i Stockholm. Nils Ahn- 
lund fäste åter allmänhetens uppmärksamhet på ’Olof Bromans »Gly- 
sisvallur»’ i Sv. Dagbladet i maj 1930, och både från pressens och även 
från bokhandelns sida spårades ett ökat intresse.

Vad åter publiceringen beträffar så försiggick den i ganska jämn 
takt, men för visso icke med någon snälltågsfart, i det att 7 häften (16 
—22) utsändes under åren 1930—39. Tempot bestämdes nog i åtskillig 
mån av undertecknads möjlighet att förena sin anpart i redigeringsar- 
betet med ämbetsåligganden och andra maktpåliggande uppgifter. Även 
i detta fall visade sig de ekonomiska resurserna mindre bärkraftiga än 
man föreställt sig. Efter likvideringen 1939 av H. 22 gav distributören 
stoppsignal. Det var alltjämt Sten Wahlund som, ehuru då vorden pro
fessor vid Stockholms högskola m. m., stod för distributionen, därvid 
verksamt biträdd av sin maka fru Iris Wahlund, som bortrycktes i 
sina bästa år 1944 men bevaras i tacksam hågkomst för sitt nitiska och 
osjälviska arbete.

Från denna period torde till sist böra omnämnas att i maj 1932 en 
återbäring å kr. 540: 73 gjordes till nationen, av allt att döma en sista 
rest av nationens s. k. förlagslån.1

1 I Hsegermarcks ovan omnämnda upprop från febr. 1917 (»Ett gott hand
tag») upptas skulden till nationen till Kr. 1 040: 7S- Därav hade emellertid före 
1920 avbetalats 500 kr. under A. Enqvists tid som distributör, vilket framgår av 
en tablå över den ekonomiska ställningen, uppgjord 21 febr. 1920 av dåvar. 2:dre 
kurator Jean Häggman.
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Ånyo stod man alltså inför en period av overksamhet, framtvungen 
av bristande resurser. Åtskilliga steg framåt hade man ju lyckats taga 
.— man kunde ju peka på 22 häften dvs. no tryckark = 1 760 sidor •— 
men därmed kunde man ju icke fördölja, att till slutmålet ännu ater- 
stode en högst betydande vägsträcka. Alla enskilda bidragskällor tyck
tes utnyttjade eller sinade. Och såsom den enda utväg, som ännu åter- 
stode, tedde sig en ny hemställan om understöd av allmänna medel. På 
denna front tyckte man sig också kunna skönja, att en viss ljusning in
trätt eller i varje fall vore på väg. De lotterimedel, som tidigare tilldelats 
Vitterhetsakademien, hade man börjat fondera, och av dem och de be
tydande tillskott, som anvisats av riksdagen, framväxte och konsolide
rades så småningom under 1930-talet och senare den s. k. Humanistiska 
fonden, avsedd att stödja den länge tillbakasatta humanistiska forsk
ningen och det efter vidare linjer och en helt annan måttstock än som 
tidigare gällt ifråga om fördelningen av lotterimedlen. Att omedelbart 
kasta sig in i den störtflod av ansökningar, som inströmmade till fon
dens nämnd, vågade man sig icke på. Visserligen brådskade ju det hela 
såtillvida som ju varje år av dröjsmål trasslade til) den blivande distri
butionen, vartill kom att Hægermarck var gammal vorden — han hade 
'937 flyttat till Stockholm — och han borde ju få glädjen att se verket 
om icke slutfört så åtminstone säkerställt. Men å andra sidan gavs det 
skäl för antagandet, att fondens successive ökade resurser också inne- 
bure stigande utsikter till framgång. Och det stod ju klart, att här fick 
ju ett nytt avslag helt enkelt icke riskeras. Tack vare ny kontakt med 
Vitterhetsakademien kunde situationen sonderas på ett helt annat sätt 
än tidigare. Och när det så omsider visade sig. att en så energisk och 
inflytelserik man som professor Nils Ahnlund, därtill en av företa
gets mest entusiastiske befrämjare, fått säte och stämma i fondens 
mäktiga nämnd, då tovade man icke längre. En ansökan från Glysis- 
vallur-kommittén uppsattes av Grape och ingavs av Hægermarck per
sonligen i oktober 1945. På motiveringen behöver här ju icke ingås; den 
hade sin styrka i påvisandet av att vad som ditintills presterats utförts 
utan något som hälst anslag av allmänna medel, ävensom i en erinran 
om att man ditintills, ävensom för fortsättningen endast räknat med 
trycknings- och distributionskostnader, alltså icke med någon ersättning 
för redigeringsarbetet o. dyl. Det anslagsbelopp, som ansågs erforder
ligt, beräknades till 15 000 kr., förslagsvis fördelat på tre år med 5 000 
kr. om året. Och vid nämndens utdelning i mars 1946 beviljades ett 
första anslag på 5 000 kr. Det behöver ju icke understrykas, vilken
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utomordentlig, ja man kan gott säga fullkomligt avgörande betydelse 
detta faktum hade för utgivningsföretaget. Det innebar ju visserligen 
icke någon som hälst garanti, men dock onekligen en mycket hög grad 
av sannolikhet för att ett arbete, som nu på ett så långt framskridet 
stadium tilldelats understöd, ej skulle i fortsättningen lämnas i sticket 
utan hjälpas fram till en lycklig fullbordan. Det tedde sig vidare som ett 
senkommet erkännande, särskilt för den man, som en gång i tiden tagit 
initiativet till editionen och sedermera under 35 års tid med en hän
givenhet och trofasthet utan gräns gjort den och hela den ämnessfär, 
som däri behandlades, till sitt stora livsintresse. Också gladdes Hæger- 
marck varmt åt denna så att säga nya giv, ehuru det endast förunnades 
honom att se en ringa del av resultaten därav. Hans hälsa var bruten, 
vistelsen i huvudstaden blev för påfrestande för hans hjärta, varför han 
från den 1 april 1946 överflyttade till en ung frändefamilj bosatt i 
Hjortsta i Hög socken nära Hudiksvall.1 Här hoppades han att bli 
befriad från ålderskrämporna, så att han kunde »hugga i med Glysis- 
vallur närmast korrekturläsningen och insamling av material för en 
kommentar, som ju får bliva en senare fråga». Den 24 augusti medde
lade han medredaktören, att han sänt manuskript till 4 nya häften till 
tryckeriet, men en vecka senare, den 31 aug. slocknade hans livslåga. 
Att han skulle få sluta sina dagar i sin kära födelseprovins ingick nog i 
hans beräkningar.

Redaktionsarbetet övertogs nu helt av medredaktören Grape — dock 
väl att märka alltjämt i huvudsak på grundvalen av Hægermarcks 
tryckmanuskript. En revision av utgivningsprogrammet, delvis disku
terad redan med Hægermarck och innebärande en strängare sovring av 
materialet, ansågs betingad redan med hänsyn till understödet av all
männa medel2 ; den genomfördes i samråd med kommitténs ledamot

1 Denna flyttning blev såtillvida ödesdiger, som det visat sig att en hel del 
papper (räkenskaper, brev ni. m.), som senare förgäves eftersökts i hans hand
skriftliga kvarlåtenskap, med all sannolikhet vid detta tillfälle försvunnit. Att 
detta i hög grad försvårat tillkomsten av den här föreliggande redogörelsen och 
gjort, att denna blivit på vissa punkter mindre exakt, torde säga sig självt.

2 Den nödvändiggjordes för övrigt redan av hänsyn till att de avsedda tre 
banden icke skulle bli alltför ohanterliga ; ifråga om upplagan på bättre papper 
måste ändock en klyvning av varje del (i A och B) genomföras. — En förenk
ling, som ävenledes vidtogs, var slopandet av text på omslagen. Hægermarck hade 
å omslagens s. 2—4 regelbundet avtryckt varjehanda notiser, småuppsatser, doku
menter m. m. rörande Helsingland, ofta nog rätt så intressanta. Men själva publi
kationsformen måste, med hänsyn till svårigheten att återfinna och citera dylika
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Högberg, dess sedan långliga tider adjungerade ledamot professor Dag 
Strömbäck samt med förste arkivarien d:r Folke Hedblom, som väl
villigt åtagit sig att inträda som distributör m. m. Utgivningen igångsat
tes och bedrevs i fortsättningen ganska jämnt. Så trycktes åren 1947— 
49 7 häften, H. 23—29, och med det sistnämnda häftet färdigställdes Del 
i av verket, som därmed äntligen kunde inbindas. Därefter beredde man 
sig att — med uppgivandet av publiceringsformen med häften, som om
växlande fördelade sig på de olika delarna — fullfölja Del 2. Härvid 
mötte emellertid ett hinder av helt opåräknad natur. Det verk av Bro
man, som här var avsett att publiceras, utgjordes av hans s. k. Ættqvist 
— vars rätta namn så småningom konstaterades vara Ættqvisl — med 
andra ord hans stamtavlor över ett antal Helsingesläkter. Vid tryck
ningen av detta arbete, som utfördes 1950—51 och kom att utgöra Häf
tena 30—33, framstod det under arbetets gång allt påtagligare, att det
samma icke lämpligen kunde publiceras utan att omedelbart förses med 
en kommentar. Ehuru det i betraktande av de stora svårigheter, som 
måste ha mött författaren, får räknas som en beaktansvärd prestation, 
bär det rätt tydliga spår av att många uppgifter erhållits i andra hand, 
ävensom av andra onöj aktigheter. Och en konfrontation med vår tids 
rika biografiska och genealogiska litteratur har befunnits icke blott välgö
rande utan rent av nödvändig. Se härom närmare de skäl, som utveck
lats ovan D. 2, s. 884 f. Då denna kommentar emellertid innebar en ej 
förutsedd utökning av det tidigare uppgjorda utgivningsprogrammet, 
befanns det skäligt att söka utverka ett tryckningsbidrag från någon 
för ämnet intresserad mecenat. En hänvändelse i detta syfte till natio
nens hedersledamot apotekaren Sven Brun, Hudiksvall, resulterade 
också pr omgående i ett älskvärt jakande svar med bifogad check. Av 
hänsyn till den livliga person- och släkthistoriska forskningen i vårt 
land, men även med tanke på möjligheten av en extra inkomst togs en 
liten särtrycksupplaga (100 ex.) av Ættqvisl med kommentar.

Utarbetandet av kommentaren, som kom att omfatta hela 2 häften 
(satta i petitstil), kunde givetvis icke undgå att förlänga utgivnings
tiden, men i juni 1953 förelåg Glysisvallur Del 2 fullbordad med Häft. 
35 som sluthäfte.

Del 3 åter befanns. jämförelsevis långt framförd med 9 häften 
tryckta redan under Hægermarcks tid och därtill ett io:de 1947 (H.

texter, anses högeligen diskutabel, detta i all synnerhet när häftesföljden göres 
växlande på 3 olika volymer.
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24). Där återstodo blott 2 häften, varav det förra (H. 36) blev färdigt 
1953 och det senare H. 37, som även blir hela textverkets sista, går i 
press nu i april 1954.

Vad åter angår den fortsatta finansieringen, så räckte det första, år 
1946 erhållna anslaget för att bekosta Häftena 23—24. Men i januari 
1948 gjordes framställning om ytterligare 5 000 kr. såsom den andra 
tredjedelen av det ursprungligen begärda beloppet. Nämnden beviljade 
denna gång vid utdelningen i april 3 000 kr. men fogade till beslutet ett 
uttalande av följande lydelse: »Nämnden har i princip varit villig att 
för den ovan angivna uppgiften bevilja större anslag än det nu lämnade 
men har velat fördela anslaget på flera utdelningar. Om så är erforder
ligt, är nämnden sålunda beredd att i mån av tillgängliga medel bevilja 
fortsättning på det nu lämnade anslaget, varom i så fall ansökan bör 
göras av Eder till kommande utdelningstillfälle.» Redaktionen lät na
turligtvis icke säga sig detta två gånger, och efter ny ansökan vid 
utdelningen i december samma år erhölls ytterligare 3 000 kr. Detta 
blev även i fortsättningen så att säga normalbidraget. Nämnden visade 
också stor förståelse för de svårigheter, som vållades genom den våld
samma stegring trycknings- och papperspriserna undergingo under och 
efter det andra världskriget, ett tema, som naturligtvis påtalades i snart 
sagt varje ansökan gällande tryckningsbidrag. Det förhållandet att 
tryckningen i vårt fall bedrevs och av åtskilliga skäl måste bedrivas 
utan bråd forcering i ett ganska stillsamt tempo och att ansökningarna 
på den grund fördelade sig med delvis betydande uppehåll på en följd 
av år underlättade säkerligen för fondens nämnd att visa tillmötes
gående i den stora utsträckning som faktiskt skett. För åren 1946—53 
har sålunda i 7 poster beviljats sammanlagt 23000 kr., avsedda för 14 
häften (H. 23—36). Och den sammanlagda tryckningskostnaden för 
dessa har uppgått till i runt tal 40 520 kr., vilket i genomsnitt för hela 
tiden betyder 2 894 kr. pr häfte men ifråga om de 7 häfte na från 1950 
—S3 ger medelpris av ca. 3 500 kr. pr styck. Härtih kommer så 
detta sluthäfte, vars kostnad ännu är obekant men för vilket »slutanslag» 
beviljats med begärda 2 300 kr.

Distributionen måste även denna gång vid den nya trycknings- 
periodens ingång liksom tidigare föregås av ett omfattande arbete för 
att återuppbygga och utöka den illa medfarna subskribentstocken, vilket 
arbete energiskt och framgångsrikt bedrivits av d:r Hedblom och hans 
maka, fru Carin Hedblom. Vid sidan av en mönstergillt skött distri
bution ha dessa makar biträtt redaktionen på flerfaldigt sätt: med skriv-
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arbeten, uppsättande av vissa koncept m. m., varjämte d:r Hedblom 
bl. a. också närmast handhaft den löpande ekonomien, fungerat som 
kontaktman med tryckeriet m. m.

Det får i detta sammanhang icke lämnas onämnt att man under 
denna sista etapp alltifrån 1946 — som med skäl skulle kunna betecknas 
som Humanistiska fondens etapp — fått göra den helt oväntade men 
mycket tilltalande erfarenheten, att det verkligen varit möjligt att i 
hembygden stimulera intresset för Broman och hans verk, sådant detta 
kommer till synes i utgåvan, i en utsträckning, som man icke tidigare 
vågat räkna med. För att något dylikt skall kunna ske kräves att åt
minstone en man helhjärtat och med sin fulla kraft tar sig an denna 
sak och fullföljer den genom en längre tid. En sådan man har vårt före
tag funnit i läroverksadjunkten Dan åkerblom i Hudiksvall, sedan 
flera år nationens äldste senior. Framemot slutet av 1940-talet, då ut
givningen på nytt började skjuta fart, satte han i gång något som torde 
böra betecknas som ett verkligt notvarp bland de institutioner, samman
slutningar och enskilda personer, som enligt hans mening borde för
värva Bromans-verket. Det var en aktion så mycket mera hedervärd, 
som den var helt frivillig och självåtagen, och den genomfördes med 
stor energi och en osjälvisk uppoffring av tid och kraft. Även i fort
sättningen har Åkerblom icke underlåtit att alltemellanåt, då tillfälle gi
vits, slå ett slag för den goda saken. Det är här tydligen en personlig på
verkan som i främsta rummet åstadkommit ett så framgångsrikt och för 
utgivningsföretaget betydelsefullt resultat som en fördubbling av abon
nenttalet, sådant det befanns vid denna etapps ingång, ju måste sägas 
innebära. Denna Åkerbloms prestation ställer alla hans föregångare i 
skuggan och placerar honom själv i paritet med företagets stordona
torer.

Det tor le nu vara skäl att något mera ingående än i det före
gående kunnat ske, redogöra för arbetsfördelningen inom redaktions
kommittén och i samband därmed också beröra övriga sidor av de upp
gifter och göromål, som äro förknippade med ett utgivningsföretag av 
denna storleksordning. Detta blir av förklarliga skäl en resumé av åt
skilligt som sagts i det föregående.

Vad då först angår Karl Hægermarck så tog han ju, efter att 
under flera års studier ha vunnit en ingående förtrogenhet med Bro- 
manssamlingen, initiativet till en edition och uppgjorde ett program 
för dennas innehåll och anordning. Han var också den som främst
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framdrev ett nationsbeslut i saken och var sedan på skilda sätt, genom 
upprop m. m., verksam för att väcka och stimulera intresset för ut
gåvan och befordra verkets spridning och stödjande. Han förblev så 
länge han levde, alltså fram till augusti 1946, utgivningsarbetets ledare. 
Med egen hand kopierade han snart sagt allt av originalhandskrifterna, 
som var avsett att tryckas, och framställde därmed praktiskt taget hela 
det tryckmanuskript1, som utgjort så att säga ryggraden i företaget 
— självfallet en i högsta måtto beundransvärd prestation, utförd troget 
och uthålligt genom en följd av år. På hela det parti, vars tryckning han 
upplevde, dvs. H. 1—22, läste han ett första korrektur efter tryckmanu
skriptet dvs. hans egen kopia, ävensom ett andra kursivkorrektur. Han 
handhade också företagets ekonomi, häri biträdd av distributörerna hrr 
Enqvist och Wahlund, som redovisade till honom. Slutligen är att 
nämna att han flitigt samlade material till en kommentar och även 
utarbetade vissa partier av en sådan ; dessa papper och de väldiga sam
lingar av excerpter2, registerarbeten m. m., som han efterlämnat, ha 
ännu ej hunnit att i detalj genomforskas men skola givetvis tillvaratagas 
till framtida forskargenerationers tjänst.

Vad så vidare beträffar medutgivaren, numera f. d. överbiblioteka
rien Grape, så deltog han på ett relativt tidigt stadium i verkets plan
läggning och i diskussionen om utgivningsprinciperna och genomdrev 
härvid, att avtrycket av texten gjordes helt diplomatariskt utan varje 
normalisering. Har i sin mån i tal och skrift sökt väcka intresse för 
Broman och hans verk både inom och utom nationen. Har vid tryck
ningen haft sig anförtrodd att efter Hægermarcks förutnämnda behand
ling läsa korrektur efter originalmanuskripten (vilket gemenligen gjorts 
två gånger) och har i samband därmed haft att i sista hand och i gör
lig mån svara för allt som befunnits oklart eller tveksamt — det må så 
ha gällt citat från klassiska och andra författare (från orientaliska med 
specialisthjälp) eller den lärda apparat, som Broman med tidens smak 
för en smula lärdomsprål byggt upp med hjälp av ett välförsett förråd

1 Det enda undantaget utgöra de texter, som avtrycktes såsom supplement 
till Glysisvallur D. 1 (s. 863—910) ’Nifulheim å Glysisvallur’ och tillägg till 
Mercurius Helsingicus.

2 Det är icke säkert att dessa stora samlingar äro gjorda enbart med tanke 
på den blivande kommentaren. Vissa tecken tyda på att Hægermarck i varje fall 
under någon tid umgåtts med planer på att själv utarbeta ett verk betecknat som 
»Helsingland under 1750—1850» dvs. under ett århundrade efter Bromans död. 
Men i så fall har han väl med tiden funnit, att uppgiften skulle ha överskridit hans 
krafter.
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av äldre författare — vilket inneburit en ofta tidsödande eftergransk- 
ning. Har vidare jämväl genomgående läst minst ett kursivkorrektur ; 
detta har för övrigt också alltifrån det tidigare 1930-talet gällt om hans 
maka, fru Gerda Grape, vars medverkan visat sig välgörande i all
mänhet och viktig vid förekomsten av dialektala ord och uttryck. Om 
kommentaren till Ættqvisl är ovan tillfyllest ordat, och föreliggande lilla 
Efterskrift får tala för sig själv.

Glysisvallurkommitténs ledamot från dess tillkomst e. o. förste bib
liotekarien Paul Högberg deltog med intresse i de konferenser och 
diskussioner, som särskilt under företagets tidigare skeden ej sällan 
förekommo, men har ej tagit befattning med redaktionsarbete eller 
tryckning. Högberg avled den 11 nov. 1949.

Kommitténs adjungerade ledamot numera professor Dag Ström
bäck, som ju bl. a. alltifrån sin verksamhet inom den Palmgrenska 
finansieringskommittén ägt förtrogenhet med utgivningsföretaget, har 
sedermera beredvilligt ställt sig till förfogande för konsultationer o. 
likn.

Adjungerade ledamoten D:r Folke Hedblom har genom sin per
fekta handläggning av sina skilda uppgifter varit redaktionen till syn
nerlig hjälp och för övrigt på skilda sätt inlagt stor förtjänst om ut
givningsföretaget — däribland icke att förglömma såsom pådrivande 
kraft, detta i förhållande såväl till tryckeriet som till redaktionen.

Till tryckeriet, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.-B., står redak
tionen i stor förbindelse för älskvärt tillmötesgående och förstklassigt 
arbete.

*

Detta är i korta drag historien om huru det tillgick vid den långt 
utdragna procedur, då 1700-talets främste tecknare av sin hembygd 
Helsingland omsider ca. tvänne århundraden senare fick sitt monumen
tala verk befordrat till trycket främst tack vare det lågande intresset, 
vidmakthållet genom decennier, hos en annan son av samma bygd.
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Up Bergsjö kyrkoarkiv. 1.
Den förhärjande eldsvåda som 1842 öfvergick Bergsjö kyrka Iem- 

nade lyckligtvis dess böcker och handlingar oskadda. Arkivet, som är 
särdeles väl bibehållet, omfattar räkenskaper från 1682 (en längd öfver 
gåfvor till kyrkan finnes redan från 1628), Visitationsprotokoll från 1690, 
sockenstämmoprotokoll från 1710, förteckning på födda och döda från 
1682 samt samlingar af dokument rörande kyrkan från 1673 och rö
rande socknen från midten af 1700-talet. Särskildt de äldre visita
tions- och stämmoprotokollen öfverflöda på tidsmålande smådrag och äro 
skrifna i denna kraftigt personliga stil med framhäfvande af de uppträ
dandes ordasätt och åthäfvor, som kommer läsaren att känna sig som 
åskådare af själfva händelserna; de behandla naturligtvis mestadels sock
nens egna angelägenheter, men vore dock väl värda att åtminstone i ut
drag framläggas i tryck. I dessa trakter funnos utom den ej så litet egen
sinniga svenska befolkningen äfven inflyttade finnar i skogsbygden och lapp
familjer, som åtminstone tidtals här voro bofasta; man finner därför också 
åtskilliga nationella lynnesdrag som torde vara af intresse äfven för ut
socknes folk.

Rätt betecknande är historien om huru kyrkoherden Hans Hazelius 
1733 fick församlingen att utvidga kyrkan. På en stämma som utlystes för 
ändamålet infann sig ingen enda af bönderna. Det såg därför rätt mörkt 
ut; men H. gaf sig ej så lätt. På nästa husförhör lyckades han öfver- 
tala de närvarande att ansluta sig till hans mening, och så vidare på 
samma sätt by efter by. Endast två byar visade sig motspänstiga; nu 
hade han emellertid majoriteten klar på nästa stämma, där sockenborna 
åtogo sig att framskaffa materialier, hvarjämte byggmästare blef vidtalad ; 
nu gick det också undan med körningarne; äfven bönderna i de mot- 
sträfviga byarne levererade sin andel, »mera och icke mindre än de an
dra» säger H. triumferande i sin protokollerade byggnadshistorik. Snart 
lade sig dock hänförelsen; på en ny stämma väcktes förslag att slopa 
det en gång fattade beslutet, men H. hade varit dem för slug; han kunde 
nu också nöja sig med att påpeka, att sakristian redan var rifven så att 
det fanns ett stort gapande hål i östra gafveln; där fanns ingen åter
vändo. Efter. 60 år var emellertid kyrkan åter för liten;, man företog 
sig därför att bygga en ny — rundt omkring den gamla, i hvilken guds
tjänsten förrättades ända tills det blef för mörkt genom de nya ytter- 
murarne; först då refs gamla kyrkan.

1690 höll ärkebiskop Svebilius visitation i Bergsjö. Pastor bekla
gade sig öfver några finnar i Hassela, som ofta försummade Guds ords 
hörande. Samma personer förekallades och med någon stortalighet och



bullen- begynte sig ursächta, hwilket man till' en del icke kunde förstå, 
efter såsom de mest ville tala fmska. Därföre skulle de komma före 
andraa dagen och sig emellertid besinna till bättre skicklighet. Då de föl
jande? dagen förekallades erkände de sin förseelse och med mun samt 
åthäfvvor lofvade bot och bättring. Vid nästa prosteting, 1694, nödgades 
likväl 1 Pastor ånyo beklaga sig öfver fmnarne uti Hassel, att han hos 
störstta delen ingen lydnad finner, hafvandes man ock försport dem föra 
emelllan sig ett sådant tal att de hafva nu sin Probst i Gefle. (Prosten 
J. H.. Schæfer i Gefle hade något år tidigare förordnats till generalvisi- 
tator ■ öfver finnmarkerna i Gestrikland och Helsingland.) Vid det näst 
påfölj jande prostetinget 1699 begär en finne i Kiölsiön att blifva försko
nad ifrån det finska förhöret efter han platt intet besked kan göra pä 
det sspråket, men är dock försvarlig i det svenska förhöret. Hans begä
ran i fanns icke obillig; dock skulle han det än ytterligare vid det finska 
förhööret vederbörligen anmäla.

Frågor berörande kyrkotukten och god ordning förekomma ofta. 
Särskkildt katekesläsningen gaf anledning till många förmaningar, under- 
stödcda med hänvisning ej blott till Kongl. kyrkolagen utan äfven till 
Herr - Landshöfdingen och till —krigsartiklarne (»samma näpst som Solda- 
ternee hootes med») för dem som visade sig försumliga. — Kyrkoherden 
Netzcelius (1682—1703) upplade den första husförhörslängden med an- 
teckmingar om sockenbornas kunskaper, såsom: »kan väl sin Cathechis- 
[muim] både innan och utan till. — någorlunda enfalligt. — utgammal, 
glömit bort. — Abcdaria. — bene in omnibus.»

Till communion skedde framträde i god ordning, manfolken för sig 
och qvinfolken för sig (1690).

Vid visitationerna hade en hvar att angifva livad de hade sig be- 
kantt om brott mot god ordning inom byalagen; 1690 befanns en man 
föra ett förargeligit lefverne i sitt hus, med olåt, osämja, trätor, svordom 
och bandskap mellan sin hustru ; han urskuldade sig med att hon ho
norm me4 afvige och tvärr ord retade. De förmanades båda ; därpå ut- 
lofvaide de bättring, handsträcktes sins emellan och jämväl gåfvo Archi 
Epistcopo handen till ett visst tecken, att de hädan efter ville sig bättra 
och rätta.

1754 anmäldes att en soldat undskyllat sig med sjukdom då han 
stärmts till tinget; han ådömdes att sitta i stocken ett par söndagar, hälst 
mam tycktes befara att han skulle blifva sjuk till nästa ting också. Jäm
väl hölls vid samma tillfälle för billigt att låta wahrgiärningskarlen och 
drämgen — — undergå samma straff för dess tresko och försummelse 
i öfmingen af sin Christendoms kunskap, »hvilket ock exequerades.»

Kyrkortlkenskaperna från 1730-talet visa att den bestraffande myn- 
dighieten oftast ådömde böter; uteblifvande från kyrkan, sabbatsfylleri, 
sakrramentsförsummelse, bortresa från kyrkan under juldagshögmässan 
ellerr slagsmål med sin granne om en söndagsafton taxerades till 3 daler; 
»liteet oliud i kyrkan» kostade hela 9 daler; någre ibland ungdomen, 
sorm lupit till fäbodarne midsommardagen, fingo betala detta nöje med 
5 dialer, »för otidigt sänglag och brukat brudskrud» betalade den brotts
lig befunna 12 daler. (Forts.)

K. H-lc.
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Sveriges mynt 1718—1740.
Myntväsendet i Sverige företedde tidigare stora växlingar i värdet päi 

de olika myntslagen och i deras förhållande till hvarandra, beroende dels 
på myntförsämring och dels på allmänna ekonomiska orsaker. För tidem 
1718—1740, under hvilken period prosten Bromans flesta skrifter sågo 
digen, torde följande tabell gifva tämligen säkra värden i nutida mynt:
1 Riksdaler (=3 dir S:mt = 9 dir K:mt)......................4 kronor
1 Daler Silfvermynt (=3 dir K:mt)................................. 1 kr. 33 öre
1 Öre » ..................................................ungef. 4 Ve öre
1 Daler Kopparmynt ( = 4 Mark = 32 öre = 768 penningar) ungef. 44 öre
1 Mark » (= 8 öre)............................................ » 11 »
1 Öre » (=3 örtugar = 24 penningar) . . » 1 1Zs »
1 Örtug » ............................................................» 1/2 »
1 Penning » ............................................................ » i/ir »
1 Carolin (år 1716 —1718 = 25 öre S:mt)......................» 1kr. 04 »
1 » (före 1716 och efter 1718 = 16 öre S:mt) » 66 »

Mynttecknen (»Karl den XIl’s nödmynt») voro kopparslantar af 1 
öre K:mts storlek, men de skulle gälla för 1 daler silfvermynt; de voro» 
således närmast jämförliga med våra banksedlar.

Vid jämförelse af dåtida och nuvarande varupriser har man likväll 
att taga i betraktande äfven myntvärdets fall och prisändringar som upp
stått genom lättade kommunikationer och afsättningsmöjligheter ; t. ex.. 
1 tunna råg (à 63 kannor) kostade enligt Broman normalt 18 daler K:mtt 
= 7 kr. 92 öre, hvilket efter 1,6 hektoliter på tunnan gör kr. 4:95 pr 
h.liter, men efter medelmarkegångspriset 1903—1912 kr. 9: 99; 1 
tunna korn skulle efter samma beräkningssätt kosta kr. 4: 40 pr h.liter 
(1903— 1912 kr. 8:07) — 1 \M sommarsmör kostade 7 daler K:mt, 
= kr. 3: 08, hvilket à 8 Vs kgm på ett LU motsvarar 36 öre pr kgm 
(1903—1912 kr. 1:86). — På i orten numera sällan eller aldrig före
kommande varor har priset naturligtvis stegrats ännu mer; t. ex. en; 
björnhud à 24 daler K:mt = kr. 10: 56 och än mera ett bäfverskinn 3 
daler K:mt = kr. 1:33 hafva naturligtvis nu ett mångdubbelt högre pris..

Dateringen I Glysisvallur
hänför sig till den Julianska tideräkningen (gamla stilen), hvilken under 
1700-talet i regel var 11 dagar efter den nu använda Gregorianska (nya
stilen), som först 1753 infördes i Sverige.

»Går rågen i ax i Ers-mäss, så är han mogen i Ols-mäss» skulle 
nu motsvaras af 29 maj och 9 september. Sommarsolståndet inträffade 
11 juni. Midsommardagen motsvarar vår 5 juli, juldagen vår 5 januari. 
— Järn-nätterna 28—30 juli böra nu infalla 8, 9, 10 augusti 0. s. v.
Detta esomoftast obeaktade förhållande tör till en del kunna förklara
huru det kommer sig att gamla märken icke stå längre.

Tredje delens 2:a häfte kommer att innehålla: Häbbren; Sädens 
tröskning; Mjöl, gryn, malt och bakning; barkbröd; Brygd; Spinnande 
och väfvande; Tegel och tjära; Får, getter, hundar, hästar och höns.

Upsala, Edv. Berlings Boktryckeri, 1912.
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Helsingica.
Up Bergsjö kyrkoarkiv. 2.

På sockenstämma 1724 förordnades byvaktare, som formantes aitt 
Lafva noga uppsikt på det som otillbörliga sker, och sådant angifva. 
Häri finner man kanske ett första prof på nitet och kraften hos H. Hai- 
zelius, som då nyss blifvit komminister. Kyrkoherden hade under flera 
år varit sjuklig, så att ej ens några »kyrkioting» kunnat hållas, oc;h 
ogräset hade väl fått taga öfverhand, då ingen ledare fanns. På Pastor's 
klagan öfver dem som komma sent till kyrkan, resa bort emot sönda
gar och visa intet bevis, hvarest de hafva varit till kyrka, skattades reda.n 
vid prostetinget 1694 nödigt att församlingen beställte sig en käppgubbe 
och att kyrkovaktarne hafva uppsikt på dem som komma sent, item by/- 
vaktarne anteckna och angifva om något oväsende sker hemma i huseni.

Till och med inne i kyrkan fordrades tillsyn; 1728 klagades öfver 
att gossarne på läktarne sig undertiden med stim och oskickelighet otill
börligen förehålla. Ty blefvo — — — tillsatte att där uppe på läk
tarne, och jämväl neder i trappan hafva uppå dem noga akt och mi
ssende, och med allvarsamhet hålla dem till skicklighet. Och aktades 
billigt, att de som befunnos ostyrige skulle angifvas och med kyrkovak- 
tarens tillhjälp straxt i stocken sättas. 1743 klagades, att änkor oclh 
andra kvinfolk, som hafva någon sorg, ligga bak uti kyrkan på sina knäm 
och under sången och predikan sofva eller skvallra; kyrkovaktaren blef 
tillsagd sådana skrymtare och Gudstjänsten föraktande människor an- 
gifva, att de måge få tillbörlig näpst. (Några år efteråt gjordes balkrunn 
på kvinfolksidan i kyrkan för de åldriga som hafva möda att falla piå 
knä ned på golfvet). De allra fulaste fiskarne hade emellertid funnit ett 
hål i det nät som spändes kring dem ' af byvaktare och kyrkvaktare ; 
unga drängar och gossar plägade nämligen samlas i kyrkbyn om sön- 
dagarne för kortspel, och det gick till en tid, men slutade naturligtvis 
med varning inför kyrktinget. »Melius est legere Catechismum» (bättne 
att läsa katekesen). Och till slut kom som råga på allt 1751 Kongl. 
Maj:ts och Högvälborne Herr Landshöfdingens förbud att tillåta ung:- 
domen hålla några lekstugor eller lemna barn och legofolk frihet att pä 
Sön- eller Högtidsdagar löpa i fäbodarne och hålla bo-gästbud.

Rangstrider och tvister om placering i kyrkan läto sig förnimma 
äfven i denna aflägsna landsort. Uti socknestugan ställtes 1699 en fråga 
fram att öfvervägas om beqvämt och tjenligit bänkrum i kyrkan för Henr 
Leutnantens Poppelmans käresta. Man föll fuller hälst på det förslaget 
att bägge Leutnantskorna skulle få rum uti samma bänk; men efter så
dant intet ville accepteras, blef detta ärendet efter kyrkolagens klara 
lydelse till den loflige Härads-Rätten remitterat. Huru det nu gick



diärmed är ej kändt; vid följande årets prostvisitation anmäldes emellertid 
aatt leutnant P:s fru ej ville nöja sig med bänken bakom kyrkoherdehustruns 
uatan begynt att stiga in uti en bänk framför chorskranket på manfolks- 
ssidan, »Biskopsbänken» af ålder kallad, hvilket församlingen tyckte icke 
rmindre otjänligt än ovanligt vara. Visitator ansåg att det borde fogeli- 
ggeni omgås och att man borde låta Herr Leutnanten förnimma försam- 
liingens mening eller i värsta fall öfverlemna frågan till Häradsrättens 
aifgörande. Protokollen hafva ej något vidare att förmäla om saken. 
/Af Bromans Attqvist finner man, att löjtnant P. (för öfrigt en af Bro- 
imans 52 kusiner) några veckor efteråt stupade i slaget vid Narva. En- 
Ikan bief omgift med en kapten, från hvilken hon dock senare blef skild.

På sockenstämman 1726 formantes att intet allt för länge ringa 
(efter de döda, på det klockan icke måtte taga skada. Ett nytt skäl fram- 
ffördes 1747 för ätt ringningen skulle ske vackert och ej allt för hårdt 
(eller allt för länge, nämligen att det borde vara åtskilnad mellan ett 
lkungalik och ett annat.

•1714 hade man företagit en indelning af grafplatserna på kyrko
gården. Denna gaf dock upphof till åtskilligt missnöje; några klagade 
iöfver att deras grafställen kommit allt för långt i norr; andra öfver att 
lutrymmet var så trångt, att oruttnade lik måste upptagas. Det blef där- 
Iför 1731 beslutadt och samtyckt, att alla lik skulle efter hvar andra be- 
Sgrafvas, hvarvid man skulle göra en begynnelse österst på kyrkogården 
'och continuera lik efter lik, norr ifrån kyrkomuren söder ut till bogårds- 
irnuren, linea efter linea hela kyrkogården igenom.

Vid kyrkobyggnaden 1733 befunnos de mycket tätt stående graf- 
Ikorsen vara till besvär vid arbetet, hvarför man beslöt att ej vidare an
vända dylika utan i stället 2 stycken järnkors, ett för större och ett för 
imimdre lik, dels att efter förra vanan bäras framför liken, dels ock att 
utmärka grafvarne om vintern.

Något år tidigare stadgades att bårklädet ensamt ej skulle få tagas 
till likgårdarne, då det lätteligen kunde sönderslitas af oaktsamma och 

<delt icke heller, utom likbåren, kunde tjena den döda till någon heder; 
ty beslöts att bårklädet hädanefter icke längre skulle tagas än båren, 
och benne efterfölja. Hvad som egentligen afsågs med denna bestäm
melse, fast det ej utsäges, var nog att förekomma bårklädets användande 
i vidskepligt syfte.

Vid samma tillfälle dryftades de många brudpigornas offrande vid 
bradavigningar, hvilket befunnits föda mera förargelse och fåfänga utaf 
sig än uppbyggelse och Gudstjänst; det samtycktes, att det här, som i 
somliga andra församlingar förmentes skedt vara, skulle afläggas; hälst 
däxföre, att sådant syntes vara en afiefva af den påfviska villfarelsen. 
Doick måtte brudgumme och brud det göra, med hvar sin slant till kyr
kan, om dem behagade.

Vi återfinna äfven här den gamla seden att brudgummen var iförd 
prastdrägt vid vigseln. 1726 frågades på sockenstämman om det icke, 
för kyrkans intresse skull, vore nyttigt att man för kyrkans medel skulle 
inköpa salig kyrkoherden Gulic Bergqvists kappa, till att låta brudgum- 
marne den emot en skälig afgift på sina hedersdagar bruka? samt eme
dan det uti prästkragen, hvilken brudgummarne dittills brukat, icke tycktes 
för dem vara någon synnerlig heder; om man icke i dess ställe skulle



till battre beder kunna köpa för kyrkans medel en vacker halsduk, som 
äfven jämte kappan kunde nyttjas och betalas; hvilka bägge föreställ
ningar, så vida de syftade på kyrkans intresse blefvo af församlingen bi
fallne. Af 1728 års räkenskaper finner man att den inköpta halsduken 
var försedd med en bred spets.

Beträffande brudskruden blef det 1729 församlingens ledamöter till
budet, att hvilken som behagade skulle hafva frihet att anskaffa och hålla 
dylik, emedan Pastor omöjligen kunde en sådan präktig skrud som nu 
ville brakas, för så ringa betalning köpa och utlåna, efter som den i så 
beskaffat mål intet kunde tjena igen pengarne, innan han blefve utsliten. 
Men det var ingen som sig därtill utlåta ville. Ett förslag att kyrkan 
skulle köpa och hålla skruden vann ej heller anklang, utan anhöll för
samlingen att präste-folket, efter vanligheten, ville hålla samma skrud, 
utfästande sig att vilja vara nöjde med de kläder och annat, som medel
måttige voro. De som det ej ville, lemnades frihet att leja brudskrud 
af hvem de behagade.

Från 1699 finnes en notis, som anger hvilken vigtig plats anskaf
fandet af öl intog bland bröllopstillrustningarne. En soldat som blifvit
änkling »begynte elfter 12 eller 13 weckors tydh att frya til en Pyga-------
inältade till brölop, begiärade lysning etc. Hwilket då Pastor förväg
rade — —, slog Soldathen sticknaden wydh, sade sig aldrig skola taga 
henne om han icke får taga henne när han ville, gaf fördenskull Bröl- 
Iopz öhlet til spillo» o. s. v.

Af husfattige funnos 1690 nitton stycken, hvilka alla fingo sin del 
af de fattigas kista. — Vid prostetinget 1694 frågades efter de fattigas 
inkomst och ståfva. Ståfvan fanns för 3 år sedan färdig och tvänne 
personer voro där uppehållne. På inkomster och utgifter visade kyrko
herden en lista. — Men utom socknens egna fattiga hade man att sörja 
för en ständig ström af utsocknes elända och behöfvande, hvilka efter 
råd och lägenhet erhöllo gåfvor ur kyrkokassan; vid ett tillfälle anmärk
tes att det skedde efter församlingens samtycke; äljest töra väl Pastor 
och kyrkovärdarne haft beslutanderätt i dylika fall. Bland understöds- 
tagare på 1680-talet märkas unga studenter från Jerfsö och Torsjla 
(o: Torshälla?; möjligen står Sorsjla = Sorsele), en fattig krigspräst, en fånge 
hos turken, en djäkne och en fattig från Niötånger, en förlamad krigs
man, en brottfålling (o: lidande af fallandesot), en blind man, en besatt 
hustru, hvilka erhöllo växlande belopp, från V2 till 2 1Ia daler. Dessutom 
förekommo sådana utgiftsposter som till Torne kyrka 3: 16, till Carls 
Cronos byggning 6 daler. Herr Pär Boselius erhöll 1 daler, då han 
1676 sång sin första mässa. —

K. H—k.

Tredje delens 3:e häfte kommer att innehålla: Hästar (forts.), Höns, 
Kattor, Kor, Svin; Mjölkhushållning; Slakt och köttmat; Ull och Ylle- 
väfnader; Skinn, hudar och läder; Vilddjuren och deras fångande,

Upsala, Edv. Berlings Boktryckeri, 1913.
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Helsingica.
Ur Bergsjö kyrkoarkiv. 3.

En ansenlig del af kyrkans inkomster åtgick till nattvardsvin; sä im- 
köptes 1729 en ankar Höglands vin för 75 daler, V2 dito Spanskt för 6>0 
daler, 1Za dito Piccardins för 52 daler och 1Z2 dito Franskt för 30 dale;r.

Bland kyrkokassans inkomster finner man t. ex. 1672; testamentte 
efter ett lappbarn 1 daler; 1716 gåfvo 6 lappar som gingo till h[eligai] 
nattvarden 12 öre.

Kyrkans kontanta medel utlånades mot pant; någon ränta synees 
däremot ej hafva betingats. 1726 bestämdes att om panten icke på 3 
år blefve igenlöst skulle den höra kyrkan till och å häradstinget uppbjiu- 
das och försäljas. Säkerheten synes mestadels hafva bestått af silfve;r- 
skedar och dylikt. Så utlånades 1746 ett belopp af 450 daler till en 
leutnant mot revers och pant af en förgylld silfverbägare,' en del silfve:r- 
skedar, ett byxsäcks-ur och en värja med silfverfäste. Lånet återbetalia- 
des 1750.

Efter ett syneinstrument från 1682 och protokollet vid Visitationen 
1690 må här meddelas förteckning på de olika husen i prästgården.

Socknens hus i mangården voro: herrestugan (halfparten och kow- 
kammaren; den andra halfparten tillhörde Pastor); Källaren med källair- 
svalen och löftet; Bryggestugun »med baakungs Spys och Muhrpanna» ; 
Stallet med det östra portlidret samt den gamla boden med löftet öfver. 
— Utom mangården: Tiondelada med tvänne golf; Loga och halmlidesr; 
Fähus, svinhus och torkestuga samt ett herber.

Följande hus inlöstes 1682 af då tillträdande Pastor från företrä
darens sterbhus: Mältstuga och badstuga; »Sängiestugun» söder i gåir- 
den med sängar och målning; Bagerstugun med framkammare norr i gäir- 
den med fenster; Halfva mellankammaren, undantagandes spisen, samt 
halfva »ferstugun» (antagligen i herrestugun; 9 st. fenster i denna skullle 
socknemännen lösa af enkan); Södra fähuset och lilla fähuset, gethuset, 
fårhuset och södra svinhuset ; Norra kornladan, foderboden och vedlidret 
samt ett kvarnhus med stenar och järnredskap. 1690 förekomma ock:så 
drängstugan med österstugan samt en kålkällare.

Uti Kaplansgården höll socknen 1690 en »Kappelans Stugu mied 
Spys och baakung; item en Kammar med Spys under ett Taak ; mied 
en Skorsteenspypa».

Prästbordet utgjordes af Wästeråkern och Badstuguåkern (utsäide 
råg och korn 7 tunnor) samt Norre och Södre åkern (utsäde 6 tunnor); 
dessutom 11 stycken »Engies Ladur» hvilka alla tillhopa innehöllo ttill 
det högsta 40 lagom skrindor hö, »och liggia desse Engies-Iader krimg 
om halfwa Sochnen». — Barnens undervisning var tidigt nog föremål fiör 
prästerskapets omsorger. Vid prostetinget 1706 efterfrågades om någion



vii'iss; var förordnad som informerade ungdomen i barnaläran. Det sva- 
raadtes att de (bönderna) skiftesvis hafva vissa tider den som samma be- 
shtälllning förrättar. — 1730 gaf Pastor förslag på en student från Of- 
varanisjö, Anders Olofsson Jedermark, såsom lämplig till klockare. Han 
haadle under förflutna vintern med Pastoris i Harmånger goda beröm där 
ddrittvit barnaläran; denne erhöll också tjänsten. Han synes emellertid 
hhafva varit en rätt äfventyrlig personlighet; slutligen blef han 1745 saker 
titill kyrkstöld och dömd att hängas. Straffet nedsattes dock af hofrätten 
titill 40 par spö och ett års arbete på Bohus fästning. Då han »icke 
ppröifvades tjänlig at til tiänsten återtagas», utsågs 1746 en ny klockare; 
i i imstruktionen för denne antyddes honom att oförsummeligen drifva bar- 
nnaliäran, med sä många som församlingen ville honom anförtro och han 
slskäiligen kunde hinna med.

Förhållandet mellan präster och församlingsbor synes hafva varit 
ggodt, om också handlingarne utvisa att bönderna i dessa penningknappa 
titidœr gärna ville undandraga sig att lämna de bidrag till kyrkans vid- 
nmaikthållande, som af de förra ansågos nödvändiga. Men Pastor synes 
ääljest hafva intagit en erkänd ledareställning; var han sjuk, uppsköt man 
aalltt afgörande af ärendena. Vid ledigheten 1727 blef likaledes »vid sock- 
nnestämningen, för ovissheten skull om then tilträdande Pastore, intet 
rmera förehållit och afslutet, än at kyrkioräkningen förelästes». När H. 
IHaizelius sedan blef kyrkoherde och med kraft tog uti med alla gamla 
ooseder, var det väl en och 'annan som opponerade sig, och han beklagar 
ssig; en gång äfven öfver sådana »hwilka med them blåfte i samma horn», 
r,men han var som vi sett rätte mannen att öfvervinna motståndet. Huf- 
\ vuidorsaken till détta motstånd är det kanske som framlyser i en anteck- 
inimg 1729, då allmogen tillfrågades om de ville följa gamla eller nya 
fförordningen om prästerskapets uppbörd: »svarade alle, at the wille til 
cat undkomma något bry af owant, hålla fig wid thet som gammalt och 
iwranligit warit».

Uttrycksfullt i all sin korthet är protokollet vid prostvisitationen 1700. 
J Pål fråga om församlingen hade något att anmärka mot sina präster, 

»s;varades: Alt Wäl, alt Wäl!». En angelägenhet som omfattades med 
s sbort intresse af sockenborna var besättandet af kyrkvaktaresysslan. 1735 
; ammälde sig afskedade soldaten Nils Nilsson Aborre att blifva kyrkovak- 
1 taire, emedan han vore infödd i socknen och hade uti krigstjänsten mistat 

sirna fötter ; tyckte sig fördenskull vara så när till denna tjänsten som en 
i främling. Hans anhållan bifölls, och därmed hade man vunnit att ert 

falttig sockenbo fått sin bärgning. Kyrkoherden tör däremot ej hafva va- 
: ritt betjent med en så skröplig kyrkvaktare utan vid nästa ledighet styrt 

orm att fâ en frisk och färdig dylik. Men detta val tilltalade icke bön
derna; 1741 finna vi därför att någre af allmogen ville att Halfvar 
Siiwertzson måtte, såsom en främling, ifrån sin beställning afsättas och nå- 
gom af de förafskedade soldater, som voro socknens infödde barn, och 
in tet födomedel hade, i stället tillsättas. Kyrkoherden förklarade då att 
ham öfverlemnade saken åt församlingens ledamöter, med det vresiga till- 
lä;gget att det litet eller intet anginge honom.

Äfven i ett annat fall funno bönderne nödigt att bevaka sina in- 
triessen, då de 1740 förklarade att ämbetsmännen (smeden, skomakaren 
och skräddaren) hade deras goda förtjänst och sutte i bättre tillstånd än 
flere andre, hvarför de ej borde undandraga sig att betala vinpengar.

K. H—k.



Klätte-hålet i Delsbo.
»Transfumt af Olavi Rudbeckii Atlanticæ 3:die Dels XLte Gap: 14 

§. pag: 411.
Clette-hålet, det Latinerna kalla Glatratum Olympum eller Aulam Plu

tonis ferreis cancellis munitam, uti Dilsbo, om hwilket kyrckioherden Jon: 
Phragmenius af d. 16 October 1696 til Collegium Antiquitatis således be
rättade på hans Kongl. May:ts befallning att gifwa wid handen sådana gamla 
rum, att detta ligger en half mil från Dilsbo kyrckia under 61 3/ i högds 
grad emillan 39 och 40 middagslin. wäfter åth, och hafwer en trång 
ingång, men sedan wijdare fom en lagom kammare, med bänckiar af 
sten på båda sidor, och längst in en dör af järngaller, som är för det 
indre rumet, hwilket at bese, ingen wågat mera än Capiten DavidSitton 
med 2 eller 3 andra Soldater, under det Polniska kriget i konung Ca- 
roli Gustavi tid. Men dock intet längre tordes ingå, än in till detta gall
ret, fast han hafwer warit en wåghals, dijt ingen för honom eller seder
mera torats gått», (efter en afskrift från 1700-talet).

Ett kopparfynd i Delsbo.
»Såsom General Majoren Högwälborne Herr Carl Gustaf Frölich 

hafwer d. 26 Noyemb: sidstledne fordrat omständig berättelse om en 
koppar klimp, oppfunnen af Soldaten Per Dahlman, boendes wid Klobbo 
åhn ; Altså i hörsamste följe der af warder effter inhämptad kunskap der 
om här med betygat, att bemälte Dahlman hölt uppå en tijd för Micha
elis, att opptaga en platz till kåhlsäng wid sine huus, uppbrytandes der 
sammastädes något Steen, och annat onyttigt Gruus, och sedan förandes 
det samma öfwer Landzwägen och läggiandes det emellan wägen och åhn. 
Ibland hwilket Gruus och denne klimp är bortwräken, men strax der 
effter oppfunnen af det tillfälle, att ett uthaf Soldatens barn har der se- 
tat och klappat på Grufet, och funnet att ibland den bortförde Steenen 
fans en glimmande, hwilket Poiken för Föräldrarna berättat, och de famma 
klimp opptaget, Lendzmannen Delin effter ehrhållen kunfkap fordrat samma 
klimp till sig, befunnit den till wicht 1 Vi U, för mångom oppwijst, hwilka 
hålla före, att det skal wara Gohr koppar, på den tijden hijtkommen som 
Hudickzwaldz boerne, låto bär utsmida någon koppar. Så mycket är denne 
gången igenom effterfrågan befunnet: Hwilket med egen Hands under
skrift witnar. Delfsbo d. 27 Decemb. 698.

1. Phragmenius.
(ur Helsinge Nations samlingar).

Tredje delens 4:e häfte kommer att innehålla: Vilddjuren (forts.): 
Vargen, lodjuret, järfven, räfven, haren, mården, ekorren, lekatten; uttrar 
och bäfrar ; Skogsfåglar och Sjöfåglar och deras fänge.

Upaala, Edv. Berlings Boktryckeri 1914»
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Heising i ca.
”Vår Herre såg öfver Helsingland”.

(Ur Domprosten D. Djurbergs anteckningar.)

Det har warit et Språk om Helsingland, så mången skalle gärna weta 
orsaken ther til, hwilket sålunda lyder: Jag hade så när sedt öfwer tig, 
som Wår Herre såg öfwer Helsingland. Här finnes en och ann.an 
mening; dock synes ingenthera träffa in och gifwa wid handen af hwad 
tilfälle detta komit är- Man wil säja, at detta öfwerseende är uti Her
rans Nåde, som skrifwit står: oculi domatri super justos, derföre at thettta 
land fordom kallades terra justorum eller de lycksaligas boningar. En 
annan uthtyder det om försköning, derföre at the haft landet under fri 
och egen disposition, när de sin ährliga Skatt uthgöra; utan Adelems 
wälde, Förbudna trän, Diur, Fiskerier och mera sådant.

Men det synes, at detta Språk är komit af en förundran, tå det 
är händt, hwilket man icke hade tänkt; ty när åthskillige landskap wairit 
intagne och bebodde, som rumrikare äro näml. Upland, Södermanlamd 
och Westmanland så fans rådeligit jämwäl at bebo Norlanden, hwilket af 
de många och stora berg och hällar blef kallat Hälsingland, och folket 
Helsingar, qvasi accolæ petrarum, hwadan man än i dag finner namin, 
såsom Hälsäter, Hallen, Hälbo, Hälmyra, Hafröhäll; lika som Dalarma 
eller Dalecarlia således af de månge Dalar hwilka der bebodde äro, kalllat 
warder. Och förmenas dessa Norlands inbyggare, uthi deras tid, mied 
en handske full af korn, en yxa och boga som Drfottning] Disa säjies 
hafwa rådt och gamle sagan lyder, uthur Upland och Westmanland ut.h- 
gångne wara, snarast til säjandes i från Elfkarby, Wesland, Tierp, Wendel, 
Nora, Simtuna, Löfstad och Enåker samt der omkring, besynnerligen 
ifrån Wåla til Hade i Hedesunda och Walbo och ifrån Gestred i Fröst- 
hult öfwer Nora til Fernebo, hwar af Gestrikland är nämt wordet, otch 
så widare til Helsingland. In uthi detta Landet synas de hafwa kommit 
så wäl wid Siöstranden som til lands; ifrån Tröje uthi Hille Sokn til 
Hamrunge /: hwilket har sit namn af Hamn och ång ut sit quasi amgi 
portus :/ och Åbyn, sedan uthom Skemningen /: penins. Iucida :/ Itil 
Axmar, och Liusne /: a lucendo :/ i Söderala Sokn, och så til Noralia, 
och de andra wid Siokanten liggiande orter; således skrifwes Erchiie- 
biskop Jacob IlI hafwa rest, och ännu åhrligen [sker]; och så opföire 
Liusna Elfwen til Wågsäter, Häggestad, Säfwerstad, Fröluga, Ästuga 
Möänge och de flera byar. Skog Sokn war äntå [ej ?] bebygd, utan i de 
senare tider, och war i begynnelsen mäst uptagen för diurfång skul, så 
framt icke en eller annan by skulle warit bebodd, såsom Lingbo, Långbio, 
Hedninge och Tönånger. Men til Alupota eller Alfta synas inbyggaire 
wara komne /: ' vix credo ; ifrån Swerdsiö, Orsa och Or öfwer Siöarnie 
om wintern :/ för Diurfång och fiske skul, tå the förblifwit qwar ttil 
wären och Sommaren, särdeles som ålfisket warit der ymnogt emedain 
Woxen löper der igenom. Hwarföre de och en ål hafwa uti sit märkte, 
och Ålepotta heter än i dag en ort där samastädes. Jämwäl och fara 
dessa Siöwägen til Elfkarby, at hålla marknad, såsom the och i forma 
tider hafwa rest icke allenast tit uthan och in uthi landet til bytesplatsem 
i Wändel, ther the sina fiske wahror förwändt uthi Spanmål.

Men til lands synas the hafwa kommit åtskillige wägar: såsom ifrå;n 
Ofwansiö til Högbo och Uglebo, til Skog, Hanebo, Säderstad, Bold näts,



Airberåd och de äldsta der belägne byar jämväl och ifrån Swerdsiö, 
Liixan oclh Or öfwer Elivagar, det äro de Siöar emellan Dalarne och 
Htelsinglanid, til Alpta och Ofwanåker som Hervarar Saga bewitnar och 
föirmiäler om Starkader som der warit och bodt hafwer.1

Altsä när de annat åhr och sedermera hafwa kommit tilbaka, och 
beesk rifwit samt låtit se och förfara Landsens beskaffenhet, fruchtbarhet 
occh för mon, så uthi Sädens wäxande som boskaps skötsel och fiskerie 
mied ålfiske, lax, Id och annat, uthi AlUpotta, Baldanäs, Hanebo, Säder- 
sttad., Söderala, Norala och flerestädes, så hafwa de andre med förundran 
täinkt och sagt: Detta landet, som bergigt, skogachtigt och obrukeligit 
sjyntes, ä.r et godt och ymnigt land, låtandes sig wäl bebos och Wår 
HIerre som i himmelen är har sedt öfwer det, samt lemnats uthan in- 
biyggare in til denna tiden.

Sedan är landet i de flera Soknar och byar mera bebodt och 
bnukat wordet. Ja och så wida, at folket ther ifrån til Medelpad, Ån- 
gtermanland och Wästerbotn alt in til Tornö, synes hafwa kommit, hwarest 
dte et folkslag af annat tungomål ifrån Finland och Österbot n mött 
lnafvwa. Dessa hafwa och kommit genom Polen och Ryssland på andra 
siida.n Finska och Botniska wiken; Och af dem äro Lapparne uthgångne, 
iffrån Lappo Sokn, Lappis (?) och andre orter.

Folket i Heisingland hafwa tilförne warit och äro jämväl i denna 
tiideai bekymrade om renlighet, arbete, sparsamhet och frikostighet emot 
frrärmmande. The lefde fordom, lika som Adelsmän, och woro doch 
Åkermän- Theras boningar och bygningar äro beqwäme, wakre och 
emdels målade, med sina fönster i Söder, at undfå Solskenet om Winter- 
tiide.n och eljest.

-------- — För mig är och berättat att några Systrar ifrån Helsing-
kand blifwit giffte til Österbotn i Finland, hwarföre de och sedermehra 
liärdt sina barn tala Swänska, så at the mehrendels wid Siösijdan i 
österbotn Swänska Språket kunna.

Anmärkningar öfwer Arberåd Församling uti
Helsinglands Södre Contract.

(af L. Waldner, 1721.)

§: t. Hwad som Sochnens nampn angår, har man dess radicem 
itcke så Lnfallibelt kunnat uthleta : utan håller så före, at uthländske som 
uindertiden pännan fört, det anten afstympat, förbyt, heller åthminstone 
mågot färwärrat och ändrat. Men ehuru det är, så wil man dock en 
Oich annan conjectur anföra, som til äfwentyrs sanningen icke skal synas 
aildeles Qilik.

§j: 0JL: Orpheus, Diodorus Siculus, Herodotus, Edda etc. skrifwa om 
em som kallas Ore heller Orus, hwilcken war Jovis och Isidis sohn, en 
Ibohren Helsunge och tapper kämpe hos wåra, samme som Baggen, af 
Inonom hafwa några orter fåt sit nampn, utpote Orsten, Ore, Oreswik 
eetc:: Bemelte Orus Senior är och Arver, Arfvar Oddur kallad, hafwandes

1 Dock hafwa Jättar ifrån urgamla tider bebodt Hälsingland, hwar utaf 
diet också Jotunheimar eller Jättahem kallades. Men hwadan desse Jättar 
hiafwa kommit eller på hvvad tid theras intog skedde, thet ställes ännu til at 
tbetänkia; om det warit strax efter tungomålens förbistring eller uti Josuæ tid, 
aaf the Resar i Ganaans land.



han undertiden kringwandrat med sina Arber, Arfwer, Harpior och har- 
pigor, at bese sin arf och egendom, såsom uti Sunarpe, Tunarpe, Ogarb', 
Ingesarb, Arberåd, Arvik och annorstädes; Om nu denna Sochnen aif 
berörde Arfvar Oddur sit nampn ärfft, lemnar man Antiquariis at judi— 
cera och döma.

§: 3: Straxt ofwan för Kyrckian, uti Elfwen, är en ud heller nä:s 
kallat Arnäs. Om nu Sochnen arå arnäså el:r Arberå, där af är wor 
den nämder, heller och om bem:te ud af Sochnen sit nampn bekommit., 
statuerar man icke wist.

§: 4: Uti Elfwen både åfwan, mit och nedan för Kyrckan, är et 
stenigt grund, hvilcket i tårra somrar, när litet watn är, til en stor dehil 
synes och blifwer tårt. Sådana grund warda efter åthskilliga Sochnars 
dialect nu kallade Sten or nu Har, mahr, mahl och ar ; och kan lättekm 
hända at wåra g. Förfäder på denna situation sina ögon kastat och i 
följe där af Kyrkan Areå kyrckia kallat, hwilket sedermera i Arberä 
Arbrå el:r Arberåd förbyt är. Och äfwen Näset man i förgående §;: 
omtalte arnäs, h. e. et Näs som hörer til den Sten har el:r ar.

§: o: Kyrckian är beklagligast afbränder Anno 1635: och alle de 
där inne befinteliga g: bref och monumenter omkomna. Et g. 
Testaments bref, på Rismyr täckten, som är i Påfwadömet gifwen undeir 
Prästebordet utaf en som bodt i Nåränge by, men sedan flytjat til Lius- 
dahl Sochn, är för mer än 40: åhr sedan bortkommit. Ordaformen ii 
brefwet war sådana: at Prästen skulle giöra Siahle mässa för hans, 
hans hustros och effterkommandernas siählar til Ewig tidh. Hwilckett 
Sahl: Kyrckioherden uti Färila Sochn H:r Johan Berg tillika med någrat 

,bönder som brefwet sedt, uti Iifz tiden betygade.
§: 6: Sochnenes ålder är obekant, dock lär hon otwifwelachtiglt 

jämwäl i Hedendomen warit här och där bebod, om hwilcket witna åth
skilliga ättehögar, dels wed Byn Hänssätter, dels wed Nåränge uti Böhle :: 
Fast än där wed inga Runstenar äro til at finna, som man kunnat ährnåi 
kunskap om.

§: 7: The bönder som här först bodt äro effter sägn 1: En Brukz- 
man Thure i Bierckan, hwilcken insiö ligger i mihl öster uth ifrå Bym 
Hänsätter. Thenne Brukzman hafwer hafft 3:ne Hammar smidjor, aif 
hwilcka den ena ståt wid Sanna hemmanet, wid Bierke ålms utlop unge
fähr, därest han smidt Arberåds Kyrckio döhr af järnplåtar, och säjesi 
hafft så stor styreka, at han allena burit henne til siös på sit yxe skafft.. 
2: Jebbe el:r Jeppe på Storöhn i Niarne, hwilcken då han hafft sin 
resande Konung til gäst har upstält et så stort silfwerband el:r kädja i 
Portlidret, at Konungen med hehla sit följe där igenom wandrat.

§: 8: Hwad Sochnens Situation beträffar kan man wäl säja, at om 
Sommartidh fins näppm någon behageligare ort, hälst emedan hon warder 
i twänne deldar fördehlad af Liusna Elf, hwilcken på thet ena stället 
hastigt frambrusar, på det andra med et sachta Iop framflyter. Kring 
denna Elf äre et ansenligit antahl af bärliga ängar, grönskande åkrar, 
och med många blommor uthzirade wretar, så at man sådant icke utan 
särdeles nöje kan åskåda.

(Forts.)

Tredje delens 5:e häfte kommer att innehålla: Guds rika fatebur 
uti Helsinge-Luften (inledning om fåglar. Beskrifning på fångstredskap. 
Ankor, dufvor, gäss, höns, kalkoner. Skogsfåglar.)

Uppsala, Edv. Berlings boktryckeri, 1917.
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Helsingica
Anteckningh öfwer Annexan til Arberåd nu 

för tiden Underswik kallader.
(Forts.)).

§: 18: Thet andra brefwet på hwilket sigh Underswikar uti §;: 
Sud: beropa, lyder således:

Effier synen unider Laghman Lars Nilsson och Lass Jonsson konung:z 
fogde, giordes en wiissan Soehnerå, emellan JerfzB och Unnerswik först i 
Karssiö källa och i Anders sten och sedan i Anders åminne. Samrma 
confirmerades andra gången närwarande Sahl: Lars Nilsson och konung:z 
fogde Matz Micketeson. 1 tredje uth häradz synen witna unnerswikair 
med swornom edh, at thet war aldrig rå i Baggebo källa, och effterr 
deras rå samtyckte wi at gillan rå wara i Karssiö källa.

§: 19: Gräntzorna på Norra sidan äro Jerfzö och Delsbo, på dre 
andra sidor umhwälfwes den af Arbråd.

§: 20: Soehnerå emellan Arberåd och Underswik skiönjes af utlh 
Sochnes synen som höltz 1652 d. 20: Maji, där om orden så lyda: Utlh 
Sochnes syn emellan Arberåd och Underswik, närwarande Lars Larssom 
i Närby, Laghmans Dom hafwandes i wärjo, gillade på denna sidan Sochr- 
nenes rå och rör wara dessa, nemp:n Boänges rån wedh Ore strandl, ■ 
hwilekel bör wisa tiil Storberget, där deras Sochne rå ändas.

§: 21: Uti bägge dessa Sochner är för någon tidh Pärle fiskeri 
med profit idkat wordet: Men nu mera intet, dock fins i alla åar Matskre 
skahl ö'werflödigt.

Thetta är, det som iagh, i hastighet, hwadh desse Sochnar beträffar:,- 
har kunnat migh dels påminna, dels af andra inhämta, och låter häir 
medh bero, til dess iagh någon widare kunskap kan ährnå.

Arberå och Hå.f 1721: d. 14: Mart:
Laur: I: Waldner 

p: t: Min: V: D: Arbr.

Berättelse om några socknar i Helsingeland.
(Öfversättning från det på latin affattade originalet i Djurbergcs 

Annotationes. — De inom citationstecken satta styckena återfinnas piå 
svenska i urtexten.)

I. N. D. N. S. I. G. An. 17018
»En kort doch Sanfärdig Berättelse, angående några urgambla mär 

ken, om några sochnar i Helsingeland, samt annat märkwärdigt, hwilkeit 
till detta landetz större Iius och kundskap tien a kan, conciperad effteir 
en gammal, doch trowärdig mans, benämbd Erik Larsson ifrån Jerfzötö 
och Öije (hvilken har warit klockare i Jerfzöö, men nu wistas hoos sim 
Son Mag. Öjer i Ups. Syslom.) berättelse, som följer:»

Fö: vinnande af större reda och öfverskådlighet torde det ej be:- 
finnas olämpligt att först lemna en allmän öfverblick af landskapets int- 
delning och öfriga dithörande frågor och att indela ämnet i vissa afdell- 
ningar. Ske alltså.

§ 1. Helsingland omfattar två områden, det södra och det norrai, 
i daglig: tal benämnda Norra och Södra Gontractet, Prosteriet eller Fög;- 
deriet; denna indelning förekommer redan hos Johannes Magnus i 1A



cap. af Företalet eller ordagrannt hos hans svenska öfversättare : »Ther 
näst (sc. Medelpad) yppar sig Helsingelands Förstendöme, ganska wida 
och skiffles uti Norre och Södre Helsinga, hvilket och för sin storleek 
skull, hafwer uti förtiden haffl sin egen Konung.» Vidare plägar det 
kallas Norra och Sörra Härad. Ordet Härad kommer af Här (exerci- 
tms) och Od, ode eller öde (possessio), alltså Hårad eller Härad är ett 
så pass stort område att det kan uppställa en krigshär. Sedan vi såle
des som hastigast berört områdets allmänna fördelning och de särskilda 
ordens betydelse kunna vi kasta oss in på den ytterligare fördelningen 
utti mindre områden.

§ 2. Södra delen innehåller följande 15 socknar: Skog, Hanebo, Sadr- 
stad, Boldnäs, Alffi*, Ofwanåker, Regnsiö, Moo, Söderala, Norala, Tröne 
Arberåd, Underswijk, Jerfsö, Liusdahl. Norra delen är mindre befolkad 
men vidsträcktare, hvarför den indelas i 18 socknar : Enånger, Nötånger, 
ldnor, Tuna, Forssa, Hög, Norbo, Bjuråker, Delsboo, Ferla, Ho[ug]dahl, 
B.ergsiö, Hassela, Gnarp, Jettendal, Hermånger, Ilsbo, Rogstad. Som 
diessa senare socknar äro mera utforskade och därigenoin för läsaren 
torde erbjuda det största intresset, vilja vi en stund egna vår uppmärk
samhet åt dem. ....... ,

§ 3. För att gå i ordning med sakerna vilja vi först namna nagot
om själfva sockennamnen och deras härledning. Ljusdahl (några uttala 
d,et som Göösdahl; våra bönder tala om gösar, giusar, men det är full
komligt okändt, hvaraf det kommer sig, att man nu skrifver denna sock
ens namn med konsonanten l, då det rättare borde skrifvas med G, om 
denna härledning af Giöös är riktig, hvilkën visserligen, såsom allra äldst 
äfven synes hafva största skäl för sig, hvarför äfven sockensigillet före
ter bilden af en gös (Sendacius). Men detta (den felaktiga stafningen.) 
b'ör öfverlemnas åt glömskan. Den som gjort sig en klarare föreställ
ning om saken skall finna att det med större rätt bör skrifvas Giusdahl. 
SSkälet till själfva namnet är tvifvelsutan att de första Liusdalsboarne 
plägade fånga gösar. Af de infödda bönder som något mera hafva reda 
pä saken kan man höra det rätta uttalet på sockennamnet, och äfven 
jag kan intyga, att jag hört ganska många uttala det Gosdahl. Andra 
pläga härleda det af Limna-Hlfven, som flyter fram genom socknen, eller 
af Lius dahl till följd af ortens skönhet i jämförelse med andra socknar, 
sum äro uppfyllda med täta skogar. Men den först nämnda betydelsen 
antaga vi såsom mest sannolik.

§ 4. Jevfzoö skrifves och uttalas rättare Jersiö: »det forra etter 
diet de fordom säjas fångat Jerf på den ön Kyrckian sedan bygdes- 
hiwilket diur ännu wistas på stora skogar, och är till utwärtes disposi
tion icke olikt Biörnunge, och den Jerfwen är sedan worden intryckt uti 
Sochnens Sigill, som ännu i dag igenfinnes.» Bland annat har jag hort 
berättas af nyss nämnde trovärdige man Erik Larsson »att detta diuret 
äir af en ganska stor glupenhet, att det en gång har uti ett faboIand 
rifwit hol på hebbersväggen, sig inträngt och allt förråd uppätit». Stör
sta byn i socknen heter Seljestad af Selja, »ty om wintern ar denna 
byn som ett litet Emporium, hwilket anställes af jemptlenmngar, som 
komma med fisksaker, ångermänner som hafwa fetalia, dalekarlar, som 
hafwa träkar, lijar, Sennor, qwarnstenar, humbla, kalk etc. ». (Eller 
oickså kallas den Sail stad på grund af ställets skönhet; den ar narnh- 
een belägen pä en jämn och angenäm plats nära Liusna allven.) t'a 
motliggande stranden förefinnes på det gröna fältet Kalfånget en plats 
siom ej bör förglömmas, nämligen ungdomens lekplats i forna tider Gron-



wall, dit kvinnor och ynglingar plägade komma för att roa sig med lekar 
och detta i synnerhet på söndagarne. För att förnöja sig utförde de då 
åtskilliga lekar, några blåste i lurar (tibiis) andra dansade, »till des en 
gång ett spöke af en omätelig stor högd uti en mans skapnad dem 
emellan dantzade, at de förskräcktes, blefwo förskingrade, och aldrig mera 
på det rummet tilsammans kommo». I förbigående må också några ord 
nämnas om skogstrakten Gläswall (Glyswall): »den ligger i wästersöder 
ifrån Jerfsiö kyrckia wid pass 2 fierndedehls mijhl. En Finne har åbod t 
denna wallen, hwilken blef kallad Ghjsfinnen för sin bistra uppsyn och 
glisande och stierande(?) tänder, hwar af wallen är kallad Glyswall. 
Somblige (rectius) kalla honom Gleswall för den gleesa skogen som litet 
derbrede wijd är» (men rättare af den nyssnämnde bistre finnen som 
lefde där Anno Christi 1630 och till 1640, då man tror att han var 
blefven död). Efter hans död kom vallen att tillfalla Mårten Olsson i 
byn Wåga, hvilken sedan kom att kallas Mykiemårten och som var född 
dalkarl, och Anders Andersson i Öije; de använde den till betesmarker 
för sin boskap. Fäbodar kallas af de våra dylika till mulbete afsedda 
platser, »och effter deras lyder är denne wallen ödelagd alt in til denna 
dag. Ifrån denne wallen förekommer en annan wacker och lustig wall 
Bursen kallad. Denna wallen har en Finne benämbd Lars Larsson ifrån 
Finland (aldra först) upprögt, hwilken sedan war der boendes, en stor 
biörnskytt, så at han ett åhr skiöt 12 st. biörnar». Detta ställe är 
särdeles vackert och dess behag förhöjes af den närliggande Bursesiön med 
rik tillgång på s. k. laxöringar. Denne finne blef slutligen nedhuggen med en 
yxa af Karl Karlsson, en bonde i Bondarfve, som visserligen ännu är i lifvet 
men tvifvelsutan (ja, och det med full rätt) fått sitt straff af den rättvise do
maren, som beröfvat honom ögonens ljus. Efter denne finnen Lars 
Larssons död har stället blifvit jämnadt med marken och nästan öfver- 
gifvet.

På andra sidan rå’n ligger Slafsälraskogen, på hvilken man finner 
sjön Bossen, och det vill jag lofva, om jag får säga som det är, att det 
är den sjö i hela Helsingland, som är mest fullproppad med fisk, »s.å 
at ibland andra stora fiskar, som der äro, fångas der och mörtar som 
giösar store», långt öfverskridande naturens vanliga ordning. Men Staf- 
sälraskog kallas dessa fäbodar af byn Stafsätra i Liusdal, »ty de hafwa 
ock en del uti bolandet med. Den omtalta Siön Rossent sträcker 
sig så långt som en mil i längden »fast densamme är icke så mycket 
bred».

(Forts.).

Tredje delens 6:e häfte kommer att innehålla fortsättningen af: 
Guds rika fatebur uti Helsinge-Luften (skogsfåglarne).

EdT. Berlings boktryckeri A.-B. Uppsal», 1918.

Göteborgs
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H eising i ca.
Berättelse om några socknar i Helsingeland.

(Forts.)
Himmelen i Helsingland är fri från dimmor och dunster, luften ren, 

klar och sval och därför synnerligen hälsosam; det friska nordiska kli
matet skingrar nämligen med lätthet alla giftiga dunster, hvarför inga 
ihållande och svåra febrar här förekomma, och om de någon gång nå 
hit upp, förlora de snart sin kraft, eller såsom en gammal man kvickt 
och vettigt förklarade saken; »for nåra år sän kom Pästlänsa hijt, men 
hon frös bå hänner och fotter åf säg» eller som en annan sade: »Päst- 
länsan frös stor tåån åf säg här om åre, derför måsto häja», hvilket 
påminner om det ofta åberopade ordkvädet: »Jag såg öfwer tig som 
wår Herre såg öfwer Helsingeland». Åtskilliga hafva uttolkat detta så
som varande af god betydelse, men för att vi med desto större rätt skola 
kunna fatta ordkvädets tillämpning i dylik god mening, tillkommer det 
oss att alltjämt upprätthålla och bevara de naturliga förmåner med hvilka 
Den Högste utrustat vår provins; då kan man fullvisst säga, att man 
betraktar det från en högre synpunkt, och vi hålla före att man får en 
klarare uppfattning af ordens verkliga betydelse, om man jämför dem 
med hvad som står skrifvet Hezech. 5: 11.

— 0 — 0 —
»Fölljer Ett Böne:Formulair, förä[n] Lutheri Catechismus i liuset 

kom, uti det Påfwiska mörkret brukeht at läsa, hwilket förr nämbde 
Erik Larsson förtalt mig, hwilken sade sig haft en FarMor à 100 åhr, 
hwilken åter igen war född i Finland, derest hon af sine Fäder detta 
Bönesättet förstådt.

1.

Heli tre Nostros Gud till min Iyka och till min fattiga Siäl, tag mina 
been och bär till Helgonens huus, för lijo Guds femb; wår Herre Chris
tus reste sig om Påska Morgon med sin helga guddom och med sin 
gullbakade hand, helfwetit han uppbröt, tog der ut mång god Christna 
Siälar, förde till kimmelrykets glädie. Guds ord och Amen.

II. Ett annat.

Tijo lister gröna gå wy ut och gå wy inn, fyra och femb wy möta, 
Guds ängla, stadd’ jag mig wid stapelen, helga Maria satt och laas, book 
had’ hon i sin hand, Christ had’ hon i sitt knää, Sielf war hon Gudi 
när. Guds ord och Amen.»

Anmärkningar öfwer Sochnarna Norbo och Biuhr- 
åker uti Norre Contractet uti Helsingland. [1696.]

Såsom man i thenna Relation intet bryr sigh om Sochnarnas el:r 
byarnas nampns derivation, och gambla uhrsprung, utan allenast wil föllja 
Högl: Kongl: Bergz Collegii gunstigt utgifna anledning; altså wil man 
endast föruth By nampnen i bägge Sochnarna upräckna, och straxt til 
thet senare skrida



Byarnas nampn i Hufwud Sochnen Norbo, som dock mindre är.
1. Gammelsträng. 2: Betzdal. 3: Håhlsiö. 4: Kyrkiobyn.
Uti Annexan Biuhråker
1: Wedmyra. 2: Spångmyra. 3: Änge. 4: Tiärna. 5: Stråsiö. 

6: Gås el:r Gårdzmyra. 7: Swediebo. 8: Lia. 9: Afholm. 10: Västan- 
siö. 11: Näb el:r Näpänge. 12: Byn. 13: Tå. 14: Kyrkiobyn. 15: 
Giärde. 16: Rökul. 17: Fåhrbärg. 18: Sniptorp. 19: Trossnarf. 20: 
Biöhrsarf. i bland hwilka thesse fem sidsta äro Fintorp.

Följer nu thet andra man låfwade:

I: Flock.

1. I Stråsiö kiärn i Biuhråker är grönt gräs och skinande klart 
watn, så at man kan se botn öfwer hehla kiärn, som är 3: a 4: f[amnar]
diup, och om en ruteu swart qwist ligger på botnen, skiner then; heller
et sandkorn, så lyser thet som en pärla. Och intet watn synes in el:r 
utflyta, utan sand är på alla sidor.

2: Wedb sama by är en bäck wed nampn Gladbäck, som löper 
under jorden wedh pass 1 V3 fiärdingz wägh, för än then uthbrister och 
synes, hwars upwällande har en omkretz som en stor siudande kittel, 
uti thes watn syns aldrig then ringaste istickel, icke heller på qwarn- 
hiulen; ty qwarnhus äro i thenna bäck bygde; utan befinnes Sommar
och winter wärmt, til thes at annat watn i bäcken inflyter.

3. Ganska många källor finnas i bägge Sochnarna, som alla tider 
behålla sit jämna språng.

4. Wedh Lia i Biuhråker fins en Siö öf[we]rwuxen med fly och 
gräs. Och en med dubbel botn wedh Fäbostället Fiälsiöskogh, hvarest 
fisken giömer sig när thet blifwer muhlet, men kommer åter wedh klart 
och wackert wäder fram.

5. I Biuhråker uti Gråssiön, fins uti sielfwa siön 2:ne kiällor, 
therest watnet synes klarhn uppkomna; älliest är både in och utlop.

6. Uti Kyrkioherdens hästhaga, som ligger straxt wedh Norbo 
Kyrkia, uttorkades för 24: åhr sedan en kiälla, som för war watturik, 
men fins nu ingen droppa uti. Item i Biuhråker wedh Afholm, war och 
för 44: åhr sedan en kiälla mit i wägen, som alldeles förtorkades.

II: Flock.

1. Wägar el:r små kretzar i gräset, af gemene man Elfwe dantzar 
el:r Elfwe wägar kallade, Finnas i bägge Sochnarne öfwerfiödigt.

2. Wedh Biuhråkers Bräcka, en enstakad gård, straxt wedh Elfwen 
Swå ga, är en sand högh 30 ahkr högh wedh pass, rund som en Mösse- 
stock, och widh som en Gårdz tomt, kallas Järnhat.

Ill: Flock.

1. På Middagz Berget i Somåhs skogen finnas af sigh sielft wäxande 
Ertter, något större en muhs Ertter, hwars storlek är lång som ädel- 
miölck thes grenar 1 Vä qwarter, hafwandes hwarthera 5: skiedar, 2:ne 
tumb långa som stå ända up, När the blifwa mogna, falla the uth, och 
så sigh sielfwe, smaka söt, och se uth som grå Ertter, dock medh swarte 
prickar.



2. På skogen wed Afliolm i Biuråker fins en sådan jordart, 
åfwan rödt, guhl närmast, et qwarter diup hwardera, dock somlig städz 
mindre, har tämelig starck lucht, och smaker rät illa alunachtigt. Ther 
under är sand, och såsom fihl spån af Mässing, sedan 1er och grof sten.

3. Viol brun jord fins wed Thuna berget, item wid stora wägen 
wed Iggesund uti stor myckenhet.

IV: Flock.

1. I Norbo på Fäboskogen fins et stort rundt håhl i berget, diapt 
wed pass 10: Fambnar ehr något mer, och wäxer skogh där uti, kallas 
Gropom däld.

2. Fäbostället Somåhs i Biuråker har jämte sigh en liten källa, af 
hwilken med watnet utflyter hwit sand, utan mäl, gran och fin, såsom 
miöhl.

3. Swart och Brun sand sammanblandat fins vid Norbo åhn.

V: Flock.

1. ' Ved Deger ölm i Biuråker fins en Fluss wed Elfwen, som 
flyter utur jorden i stor myckenhet, såsom jäst ehr slipgår: När man 
rörer där uti fräser thet såsom jäst i sin största jäsning; och sandbacka 
är på alla sidor. Men hwad nytta denna blöta materia har med sigh, 
wet man intet.

2. Uti Middagz berget wid Biuråker, fins sten som är eldfast, 
påseendes såsom grof järn malm, dock något swartare med grofwa glas
korn uti, och synes som den wore uthsprängd genom berget. I samma 
berg är strek både af silfwer och kåppar kies, hwilken sigh tränger uth 
genom berget på båda sidor.

3. 1 Norbo wed siöstranden fins rödbrun slen, med kritachtiga 
korn uti, påseendes såsom brändi 1er, men är eldfästare än något 1er 
eller tegel.

4. Hällebergz art fins af åthskillig slagh, somt grof tärnachtig, somt 
gran och tät, af åthskillig färg, röd, grå och swart med grofwa swarta 
korn uti.

5. På åtskilliga ställen fins blågrå sten ganska bård, som utan til 
frätes, lik som wore den af Matkar äten, och kallas klåsten. NB. När 
någon, som har frätande kläda under fotterna, gnider sig där på, läkes 
klådan.

6. Wid Mowiken i Biuråker fins sniöhwit sten, sitjandes utan på 
Helleberget, som sniö drifwor, kallas wådeldz flinta, men sielfwa grå
berget, ser uth som kalckstenen.

7. Wid Biörsbo fäbodar i Norbo, fins berg, som är sönder sprucket 
rutewis, af allahanda slagz färg, Blå, Hwith, Grön, dock mäst Brun; tar 
eld som flinta, tar och något på glaset.

8. Klappur af åthskillig slag fins öwerflödigt NB: Kyrckioherden 
Ehrewördige Hr Mårten Rogstadius har mig berättat, at des Farfader 
månde af et åkerslycke borthämta al klappur, i tancka at åkren skulle 
blifwa bätre fruchtbärande, men fant wederspelet, så at han nödgades 
föra stenarna tilbaka, då åkren kom til sin förra dygd igen.

(Forts.)

Edv. Berlings Boktryckeri A.-B., Uppsala 1920.

GÖTEBORGS
STADSBIBLIGT
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H e I s i n g i c a.
Ransakning om själstenan i Enånger, Idenor 

och Tuna 1673.
(Forts.)

Tuna Sochn d. 15 Dito.
Deras fullmächtige Per Jonsson i Norrwy, Olof Andersson i Råå och 

Per Andersson i Storbyn, klaga att dhe åhrl. hafwa uthgiordt Taxan En 
tunna späk, men inge Siähl karlar hafwer Sochnen på någon tyd kun
nat bekomma emädhan Siäble rodden mycket Turberas af Hudwichz- 
waldhz boernes ydkesamma genom farandhe med Skutor Sköth- och 
Nothbåtar så och bullrandhe wid Stranden med alle handa wedhugster, 
aldenstund Landet tilhörer Stadzboerne och finnes wid Ollmarne, der af 
Tuna Sochn tillkommer twåtridiedehlar, så och wid Sochnenes Allmen- 
ningz Skiär, Widieören, Långöran och brusen ganska ringa tillfällen bådhe 
för watnetz afifali skull som elliest att det ähr sällan swallstilla och alle
nast kan brukas med ett wäder.

Att wy sålunda, som här till på wår Edh hafwe warit kalladhe, 
ransakat och effter bästa förstånd wid hwarie Skiärie gård befunnet hafwa. 
sättie wy witterligen wåre nampn och bomärkien. Af Lingare sund i 
Tuna Sochn d. 15 May 1673.

Erich Nerbelius.

Af Enånger i Norre Contractet 
Per Jonsson i Långwiri (bom.) 
Olof Larsson ibm (bom.)
Michel Swensson ibm (bom.)

Af SöderElfwa i Södre Contractet 
Anders Larsson i Eldne (bom.) 
Erich Olofsson i Wansätter (bom.) 
Per Larsson på Heeden (bom.)

Kongl. May:ts
Nådige Resolution och förklarning opå dhe beswär och 

klage puncter som dess trogne (Jndersåtare af allmogen ii 
Hällssingelandh igenom deras fullmächtige, widh nu påståendhe; 
Rijkzdagh underdånigst Insinuera låtit, gifwit på Ubsala Slåttt 
d. 25. Septemb. Anno 1675.

6. Punct.
Beklaga och at någre gårdar widh Skärdegårdarne medh stoor Siähle: 

Taxa äre belagdt, der doch Siähle fånget är förswunnit, anhållandes om; 
förskoningh för bemelte Taxa, sampt Tillgifft för det dhe på någre åhr 
tilbaka äro skylldige. Kongl. May:t will detta ährendet till Gouverneuren). 
hafwa remitterat medh nådigh befallningh, att här om låta noga Ransakai 
och så wydha en eller annan befinnes intet Siähle fångh hafwa fåttt 
åthniuta, eller kundhe idka, han då för sådan Uthlage befries till behage- 
Iigh tydh allenast, oich att dhe som ännu Siählefånget åtniuta sigh uthla- 
gorne derföre intet undandraga, effter som Kongl. May:t will at Gouver
neuren förtager Hudwichzwaldz sampt Söderhambns boerne alt otydigtt 
och onödigt roendhe och bullrandhe, der af Siählen blifwer borttskrämbder,, 
och dess fängaridhe förhindrat.

Carolus.
L. S.

Jacob Wattrang.



Åberopande denna Fungi. resolution frikallade landshöfding Carl 
Sparre genom bref »Datum Hauptqvarteret Frössön» den 10 febr. 1676 
såväl Finnicka-boerne som Tuna- och Idenors-boerne från den resterande 
taxan, från hvilken de äfven »till behagélig tydh» skulle förskonas.

Ransakning om själstenar efter kusten från 
Gnarp till Enånger 1677.

Angår Nya Förmedlingen på Siähle afradhen.
5. T:r 11 Ul. 12 m:r Speck.
Till skyldigt föllie af hans ExcelUs Hr Generalens och Gouverneurens 

högwälborne Hr Carl Sparres ordres, af d. 3 May 25 Juny och 23 July 
1677 at ransaka och i ögnesyn taga, Gnarp, Jättendahl, Harmånger, Rog- 
stad, Niutånger och Enånger Sochners wed Siösydan klagelige föregif- 
wande I: at de then Siähle afrad, som dhem åhrl. påföres, icke kunne 
uthgiöra, af orsak att Siählediuren icke finnes nu som i förra tyder af 
sådan myckenheet, och elliest. ähre Siähle hambnarne uthgrundade och 
wattnet ifrån dhe wanlige Stenar så uthfallet att ey så mycken Siähl skall 
medh Stänger fångas som förskyller at betala omkostnaden, mindre till 
Taxans ährläggiandhe. Hwarföre dhe och nu uti somblige Sochner, inge 
Siähle karlar kunnat sig förtinga, uthan ähre Cronan der på skyldige 
wordne .7 hafwe wy Undertechnadhe ifrån d. 26 July till d. 6 Aag: 
besichtigat uti fram och återreesan alle lägenheeter i ofwanbe:te Sochner, 
och i sanning befunnit, att dhe slagz Siälediur mycket äre förminskade, 
som med stänger pläga fångas, hwilka kallas wykar-Siählar, men Grå- 
siählar och moor ungar wanka fuller här på orten, hwilka mera achta 
på fiskie leken och giöra skada på Skiötarne, än dhe låta sig fånga, för 
uthan det att dätta slaget sällan läggia sig i sådane hambner att dhe med 
stänger kunna fångas. Elliest är och nu hafwet mera oroligt och buller- 
sampt än i forna tyder, så att effter Bartohlomaj det sällan swallstilla 
ähr, och skiönies af fölliande anteckning, huruledes hwars och Ens hambns 
befintlige tillstånd nu för tyden är.

Gnarp Sochn.
Des fullmechtige Ländzman Abram Larsson i Åhs, Anders Hansson 

i Röde, Erich Persson i Byn, och Johan Johansson i Gryttie, beklaga sig, 
högeliga, det Sochnen för sin rodd inge Siähle karlar kunne mächtige 
blifwa, sädan den förre Siählekarlen Håkan Hansson död blef, hwilken 
offla för sin död en stoor rest Sochnen pådragit hafvver, den Sochnen 
när hans egendomb icke tillrächte, hafwer måst betala; Jämbwähl står 
Sochnen ännu skyldig för desse åhren, som dhe ingen Siählkarl halft, 
tre tunnor, Speck; dhe funno och sig beswärade öfwer bruket uti Galt 
strömen, så at hammaren, när lungt är, höres icke allenast wid Landz 
sydan, utan twå stoore mihl uti Siön till Gran, hwar af diuret blifwer 
skrämbdt från Skiärgårdarne, oansedt Siählarne desse åhren mycket för
minskade och elliest deras bästa Steenar, af wattnetz uthgrundande, helt 
odugse blefne ähre.

Landzsydan Norr- och Södre-fierden, är Taxerat för 3 Ul Speck, 
och der wid hindras rodden, icke allenast af Bookhammaren uti Gnarp 
Sochn, hwarest, En Masungn till Ströms bruket i Hertnånger upsatt är, 
utan elliest är den för öppet haf belägen, elak glappstrand Siähle hamb
narne uthgrundade, och kunde inga tillfällen märkias, at nu någon Siähl 
med stång ther fångas kan.



För Gran hwilken Taxerat är för 8 LU. speck som Hggiande ähr 
twå stoore mihl ifrån Landet, är intet hinder af något skiär uthan ligger 
för öppet haf, Ett snott Steen haar, som denne tyden på åhret ingen 
Siählekarl dristar sig liggia, effter han för Storm wäder icke kan wara i 
säkert behåld, hwärest icke heller någon buska ähr wäxt uppå. 1 gamlble 
tyder hafwa Siähle karlarne giort sig wäg mitt genom Stenklappern, så 
att dhe uti samma wäg hafwa kunnat liggia fördolde och med Båssa 
[o:Bössa] om Sommaren, och när stilla wäder är, skutit Siählar, mten 
aldrig med stänger kunnat fånga ther något diur; Dess tillfällen äre nu 
så mycket förwärrade, som wattnet ifrån Siähle stenarne uth fallet ähr, 
och till dhe andre Stenar som kunna uti wattnet finnas beqwämblige, 
hinner intet Bös skått.

Hwytt öran Taxerat för 1 LU Speck /; den der är af Iyka Condi
tion som gran, så att Siähle karlen intet hafwer kunnat bruka Stången, 
uthan Skiutande, och giordt sig wäg genom Berget ;/ är beläget en stoior 
half mihl ifrån Landet och på tree Sydor öpne hafwet.

Jättendahl Sochn.
Des fullmäcthige Jon Persson i Elfstad, Anders Jonsson i Lindstaid, 

Erich Ingemarsson i Hällan, Mårten Nilsson i Åå, och Garl Nilssoni i 
Lönånger, åstundade des Siahle-Ioaia qwitt blifwa aldenstund sädan bru
ket i Hermånger Sochn bief opsatt, dhe ingen Siähl hafwa kunnat fånga 
hwarken uti Jättes hollmarne eller wid Landsydan, emädan Siählediuret 
både af kohlande och röken, som stiger från Mylorne som elliest af ham
mar slagen, flyr från Landet.

Jättes hollmarne Taxerade för 1 T:a 2 LU: späk äre belägne 2 
mihl ifrån Landet, Ett wyda begripit skiär, dhe förriga tillfällen finnes nu 
uthgrundade, och elliest hindras Siähle diuren af dhe wägfarandes fahr- 
koster uti Skute hambnen, som mitt uti skiäret ähr belägen.

Landzsydan taxerat för 2 LU : är belägen för öpne hafwet och syntes 
fuller någre Lägenheeter wid Bredstrand, at Siählen kundhe hafwa tilll- 
flycht ifrån hafwet, men rundt omkring äre kohlmylorne, dyt och ham
maren grant höres, hwar af diuret förskingras.

Siählkarlen Per Nilsson 90 åhr som förr wid Jättzholmarne och des 
Rodd hafwer låtit sig bruka öfwer 20 åhr och fångat Siählen med Stånglh, 
hafwer nu för gin ålderdomb, icke kunnat på någre åhr idka samma 
rodd, uthan ligger ther i fiskie, berättar att han i desse förflutne åhren 
ganska få och serdeles i denne Sommar intet Lyff af sådane diur iär 
warse blefwen, uthan som dhe wore helt förswundne, sade och att rod
den hindras mycket af Bruket uti Galt strömen, så at hammaren höres 
grant då lungt och swallstilla är till Jättz hollmarne; Jämwäll af Mas 
Ungnen och kohlmylorne, drifwes Röken til Siös, så att han näpliga kan 
skillia thet ena skiäret ifrån det andra, som doch straxt bredewid hwar 
andra belägne äre, hwar af Siählen från Landet flyr, bekiänner och att 
utaf det buller som åhrliga uti hambnen af skutfolket giörs, som mången 
natt öfwer 20 farkoster der inkomma, blifwer diuret skrämbdt och förjagat.

(Forts.)

Tredje delens 8:de häfte kommer att innehålla fortsättningen af Guds 
rika fatebur uti Helsing watnena.

Edv. Berlings Boktryckeri A.-B., Uppsala 1922.

GÖTEBORGS
STADSBIBLIOTEK
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H e I s i n g i c a.

Ransakning om själstenar efter kusten från Gnarp 
till Enånger 1677.

(Forts.)
Niutdnger Sochn.

Oloff Larssoi i Iggsund, Erich Olofsson i Mössön och Swen Olofsson 
i kyrkiobyn såson fiullmächtige beklagade att det twingar Sochnen höge- 
liga, det dhe dtssa åhren hafwa måst draga Taxan för Siähle rodden, 
fast dhe ingen Siähle karl ehrnådt hafwa, myket mindre någon Siähl 
fånga kunnat, satan förre Siähle karlen Jacob Nilsson uti denne Skiären 
rodde wid pass S4 åhr tillbaka, den der för sitt afträde till Gronan skyl
dig Mef 70 LST Speck, som Mössö-boerne med Sochnen måste betala, 
emädan Siähle kulen icke mächtig war samma skuld ehrläggia, sädan 
han all sin egeidomb först måste tillsättia. Pell Persson i Broo och 
Rogstad rodde säcan Ett. åhr och icke fick Taxan fördenskuld han och afstod.

Mattz i Fläcria och Enånger Sochn rodde allenast Ett åhr, men ingen 
Siähl fick, derfört han och afstod.

Erich Mårteisson i Sylta och Rogstad Sochn rodde uti 2 åhr, men 
intet Lyf fick, o:h sedermera Sochnen uthan Siählkarl warit, hwarföre 
Sochren hafwa nåstt Taxan uti Penningar så för dhe åhren dhe Siählkarl 
hade som dhe åtren tå dhe ingen bekommit hafwa, hoos Befallnings[ma]n 
ehrläggia, befrucltandes der dhe denne bördan icke qwitte blifwe, at dhe 
för den stoora nat dhe; uti komne ähre sin ägendomb måste qwitt gånga.

Knuth Matlzion i Mössön som hafwer warit bonde i Byen uti 40 åhr 
sade sig aldrig fät någon Siähl som kunde i Taxan ehrläggias.

Waslan på Hästholmen derest allmänningz skiären börias, Taxerade 
för 41Lff hafwa' i foirna tyder warit Siählfång, och klagades än, att dhe 
der få månge ålr intet Lyff hafwa bliwit warse, som der och nu ringa 
tillfälligheeter fins för waltnetz aftagande.

Östan om tring Mössö Landet in till Ruggön, der Mössööboerne 
hafwa hafft sin ndd Taxerat för 3 Lff ähre dhe förige tillfällen, iämwäll 
af wattnetz afifall odugs;e blefne, och elliest på bägge orterne onyttig eller 
gallstrandh och sillan fswallstilla.

Enånger Sochns

;’ullmächtige Jon Persson i Tosätter, Nils Larsson item och Anders 
Persson i Norby berätftade, det Norrbergz skiären tillhopa Taxerade för 
4 i Lff. ähre af Häcka, Hålsänge och Rössängers bye män i forna tyder 
nyttiadhe, men på dessie åhren för wattnetz uthfallande öde lagde.

Bastholms hillan sunnan på, hafwer warit mycket i forna tyder be- 
qwärrlig, och är mång<e resor afbränd worden, men nu onyttig blefwen, 
så at dhe på 1 åhr intet Iyf hafwa blifwit på hällan warse, effter 
wattnet åhrliga mehr oich mehr affallet är, ehuruwähl att Siählen trängtar 
till dm Sten som förre dugse warit hafwer.



Emellan Baslhotm och Mahrön finnes na inga tillfallen för watt- 
netz a (Tall.

Uthan på Mahrön finnes och någre Stenar som till förendhe hafwa 
warit Siählefäng på, men nu desse förflutne 5 åhren berätta dhe sig intet 
Iyf fångat, och befans det ingen kan komma till diuret, emädan Steenarne 
alt för när Landet på den ena sydan, sädan wattnet uthfallet är, och för 
öpne hafwet på andre sydan belägne ähre.

Wästan på Rågöön ligger en hälla som kallas Wän Sten, hwilket är 
skattat för förnämbst ibland dhe andre Siähle stenarne uti deras Skiärie 
gårdar, är nu med dhe andre odugse blefwen, så att han mera än 2 all 
ofwan wattnet, och elliest sädan wattnet uthfallet är, månge andre små 
Stenar kring hätlani opkombne som afskräcka Siählen, hwarföre dhe beklaga 
på många åhr initet Lyff der kunnat bekomma fast dhe Taxan åhrliga 
uti peningar måstt ehrläggia, och ännu hoos Behllningzman uthi stoor 
rest ähre för diupaidhe. ___

Allmänningz skiären /: som wid sidsta Ransakningen 673 togs i ögna- 
sicht och be<stå af hwytöhran och karssörn som goda Siählegrund warit 
och för 2 I LSf Taxerade ähre .7 hafwa warit under Finicka rodden bru
kade, hwar om i sidste Ransakningeu bredare infördt är, att samma 
allmänningz Skiiärgårtd tå fans ibland dhe sämbste och iämwähl nu finnes 
af watt netz uthigriundande helt odugse, ehuruwähl Finicka förskontes för 
Taxan, och allmänningz skiären intet blifwit för Taxan ährledigade.

När sidste Ransakningen höltz blefwe Siähle stenarne uti Långwindz 
skiäriegårdh icke besiehtigade, uthan Synemännerne i Långwind berättade 
fuller det dhe sällan fått Taxan, men såssom Siähle rodden i Byen, emellan 
dhe femb grannar ne hafwer i forna tyder warit siifftat, effter deras skatt 
i byn, och <673 tillkom dhe andre grannarne, som intet klagade, kunde 
man altså utthi ransakningen icke annat införa än att man förmodade, dhe 
skulle kunna Siähle Taxan i sielfwe Partzelen ehrläggia, effter som skiär- 
gården syntes stoor och ingen gjorde dem hindei, men nu beklaga dhe 
samptel. att dhie offta icke hafwa fått så mycket som dhe uti afrad uth- 
giöra måste, uthan efftersatt myket arbete och scmblige stå med Taxan 
till rest effter dhe icke hafwa dessa åhren uti Siähle fångande lycke- 
Iige warit :

Längwinda rodden Taxerat för 5 Lflf Speck består af fölliandhe 
Steenar- uti JNoirre-fiählen Nembl. Kiäringz skiärs hälla, Kiöwykzörs Steen 
Fugel-wykz hällan, Räförsgrundh, Trållgrundh Steen.

Otfwantaldie IStenar äre på månge åhr icke stångade, hälst emädan 
wattnet alt Iför mycket är uthgrundat, hwar af dhe ähre odugse blefne, 
och der Siählestenar warit hafwa, är nu merendels Stenhår blifwit.

Trållgrundsten, som för den förnämste är skattat worden, är nu En 
fambn ofwan wattnet oipwuxen.

Södne Ifierden består af fölliande skiär. Wid Kars holmen hafwer 
intet tillfälle warit till någon Siählsten, uthan bara glappstrandh som är 
för öppet haff.

Uthan på Kråkmäs hafwer i forna tyder allenast en stor hälla warit 
gängse, mera nu af wattnetz uthgryndande Ett stcrt Stenhår blifwit, och 
således icke stort duigse till Siählefång och des u.han tor öpet haff.

En hälla utan på Uhlön, kallas Uhlööhällat, är och rächnat bland 
dhe bästa, men nu aldeles odugse, effter hon står en Fambn öfwer



wattnet, dhe berät.adte och, att på ett Mannaminne, ähr icke någon Siähl 
dher fångat.

Oppå Skafnäs hällan Söder om Uhlön, berättade dhe sig hafwa på 
månge åhr ingen Siäihl fått, eller någon Siählerodd hafft; hällan är nu 
mycket från wattnet; för Sunnan-, östan- och wästanwäder, kommer ingen 
till Siählen och Nordanwädret om hösten, är sällan Swallstilla, ligger 
för öppet haff.

En hälla östan p>å Rönskiär, hafwer tillförendhe mycket giängse warit, 
är nu hög worden, orch åhrl. mycket tilltager, ligger och för öppet haff.

östan på Meharet, som ett snott Stenhår är, hafwer uti lång tyd 
warit en nyttigh Sähllhälla, men för denne tyden för wattnetz uthfallandhe, 
icke stort dugelig. Och ehuruwähl att Grå-Siählarne offta på dessa twenne 
Stenar låta sig see. Uner tiuta och rårna emot stygt wäder, äre dhe doch 
sällan med stänger bl ifwit fångadhe.

Erich Nerbelius

Af Er.ànçer Sochn Af Norala Sochn
Hans Matzon i Styfwe (bom.) 
Anders Simsson i Haga (bom.) 
Hans Persson i Kolsta (bom.)

Per (bom.) Jonssom i Långwin 
Olof (bom.) Larsson ibid. 
Swen (bom.) Kichtelsson ibid.

[Med anlednirg häraf resolverade Landshöfdingen Jacob Flemming 
1679, att för ie ställlen som befunnits öde och onyttige, skulle vederbö
rande befrias frd* aifrad till behaglig tid, räknadt från 1675. Dock 
ställdes till Befnllningism annen en allvarlig förmaning att » observera och 
tydigt optäckia, der Wed förrige eller andre yppadhe lägenheeter Kongl. 
May^t i stället rågen mytta kunde tillwäxa.»]

Tredje delens 9:dle häfte kommer att innehålla fortsättningen af Guds 
rika fatabur uti Heisinig watnena.

Uppsala 19331. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.*B. 30423
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Helsingic a.
Oration om Helsingland

den synnerligen förträffliga provinsen i Nordlanden —------- hållen
å Gustavianska Lärosalen i Upsala den 13 mars 1636 af Petrus L. 
Nerbelius, Hels.

[Efter en till »Humaniorum Literarum Sludiosis» ställd inbjudan från 
Professor J. Loccenius att åhöra orationen följa några inledande hälsningsord, 
allmänna fraser i den vanliga stilen, af författaren, som därefter öfvergår 
till sitt egentliga ämne. Petrus Nerbelius blef student i Uppsala 1628, 
Rector Scholæ i Enköping 1641 och i Hudiksvall 1650, då Enköpings 
skola öfverflyttades dit. Kyrkoherde i Alfta 1652. Kontraktsprost 1670. 
Död 1677. Orationen, som torde innehålla den första själfständiga be- 
skrifningen öfver provinsen, ger prof på svensk fornforskning och trakt
skildring från tiden före de rudbeckska idéernas öfverhandtagande inflytande.]

Namnet Helsingland.

Hvad namnet beträffar bör det framhäfvas att »Helsingland» fordom 
omslöt ett större område utöfver det som nu egentligen så kallas, näm
ligen äfven de öfriga västernordländska provinserna Medelpad, Ångerman
land och Västerbotten. På den tiden hade Helsingland sina egna lag
böcker och sina egna konungar, hvilket framgår af företalet till Helsing- 
lagen, hvarest följande ordagrannt återfinnes: »Förty är lag skipatt /först 
af Gudi/ och så aff Konunge wårom medh samtyckia wälborne mannom 
och allan ahnoganom at goda män nyte terrå specht och wrångwijsa män 
näffzös til lifftapilsä /till penningz/ hwar effter ty brutt åhru til etc.»

Häraf framgår att Helsingland haft sina egna konungar; den danska 
historiens upptecknare Saxo berättar (lib. 5. Res gestæ), att äfven Jämtarne 
Iydt under dessa konungar. Helsingarne förvärfvade än ytterligare stor 
berömmelse genom bragder och krigardygder; genom mod och kraft beseg
rade de sina fiender, drefvo dem ut ur landet och än vidare ut genom och 
förbi Öresund, på hvars höga strandvall de uppförde Helsingborg, upp
kallande det efter sig.

Hvad angår det krig, som de förde med finnar, kajaner och kareler, 
må man väl säga att de voro lyckliga i sammandrabbningen, ja, fastmer 
fullständigt lyckosamma; de drefvo nämligen bort dem och intogo därefter 
deras boplatser, detta enligt gamla sägner som bibehållit sig hos de be
segrade. Allt sedan dess tala de flesta nybyggare i norra Finland och Kajana 
méd brytning på helsingemål. Komma vi så till Nyland, är det då ej så, 
att dess befolkning kan härleda sig från Helsingland? Jo, för visso; det 
kallas nämligen Nyland, ej emedan det förut låg ouppodladt, ty först 
bodde där finnar och kareler, hvarom vittnesbörd Iemnas af ett flertal 
finska namn på byar och platser därstädes, utan däraf har det fått sitt



Enamn, att det nybyggarefolk, som nu bor där, gåfvo det namn med hänsyn 
titill de tidigare trakter som de själfva nyligen hade öfvergifvit. Efter 
fifiunarnes och karelernas fördrifvande intogo nämligen helsingar dessas 
h boplatser och öfverflyttade dit såsom nybyggare. Af dessa uppkallades 
ääfven en stad Helsingfors och en socken Helsinga.

Man må väl frågar finns det någon, som ej känner till, att det var 
1 helsimgarne som allra först hämnades Sancte Erics död, då denne af Henrik 
fSkateler, danske konungen Svens son, blev dödad år efter Christi börd 
11160 på själfva Christi Himmelsfärdsdag? Som sagdt, helsingarne voro 
c de förste som åstundade att vedergälla detta mord; längre fram anslöto 
s sig till dem andra svenskar med samma syfte och samverkade till att 
1 Henrik Skateler och hans son med hela deras här blefvo slagna och tillintet- 
^ gjorda. Den kyrka, ej långt härifrån Upsala, som heter Danmark, har 
t uppkallats efter dessa danskar och uppbyggdes på slagfältet med använ- 
< dande af det vunna segerbytet.

Därjämte funnos fordom inom helsingarnes område ganska många 
s starka kämpar och dristiga knytnäfsfåktare; Hartben var ju 9 alnar lång 
( och hade 12 jättestora kämpar till vapenbröder; vidare Ansgrim och 
i Arverod, hvilkas krigiska tapperhet och öfvriga lysande bragder framhållas 
; av gamla berättelser. Bland andra, utrustade såväl med jättelik kropp 
f som den största tapperhet, berömmes i synnerhet en vid namn Starkather 
i såsom den förnämste i alla krigiska dygder, bekant i hela Europa genom 
1 beundransvärda hjälteegenskaper och ständiga segrar. Han var av hel- 
f singisk börd, ej af tavastisk eller estnisk, såsom några påstå, hvilket Johannes 
1 Magui bevisar såväl genom historiska uppgifter som dessmera genom tol

kandet af hans rent svenska namn; Stark betyder nämligen kraftig,
1 karlavulen, oförskräckt, liksom skulle man säga »den kraftige athern», 

hvilket på tavastiskt eller estniskt språk borde heta Wege ather. Samma 
: skäl gäller hans fader Storwerch; om han varit af estnisk härkomst, hade 
han uppkallats Sureioerch. Denne Starchater tågade genom många länder, 

i nedgjorde nästan oräkneliga jättar och kämpar, deltog i många högst blodiga 
1 krig och förskaffade alltjämt seger åt det af honom anförda partiet. När 

han kände huru den inträdande ålderdomen försvagade hans krafter, besjöng 
han i ett kväde (han var nämligen synnerligen skicklig i att sammansätta 
dylika på sitt modersmål) i kort sammanfattning hela sitt lefnadslopp (detta 
kväde har Saxo sedermera återgifvit på latin); därefter uppräknar han sina 
stordåd och sina lysande bragder och gör till slut en sammanfattning i 
följande ord, »Hvi dröjer jag? mina bragders tal kan ingen räkna; minne 
och krafter skulle ej förslå därest jag ville genomgå och prisa allt hvad 
jag med mina händers kraft har utfört; allt sammanräknadt blir mer än 
mun och läppar kunna förtälja. Mitt verk betvingar ryktet; vältalighet 
till korta kommer, om mina stordåd den skall mäta ut.»

Trött af en lång lefnad (han genomlefde en tidsrymd som var tre 
gånger andra åldringars) valde han att frivilligt gå döden i förväg, på det 
ej en gubbaktig svaghet måtte komma hans vunna rykte att förblekna. 
Fördenskull bjöd han Hather 120 marker guld, därest denne ville taga 
hans Iif och dymedelst hämnas sin fader, som en gång i tiden beröfvats 
honom af Starchater. Hather tillmötesgick kämpens begäran; dennes 
afhuggna hufvud bet sig då stadigt fast i marken, därigenom Iemnande 
ett sista vittnesbörd om den nyss lefvandes trotsiga mod. Härmed må 
vara nog taladt om Helsingland i dess vidare utsträckning.



Heisingland i inskränkt bemärkelse.

Nu vilja vi öfvergå till att skildra det landskap, som nu för tiden 
egentligen afses rred namnet Helsingland. Detta område kallades i forna 
liden Sundhede, h/ilket framgår ej blott af helsingelagarne utan äfven af 
provinsens sigill, som har följande inskrift: aSigillum communitatis in 
Sundhede». Hela landskapet kallas nämligen så efter den förnämsta delen 
af detsamma.

Indelning.

Man skiljer lämligen på tre delar eller »små-land», det norra som 
kallas Nordstig, det mellersta Sundhede, hvilket såsom det förnämsta 
gifvit sitt namn å hela provinsen, och slutligen det sydligaste benämndt 
Sunnerstig.

Belägenhet.

Landskapet gränsar i öster till svenskhafvet, i väster till Jämtland 
och Dalarne, i noir till Medelpad och i söder till Gestrikland, från hvilket 
det åtskiljes af skogstrakten Ödemord-, Arskog [o: Årskog] ligger mellan 
Helsingland och Kedelpad ; gräns mot Jämtland utgöra de väldiga berg, 
som vi benämna Fiellen.

Storlek.

Mellan gränsirna i söder och norr är ett afstånd af 28 helsingska 
mil, från hafvet till gränsen i väster 30 mil. Där gifvas skogar och berg, 
som ej sakna sin nytta och af naturen gifna förmoner, då de gifva in- 
vånarne rikligt til fälle till fågelfånge och jagt, särskildt på »vildåsnor» 
[o: vildrenar?] eller älg-ar, och änskönt stora sammanhängande skogar 
där finnas, så förkomma sällan tjufvar och farliga skogsstrykare, något 
hvaröfver många förundra sig.

Sjöar, rika på fisk, finnas i mängd, bland hvilka den mäst kända 
är sjön Del, mäiklig g;enom förekomsten av många slags fisk; därifrån 
leder en ström, som uttömmer sig i sjön Forssawatn, som i sin ordning 
ger upphof åt tvänne älfvar, den ena utlöpande i hafvet vid byn Delanger, 
men den andra vid iggemnd; vidare sjön Bergwijk, genom hvilken älfven 
Liusna söker sig väg tilll hafvet. Landskapet är således rikt på rinnande 
vatten och stora mängdeir olika slags fiskar, särskildt ål, nejonögon och lax.

___________ (Forts.)

Tredje delens 10:de häfte kommer att innehålla afslutningen av Guds 
rika fatebur uti Hdsing watnena; efter en skildring af »Enångers Björn» 
följer Chloris Helshgica >(om Helsinglands växtvärld).

Uppsala 1932. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 31438
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Med föreliggande häfte, nr 37 (del III-.12), är band III av Glysisvallitr 
färdigt för bindning. Titelblad och innehållsförteckning inga i häfte 37. 

Utgivningen av Glysisvallurverket är därmed i sin helhet fullbordad. 
Det erinras om att häftena 1-22 å omslagen innehålla en serie »Hel- 

singica», kulturhistoriska uppsatser och notiser om Helsingland, och 
att dessa omslag på den grund torde böra bevaras. Da emellertid dessa 
häften växelvis gälla verkets tre delar, böra omslagen lämpligen sam
manhållas för sig i en följd och icke sammanbindas med respektive 
delar. Omslagen kunna förslagsvis inbindas i slutet av band III. K 

Till de subskribenter som beställt standar dy ärmar till verket komma 
sådana att inom kort utsändas pr postförskott.
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