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DURCHLÅUTIGSTE'
ALLERNADIGSTE

FURSTE.

AT Swerige nu mera, ej endaft med Wa-
pne-brak och blodiga Lagrar, firågdar
Norden, utan ock igenom allehanda

Freds-idråtter och en bördig Fofterbygds up-
odling och rygt, ådrager lig fine Grannars

upmårk-



épmårkfamhet och högaktning, å_t är all-
mänt bekant: därom talar ån en tid, ået
Folk, hwilkas öden och fållhet Förfynen åm-
nadt> igenom EDER KONGL. HÖGHETS
Höga Kongl. Dygder, blifwa beredde.

EDER KONGL. HÖGHETS STAM-
FADER, Swéa Rikes dråpelige Monareher,
hafwa ej mindre warit FRIDS- ån STRIDS-
HJELTAR. Hela Ettropen år upmårkfam,
huru EDER KONGL. HÖGHET tråder i De-
ras wördade Fjåt, och ingen af Swea Inbyg-
gare finnes, fom icke med outfåijelig glädje
wet, at EDER KONGL. HÖGHET, långt
för Defs Ålder, fkyndar Sig at träffa et få
Högt priswårdt ändamål. Et kjårt rykte har
fagt, at Lårdom, Wettenfkaper och Manna-
wett, redan framlyfa, i EDER KONGL.
HÖGHETS Ungdoms-åhrj Hug för Lan-
dets noga kännedom, och en öm nit för
defs HushåHmngs-uphjelpande, (kola wara
EDER KONGL. HÖGHETS nöijfammafte
tidsfördrif.

Intet



Intet nytt och minne&vårdigt Fynd kan
altfti uptåckas i Naturen: Intet gagneligit
Förfök kan anflållas til Landets Hushåll-
nings* förbättring, hwilket rr.an ej bör fsr-
drifta (Ig, at underflålla EDER KONGL,
HÖGHETS uplyfta Wccc och Defs Nådig-
fie Stänka*

Rå Silkes-afwelens införande i Emopa,
år en fölgd af Kejfares och Konungars om-
hugfnad, ■ at fe iine Underfutare faile, och
gjöra Länder öfwerilödande af w ähnägo och
rikedomar. EDER KONGL. HÖGHETS
Höga KONGL. FÖRÅLDRAR, hafwa lagt
grunden, och börjat med Silkes-afwclens in-
förande i Riket; För EDER KONGL. HÖG-
HET tyckes åtcrflå , at fullborda et flikt
Stor-wärk i Swerige.

De Rön och Förfök, fora Wittre, och
af da Allmänna förtjente Mån, famladt och
anftålt, til utredande af detta Ämne, i Fin-
land, har jag, jämte några Anmärkningar,

teknadc



teknadt på deffa Bladen. Min ringhet wå-
gar Underdånigft frambringa dem til EDER
KONGL. HÖGHETS påögnande, med Un-
derdånigfte tilförfigt, at EDER KONGL.
HÖGHET Allernådigft anfer, dens oaflåte-
liga djupafte wördnad, fom til dödsftunden
framhärdar,

EDER

KONGL. HÖGHETS

nndcrdinigfte och Tropliktigfte
Tjcnare,

CHRISTOPHER HERKEP^EUS.



GUIDO PANCIRQLLUS Ds Novis repertk,
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INLEDNING.

É Inland har wål fådt låge i
et Kallt och Nordifkt Climate;
ölägenheterna deraf åro. i
Landets Hushålds - författnin-
gar, dock icke få flora och o-
öfwerwinnerliga, fom dels för-
domar, dels förhaftade tanke-
fått dem upgifwa. Kölden

gjör hår ej oftare fkada på Jordens Cröda, ån Het-
ta och Torka i de Warmare Climater; flere utwå-
gar gifwas ock at hindra Köldens wåldfamhet, ån
at förekomma Hettans plågor ; at Warma Climater
ändrat fig, i anfeende til Hetta och Wårma, derpå
finnes föga bewis: Men at de Kalla förändra fig,
i anfeende til Köld, och biifwa mildare, derom ta-
la nu de måfta Nordifka Länders Luftftrek, der-
om öfwertyga ofs de många fårfkilta Hushålds -in-
rättningar/ fom til främjande af allmän fålihet, i
dem wunnit Burfkap.

A Hwil*



2
Hwilken kan nu förlika Tyfka Climatet wid

det utfeendet, fom Tacitiu befant det i fin tid.
Hurudant war Holland innan det affkuddade fig
Spanfka Oket, och förrån det nidlade flit i Landets
uprödning. Hwad war Irland, innan Engelfte Re-
fubliquen för några och fyratijo Åhr fedan gjorde
en högft pris-wård Författning med Landets wid-
lyftige Kårrs utdikande och Skogarnas afrödning?
Et Land upfyldt med Tråfk, Myror och fumpig
Mark, der Köld och Sommar-froft hade fkadeli-
ga tilhåll; En Ort, der alla Hushållsnåringar twi-i-
-gades af wantrefnad, och fkörden af Inbyggames
arbete och flit, fållan lönte mödan.

Når Siverige, i äldre tider, war mera öfwer-
wåxt med Skogar, famt fylt med Kärr och Mora-
fer ån nu, war Climatet ock oblidare; alt efter
det, fom Landet mer och mer blifwit upodlat,
har i tydelig mån ock Climatet blifwit mildare.
De (Te fenare 20 Åhrens förfarcnhet intyga det fam-
ma om Finland,

Alla Wåxter och Djur komma wåhl icke fort
fjelfmante i alla Climater, likwål kunna de oum-
gångeligafte genom Plantering och ans frambrin-
gas, och et Lands förmoner genom dem mång-
falt ökas. Intet Land, intet wålbeftålt Samhälle
finnes, fom icke bemödat fig at på detta fåttet
tilbringa fig fördelar. Oförtrutit anftålde Rön och
Förfök hafwa ock gifwit anledning til den tiltag-
fenhet, at en myckenhet Djur och nyttiga Wåx-
ter, fom erkänna de Södra Örter och Warma

Clima»
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Climater för deras Fofterbygd , nu med förmån
frambringas och fortplantas, i wåra kalla Nordi-
fka Länder.

Efter Romarenas Seger-winningar uti Afrie a,
mindre Afen och Syrien, bragtes förft al/a Frukt-
trån, fom wi kalla Aplen, til Italien. Nu wåxer
Apel wild, i Finfka Skargården. Päron förgifwes
kommit ifrån Alexandria , Numidia, Gr.eke-land och
Numantia; Plommon åro ifrån Armenien, och i fyn-
nerhet ifrån Dammafko. Perfker härftamma från
Perfen; Cafanier ifrån Macedonien och Staden Ca-
ftania. LUCULLUS förmenes ock warit den för-
fta, hwilken efter erhållen Seger öfwer Konung
MITRIDATES, låtit inbringa Kjårsbårs-trån ifrån
Ponto til Italien, och där dem planteradt. Sedan
har detta Fruckt-tråd fölgdt, innom ioo:de Ahr,
med Romarenas Seger-winningar, Wåfter ut; det
blef allmänt planteradt wid Renf'rommen , fördes
därifrån til England (a), och efter många ioo:de
Åhr, kom omfider hit til Szverige, hwareft det nu
på Kinne kulle wåxer wildt, och åfwen hår i Fin-
land, tål få wål Climatet, at på många ftållen flo-
ra Kjårsbårs-gårdar, nu redan i c o å do Åhren,
tråtfadt denne Ortens Nordliga Climate,

Potatoes, fom wåxer wild i Wirginien, war en
af de fållfammafte Wåxter Europa fedtj nu mera
utgjör den i Frankrike och Irland, Allmogens må-
fta föda, famt hafwa anftålde Förfök, åfwen ut-
märkt defs trcfnad i Finland, Tobaken 3r en Wåxt

A a ifrån
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ifrån Florida i America. I Stverige och Finland,
Planteras den nu måft wid hwar Torpare-koija (_>).

Alfa wåra Cerealia eller Allmänna Sades-arter,
tälja fin börd ifrån Södra orterna ; Wi hafwa wå-
ra förfta Får och Häftar ifrån Tartariet, Kor och
Oxar ifrån Jfriea, Höns ifrån Wefl»Indien, Kalko-
ner ifrån Norra America; och fålunda de måfla
oumbårligafte Wåxter och nyttigafte Djur, ifrån
■Warmare Climater.

Sammaledes förwetter det med Rå Silkes-af-
welen och defs utfpridande i Europa. För i2oo:de
Åhr fedan , v/oro de Södre Europeii\_ Nationer
ej mindre okunnige om Silkes-afwelen, ån nå-
gon af ofs nu i Norden. Sedermera, har dock,
oanfedt nog långfamt, kunfkapen derom kommit
til Nordifke Lånderne, och år nu Rå Silkes-afwe-
lens införande åfwen med mycken nytta fortfatt,
i måfta delen af Norra Europa.

1 Skåne hafwa Mullbärs - tråds planteringar,
fåfom grund til Rå Silkes-afwelen, 70 å 80 Åhr
redan bärgat (ig; i Yftad finnes fwarta Mullbårs-
trån, fom dock åro af det ömafte flaget för köld,
af 14. Alnars högd, och få tioeka, at knapt af en
Karl de kunna omfamnas (V). Om den oför-
trutna, och om det Allmännas wål, nitilke Herr
Capitam Mårten Trieivalds anftålda åtfkillige För-
fök i Stockholm, med Hwita Mullbärs-träns upf6-
rande, år bekant, at de rögdt all trefnad. Nu
finnes hos Kongl. lAf-Medicut G. Hallman, Mull-

bärs-



5
bårs-trån i defs Mullbärs - tråds Plantering, på
Ladugårds-landet i .Stoaholm, til mänga iooo:de,
fom ock i Norrköping hos Herr Kåmnårs-iV-f/^
och Rådmannen C. M, Koll, en myckenhet af ill—
ke Trän, at ej förtiga, det Herr Profefforen Lid-
becks Förfök i Lund, ej mindre lyckeligen utflagit,
til det Allmännas förmån (d).

Hans Kongl. Maj.t Wår Allernådigfte Konung,
har i anfeende til alt detta, af wanlig Hög Kong-
lig Nåd och ömhet för Swea Inbyggares trefnad
och wålmågo, efter Rikfens Höglofl. Stånders til-
ftyrckandé, nu mera ock widtagit alla eftertrycke-
liga Författningar til Rå Siikes-afwels införande i
Riket, och til främjande håraf, AUernådigft för
godt funnit, at få i I_.und, Stockholm, fom ock
wid Kongl. Academien hår i Åbo, fkulle anftålias
Förfök med Mullbärs-tråds Plantering och Silkes-
matkars upfödande.

Hennes Kongl. Maj:t Wår Allernådigfte Drott-
ning, fom til hela Européns upmårkfamhet Nå-
digft hägnar och befrämjar i Swea Bygder, Lår-
dam, Wettenfkaper och Hushålds-Idråtter, Hon
har i egen Hög Perfon AUernådigft täckts lågga
Handen wid Silkes-matkars Ans och Upfoftring i
Siverige. Et iåmnadt efterdörnme, hwarföre ån en
tackfam Efterwårld uprefer Åhre- floder; En up-
muntring til Rå Silkes-afwelens införande och
Skötfel i Landet, fom både nu och i framtiden
fkal upwåcka och underhålla ibland Swea Inbyg-
gare, en gagnelig tåflan.
' A 3 Hwad
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Hwad Rå Silkes-afwelens införande i Finland

angår, åro förföken hårutinnan måft anftålde af
Oeconom'i£ Direäeuren och Profefjoren Herr lJr<efes ;
och fom under mitt wiftande hår i Åbohr
1758, jag under dels tilfyn då i fynnerhet hade
tilfålle at en tid både upföda Silkes-matkar, fom
ock lade handen wid Mullbärs-tråds Planteringar,
anfer jag nu för angenämt, at i nårwarande Ar-
bete , närmare få utreda och förfwara möijelig-
heten af Rå Silkes-afwelens införande i Finland.
Gynna min åtgjård hårwid, G. L. med Ditt be-
wågna omdömme. Jag fkal wörda det för en
upmuntran, at ån widare, igenom upmårkfamhet
öfwer Wåra Hushålds-författningar, förtjena Din
åtanka.

(*) Se, Sir VtUiam Temfles Mifcelanea tht ftcond fart,
fag 100.

(b) Se, HiflorifKH och Otconomi__Kz BefKrifningen öfwer
Hauho Sochn i Tavafteland, fag, 24.

(t) Herr Archiat, och Ridd» Linnai Skänfea Refa,
fag. tx6i.

(<.) Kongl. Swenka WettenfKaps-yf.^w/V»/^Handlin-
gar för Åhr 174;. pag. aa. fag, 136. 189« fl/ 3» Åhr 1740",
tyl* 83. och 2/7. Åhr 17/4 fag. 2 17.

FÖRSTA
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FÖRSTA AFHANDLINGEN.

Om Rå Silkes-afwelen i gemen, och de för-
fattningar, fom fordras til defs införan-
de i Samhållen.

§. i. I Äldre tider, wifte man ej huru Silke kom1 til; Man trodde, at det wåxte på Top-
pen af Trån, ej annorlunda, ån man federmera
förnummit, det Bom-ullen af Trån framwåxer.
Af Silkes-matkarnas Wåf, har Silket fin uprinnel-
fe; och*, fom deffa Kräk endaft lefwa af Mullbärs-
träds Löf, få åro ock Silkes-matkar och Mullbärs-
trän endafte grunden och medlen, hwarigenom et
Land och Samhälle innom fig fjelf, kan förfe fig
med Rått Silke (*).

§. 2. Ofterlåndfka Folkflaget Seres, förmenes
warit de förfta fom tilredt Silke, af Silkes-matkar-
nas Wåf (a). Den Lärda Ingländaren Humphrey
Trideaux påftår, i Comiexione Hiftoru Sacra &*
Profant, at Perfianeme, ifrån dem både erhållit
Namnet och Silkes - handteringen. Ifrån deffe
kom den fedan til Graekerne, och anfes det förfta
Silke wara infördt til GrAe-land, då ALEXAN-
DER MAGNUS eröfrade Perfkn. Om Keifar JU-
STINIANUS år bekant, at Han fkickade 2:ne
Munkar til Indien, at utfpana, huru Silkes-afwe-
len och handteringen därilades idkades, och ige-

nom
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nom dem förft inbragte Silkes-matke-Agg,-ifrån
Indien tii Conftantinopel (b). Wid Romerfka Rikets
flor, inbragtes Rå Silkes-afwelen til Italien, och
Åhr 1 130, tii Sicilien, då en Regerande ROGERUS,
ibland det byte han tog i Athen, Corinthm och
Thebes, åfwen med fig hemförde Folk, fom för-
ftodo Silkes - afwelen. Härifrån utfpriddes den
famma fedan til Neapel, Mejland i Spanien, och
Franfka Landfkaperna.

§. 3. De Franfka Chrönikorne berätta, at
CARL den VIII. war den förfta , fom gjordg förfök
med Rå Silkes-afwelens införande til Frank-rike.
Et hundrade Åhr förlopp därpå, förr ån det fort-
fattes och werkftåltes fedan af HENDRICH den
IV. igenom Hwita Mullbärs-träns upförande i Pro-
vence och Langvedoc. Under den lörre Konungen
i Frank-rike, LUDVIG den XlV:des Regering, war
inråtningen härmed redan bragt i det ftånd, at
endaft i Landfkaperne Daitphine, Langvedoc och
Provence, 1800000. Skålp:d Rått Silke åhrligen blef
afladt. I Staden Tours war då ock i full gång,
Sooo:de Silkes-Wåfftolar och Soo:de Menler, hwil-
ka derftådes Syffelfatte 40ooo:de Månnifkjor, fom
af Silkes-hanteringen hade Näring och Föda (V).
I Södra delen af Frankrike, har fåledes Silkes-af-
welen redan långe blifwit idkad: men för 20 Åhr
fedan, infördes den förft til Norre Orterne, och
Ikedde dårtil början med mycken förmån, i Nor-
mandiet och Jjle de France (fl).

§ 4. I Lot-
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€. 4. I Lotringcn , och öfwer mäfta delen

Tyfkimnt, fåfom t Braumwig, Saxen, Hejfen och
Prettjjlen, har nu mera frandteringen af Ra SilkeS-
afweien, fig åfwen utfpridt. En end-i Privat Per-
fon, har i deffo fenare tider i Mark.Rrandenhurg,
kunnat fålja, af egen åhriig Silkes-afwel, ifrån
JO, 50, intil 1500 Pund Silkes -Cocons- l Danne
mark och Holflein, har för flere tider tilbaka, med
Mullbärs-tråns Planteringar, bljfwit widtagne nö-
dige Författningar. I taix de Weaux i Sweitz,
fkedde för 30 Åhr fedan, anftalt och förfök med
Mullbärs-tråns upförande; Nu inbringa, åt Prjva»
te Perfoner derftådes, inkomften af Mullbärs-J6f,
60 å 70 Riksdaler om Åhret (e).

§. y. På detta fåttet har Rå Silkes-afwelen
alt efter Fand blifwit införd och allmånn i Ettror
fa; det förnårnfta, fom hårwid förefallit, at i akt-
tag-., har förft beftådt deruti, at goda och friffta
Mullbärs-frön blifwit til Lands-orterne införfkref»
ne. Hwita Mullbärs-frön, och de, fom kommit
ifrån Norra delen af Italien, hafwa hår i Nordli-
ge Orterne i fynnerhet, rög.t all trefnadj och fom
I.Lod Mullbärs-frön gemenligen innehåller £ooo:de
Frön, få kan man deraf, om alla Frön upgro,
redan uptöra Sooo:de Mullbärs - tråd : Utg.t terne
hårwid åro al-fa ej fårdeies. koftfammej ej mycket
betydande.

§. 6. Myckenheten, och en (kyndfam tilwåxt
i} af
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af Mullbärs-trän, är det fom måft bidftages fil af-
tigten med Rå Silkes-afwelen., I anfeende hårtil,
åro Tolkrika Sjö - och Stapel - (låder., ; Kyrke.t och
Klotter-gårdar de beqwåmligafte och måft befre*
d-ade .ftåilen, hwareft med Mullbärs-trå,ns Plante-
ringar kan börjas. Iden, om Eranfk a Hushålls*,
författningarne ömma och nitifke Iranjke Minife-
ren, Colbtrts tid, fkedde i Frankrike, Vå Mullbärs-
träns befrämjande i Provence och Langvedoc, den
anftplt-, at Kronan lått utdela 20 Soll, för b war.

fom Planterades på Landet.

§. 7. Silkes-matke-Agg, med hwilka hår i
Nordlige Orterne blifwit anftålde lyckeliga förfök,
de hafwa måft warit ifrån Malaga, Sicilien, Livor-
no ejler Langvedoc. Det förmenes wål , at de
Spavfke åro de båfta, famt har åfwen Monfeur Is-
nord, hwilken, på Kongl. LUDWIG den XlVrdes be-
fallning, -, fkref en Bok om Silkes-afwelen., warit af
denna tanka, och trodt, at hwarje 4:de Åhr man
borde til ombyte, ifrån Spanien til Frankrike inför-
fkiifwa Silkes -raatke - Frö ; Senare tiders erfaren-
het har nu mera dock intygat, at allenaft Frön
åro tagne af wål upfödde Silkes - matkar, kan
Silkes - afwelen oförändrad igenom dem , i hwad
Land fom hälft, bibehållas wid god art. Et
Uns Silkes-matke-Agg, håller wid pafs 3_-000.de
Frön'; men fom -J:del allenaft kunna antagas,
för dem fom fpinna, få kan af 1. Uns, man
gjöra fig hopp om 8ooo:de goda Silkes-matkar,

hwilka
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hwilka förutan Floret, Spinna 4 a $ Skålp:d fint
redigt Silke.

§. 8. Silkes-matkarna fullborda wål fitt Ar-
.bete, undergå förwandlingen til Fjårlar, och låg-
,ga Agg til en ny Familie, innom 10 Weckors tid:
Men få upgår icke defs mindre, få under denne
tiden, fom wid Silkets uphafplande af Matke-bon
eller Cocons, en myckenhet Arbete Och Dags-werc-
ken. Til 60 Skålp:d uphafplat Silke, fordras 130
Dags-werken af fullwåxt och öfwadt Folk, och
182 af Barn, fom nyttjas wid Löf-plockning, at
förtiga det Arbete fom behöfwes til Mullbärs-trå-
dens fkötfel. Man fer altfå håraf, at af Folkftyr*
kan i et Land, upgår ej en ringa del til denne Nä-
ring. Et Samhälles Allmänna nytta, fordrar -för-
denfkull de förfiktiga författningar: At 1:0 wid
Silkes - afwelen nyttjas wål - öfwadt och kunnigt
Folk, då 1 Perfon kan gjöra mera gagn ån 10
oöfwade. 2:0 At til Löfplockning och Siikes-mat-
karnas fkötfel, nyttjas Barn och fådana Perfoner,
fom til andra gjöremål åro wahnföre. 3:0 Som
wid SUkes-afwelen få Arbetare behöfwes, öfwer
hela Åhret; en del hafwa endaft ftåndigt arbete
om Wåhren och Sommaren, och de öfrige allenaft
några Weckor hwar Sommar : få blifwer fkjåligt
.at tilfe, det flike Perfoners öfrige arbets-tid för-
itelas til andra nyttiga Näringar,

§, p. I förhållande til andra Näringar , år
B 2 Silkes-
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Silkes-afwelen nog indrågtig och lönande; aflcaft-
ningen af Åker-bruket förmenes förhålla fig dere-
mot, fom 3 til 16. Åhrliga Silkes-afwelen endaft i
Provincen Langvedoc i Irankrike, föregifwes ock fwa-
ra emot alt det Jårn , fom på 2 Åhrs tid öfwer he-
la Siverige fmides (/); De åro altfå- ej fmå Rike-
domar, fom et Land igenom denne Näring til-
bringas. Nu niera, fedan öfwerflöd och yppighet
mycket tiltagit, och Sidentygers nyttjande få all-
månt åro antagne, år Rå Silkes-afwelens införan-
de i et Land och Samhälle, få mycket nödwändt-
gare. Så långe Rå Silket endaft hämtas ifrån widt
aflågne Orter, och af afwundfjuke grannar, kan det
ofta ock intet bekommas för Penningar, eller ock
upftegräs det få i Prifet, at få Slögde-inrättningar
hemma t Landet, derpå med förmån kunna grun-
das eller anläggas. Åhr 17,' 3, fåldes på Auäimurm
i Gkheborg, Cbh/efifkt Rådt Silke, för 15 å 20 Dal.
Skålp-d. Nu i fenare Åhren har det famma kåftacft
30 a 33 Dal. Skålp:det; och har det Italienftia Silket
mgit ofta til 40 Daler, och något deröfwer (g}.
Skulle Swerige innom egne Gråntfor haft Rå Sil-
kes-afwel, hade man ej warit föranlåten at kän-
nas wid fölgderna af et få dyrt och olika Silkes
Pris. Silkes - afwelen den år fåledes nödwåndig;
Den år högft indrågtig för et Land; Hos ofs i
Norden, hwareft Folk-briften ånnu år mera kan-
tar ån annorftådes; många Hushålls-inrättningar
på en gång (kola uphjelpas och fullföljas; Silkes-
afwelen åfwen , i anfeende til Mullbärs- tråden.
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år mera underkaftad åfwentyr, ån i Södra Orter-
ne; fordrar dock förfigtigheten, at dels denne Nä-
ring ej mera utwidgas, ån til Inrikes behof, dels
at ock nu ftraxt i början, handteringen med Sil-
kes-afwelen, ftålles innom de laglige Gråntfor, at
af nyfikenhet, och förmenj alt för ftor winning,
Folkftyrkan ej för mycket til den famma dragés,
ifrån andra nyttiga Näringar.

(*) PHALEMA BombYX* Pettinkornu, aIU reVffts albidia;
Tttftiu obfoittis fuftu', Maeuta Lunari, är den rätta Silkes-
Fjärillen. I Aften och Cbina, finnes ock åtfKillige andre,
fm föda fig af annat än Mullbärs-löf: meh dera* Silke
ar gro.c och oredigt, Phalena Atlas, fom föder fig på
Citron» trän, är af tieffe fenare i fynnerhet, ryktbar. Se,
t-tfr. Gaz. /. 8. Fig. y och Aierian. Sutin. t. fa» och 6f.

(_») Seneca in Ihyefi. v. 576. Hyffolit, It, 386, Lv-
CRET, in prin^'P> L. f. Juvenaj., Satjr. f, 6.

(b) Alexius Comnemjs T. 3. Jiiftor» in vit» Jttfiinianh
'Pancirolius dt novis repertu, tit. 34.

(c) Se, Les metnoires de Monfttr TIMIY, Tom. 111. fag,
jr)i. och 5-95. Hardovin tit Ptrefixit iijiorit dit Rot Hen-
ry Le gr.tnd,

(d) Se, Hans ExceUence Riks-Rädet, Fri-Herre, Herr
Carl Fredric Scheffeks Berätfelfe, om Mullbärs -träds-
Planteringen i Frankrike, införd i r\ong!. Swenfßa W<-t__n-

i\.z^f Acaitmitnt Handlingar, för Åh» 17^3. fg> 2.$Z»
(c) Jämför Monf. Johan Aunants g.undliche anweifung

xom Seiden-Bau, fag. 65. och Företalet i Tyfan Edition ,
t'g. ia.

(/) Kongl. SwenfKa WettenfKaps - Atadtmitns Hand»
lingar, fwr Åhr 174/. f*g> »45.

B 3 (g) Antny»



14
(g) Anonymt Tankar, om Sijkes-afwelen i Svverige,

införd \ Swenfea Mercurius, för Ahr _7jB, fag, 4_;o. fag,
410. fag, 414,

ANDRA AFHANDLINGEN.
Om de Förfök, fom med Rå-Silkes-afwelens

införande i Finland blifwit gjorde och
anftåldte.

§. 1. fßland andra nyttiga Planteringar, fom ef--1 ter Rikfens Höglpfl. Stånders Författning,
wid Kongl. Academien i Åbo blifwit gjorde , har
man på åtfkilliga fått ock förfökt, både at Plante-
ra och af Frön updraga Mullbärs - trån , fom åro
grunden til Rå-Silkes-afwelens införande i Landet.
De måfta Mullbärs-tråden åro i Åbo upförde , af
Herr Pr£fes, Oeconomie- Direäeuren , en del ock af
Herr Profefforen Kalm. Af de Frön Herr Pr<efes i
Landet utdeldt, åro, förutan andra ftållen, åfwen
några fmå Planterings-förfök med Mullbärs-träns
upförande, anftåldte uppå Willnås Gård, af Herr
Baron Flemming ; på Kånkas , af Herr Auditeuren
Hajfelbohm; i Eura, af Herr Bruks -Patron Nordfedt;
uppå Gammel-Gård i Nyland, af Herr Ofwerften
och Riddaren Petter von Törne; och åfwen där uti
Lånet, af Herr Landshöfdingen Nordenfchibld,

§. sv Af famlade Rön och gjorda Förfök, få
iliecj
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med Hwita fpm Swarta Mullbärs-trän, år utrönt,
at de förra båttre tåla Climatei, ån de fenarej och
gifwa alt hopp om trefnad.

§. £. Efter 18 å20 Dagar gro Mullbärs-frön,
om de åro goda; De nidfås hälft i Swart-mylla, |
Tum djupt i Jorden. I början fordra de flitigt
watnande: men fedan de grodt, mera fparfamt.
Man har efter Sådden altid öfwerhölgdt Planterings-
Sångarne glefi, med litet Halm. Detta gifwer
Telningarne, når de förft upkomma, nödig fkug-
ga, och hindrar, at under watnandet, Mullen af
Frön och de fpåda Plantomes Rötter, ej kan blif-
wa affkölgd. Sår man Mullbärs-frön i _>:ne rader,
och fedan de blifwit igen-myllade, updrager en
twå Tums djup Fåra emellan de famma, och wat-
nar deruti flitigt, kan man ock undgå, at öfwer-
hölja Planterings-Sångarne med Halm.

§. 4. Mullbärs- trän, fom updrifwas i Drif-
bånk, kunna redan utfås i April Månad, .allenaft
de täckas och förwaras emot Köld, wid infallande
Fråft - nätter : Men pä kall Sång, icke för ånn
flutet af Maji Månad.

§. f. I jfulii Månads början, fedan Kål-mu-
ffen och fugtigheten af Jorden uttorkas, år nö-
digt, at 8 eller 14 Dagar watna Mullbärs - trä-
den , at Watnet wål kommer til Rötterna. I
Atigufi Månad , då Nåtterne blifwa längre och

Daggen
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Daggen ymnigare, bör watnandet åter uphörsij
Ty dels fkjuta Tråden deraf för mycket upp i
wäxten, och fryfa fedan få mycket inarare bort
tnii Wmteren, dels öker et fadant Höit-watt-ift*
de mycket Winter-kålan.

$. 6. Mullbärs-telningar af twå Åhrs ålder, kan
man wåga utftålla för Winter-kölden. Til defs de
hunnit denne ålder, år båft, at innom Hus, i Mull-
lådor förwara dem. Några få Förfök utwifa wål,
at enar de om Höften, innan Winter-kölden til-
(kårper, med Strö och Gran-ris wål tackas, kunna
de redan förfla Åhret, utan fkada ftå ute öfwer
Winteren: Men af detta, fördriftar man dock ej
innu draga någon allmän föigd och regel.

§. 7. En del unga Trån hafwa redan ut-
hårdadt Fyra Åhrs Wintrar , och åfwen fenalte
Winteren, då Winter-kölden war öfwer 36. gra-
der under Fryfnings-punfien , utan at blifwa för-
ftörde. Det enda de lidit af Winterkölden, har
beftådt deruti, at de til a. a 3. Tums långd, om
Wåhren, warit Frårt-fkadJe up i Toppen. Afk,
Ek-och Åp.le-telningar, hafwa alla Åhr undergådt
famma olågenhet. De Anmärkningar Herr Att-
tiant lemnat ofs ifrån Uannau; Therme ifrån Siveitz
och Stutgard, famt fineU iirån Lottringen, intyga
ock, at Mullbärs - trån , anda til 6. Ahrs ålder, wid
infallande kalla Wintrar, på detta fåttet hos cfcin
blifwa Ikadde.

§. S. Med
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§.8. Med Telningar, fom i Toppen, af Win*

ter-kölden tagit fkada, kan båft få förfaras, at alt
det fom år ikadt, affkåres, och Såret öfwerftrykes
med Ymp-wax; de drifwa fedan få mycket frodi-
gare, blifwa grenige och mång-bladige.

§. p. I fugtig, fank, och för mycket fet Jord,
utftå.las Mullbårs-telningarne dels för mycken win-
ter-kala, dels förwåxa de fig; En torr Jordmån,
hälft Sand-mylla, år för dem den båf.a: och kun-
na de allmänt hår i Landet trifwas, i famma Jord-
mån fom Kjårsbårs-tråden.

§. io. Om i medio Ofiober, eller i November Må-
nad, af de til Winter-ftånd utfedde Telningarne,
Bladen ej affallit, år nyttigt, at afplocka dem. De
böra täckas med Gran-, och hälft En-ris, öfwer Win-
teren j då de ej fkadas afRåttor eller annan Ohyra.

$. ir. Med Silkes-matkars upfödande, fkedde
hår Åhr 1755. de förfte Förföken: och har Herr
Prcefes warit den förfta, fom i Finland upfödt Sil-
kes-matkar. Siikes-matke-Äggen woro dels Span-
jka, införfkrefne igenom Marfeille, dels Swenfka,
hwilka woro igenom Herr Secreteraren Silfvjerftol*-
pes benägna anftalt, Herr Prtfes tilfånde. Bägge
flagen förwaradcs i et kallt Rum, fom icke blef
eldadt öfwer hela Winteren, och togo de af Win-
ter-köxden aldeles ingen fkada.

G §. 12. At
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..-" §. 12. At deffe Ägg ej förtidigt fkulle utkläc-
kas, förwarade man dem om Wåhren i en Kal-
lare, til inemot ffunii Månads flut, få at Mullbärs-
tråden hade .tid at måft blifwa full-löfwade.. Aggen
fattes fedan i : Fönftret emot Sol-badet, i Pappers-
lådor,, öfwertåckte med några Mullbärs-blad, hwar-
efter, innom ; a 4 Dagar, Silkes-matkarne ftraxt
utkläcktes, och hade de allefammans, den 4» Jll^-
krupit ur fina Skahl.

§. 13. De förfta 8 Dagarne, och til defs Mat-
karne afklådde fin förfta Hud, blefwo de allefammans
fpifade med Blad af Hwita Mullbårs-trån : Men fom
emot förmodan, man märkte fig fådt fiere.Gåfter ån
man hade Spis och Föda til, fårdeltes de i ?:ne får.
fkilgte Flockar, af hwilka en del underhölts med
Mullbärs-blad, andra utfpifades med hälften Latfu-
ca och hälften Mullbärs -blad; och tredje Flocken
Silkes-matkar, föddes på förfök, endaft med Laétu-
ca, och andra inhemfka Wåxter.

§..14. Af de Förfök, fom. med inhemfka
Wåxter gjordes til Mafkarnes utfpifning, fick man
erfara, at unga Kjårsbars-blad, Lathca och Mjölk-
tiftelen, woro de förnåmfta, fom Silkes-matkarne
höllo til godo, fåfom nöd-Bröd. Wår inhemfka
Myrica, Urtica, Elippophae och Betula, fåfom Mull-
bärs-trådens nårmafte Anförwanter, förtjena fram-
deles utrönande, om af dem wid Silkes-matkarnes
t-tfpisning, icke någon nytta kan förwåntas.

§. 15- Se-
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§. 15. Sedan Silkes-matkarne éfwerlefwat fin

andra Ålder, eller den fa kallade hwita Sömnen,
fom af Iranfoferne kallas La Mue, blefwo några ta-
gne och fatte på Mullbärs - trån, fom ftodo i en
Mull-låda i fria Luften, i tanka at de fjelfwe wil-
Je föda fig. Fölgden af detta förfök, blef lika med
Herr Triewalds och Gautiers. Brift på wårma
och god Wåderlek, oroade Siikes-matkarne icke:
men Solhetta, Spindlar och andra Infeder, förftör-
de dem innom några dagar, få at de alle woro
förlorade. At i fria Luften hos ofs upföda Silkes-
matkar, år altfå få mycket mindre hopp om, fom
i China, Indien och Perjien, deras Fofter-bygd, det
icke eller kan fke med förmån.

§. iö. Som nåft tilråckelig föda af Mullbårs-
blan, en wifs afpaffad grad wårma, anfes wid Sil-
kes- matkarnes upfödaifde, för det förnåmfta, har
man med en Quickilifwev-Tbttrmometer, håröfwe?
gjordt Anmärkningar. Herr Sauvages i Frankrike
flutar af fina förfök, til iß:de graden på Reva-
murs- Thermometrar , hwilket fwarar emot 22 och _
grads wårma uppå wår Swenfka 1hermometer ; och
anfer han denne grad af wårma, fåfom för Siikes-
matkarne den fÖrdelaktigafte (..). Igenom den
Rön-rike och oförtrutne Herr Medicine Profejforen
Johan Leches, i p Åhrs tid hår anftålde Meteoro-
logiika obfervationer , år utredt: at Sommar-wår-
man i några Åhr, hår ftigit intil 35 grader, och
aftager den fållan, til Augitfli Månads llut, innom

G 2 Hus,
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Hus, \mder 26 å27 graders wårma. Climatets
wårma i Finland, år altfå tiiråckeiig* til Silkes-mat*
karnes upfödande.

' §. 17. Af de Matkar, fom klefwo upfödde
med Mullbärs«-blan, blef icke en enda fjuk: utan
undergingo de ordenteligen fine förwandlingar in-
nom några och 40 Dagar , då de Sp-ino Silkes-
hus, af hwiika, efter 21 å23 Dagars tid , utkommo
Silkes-fiårlar. Silkes-matkar, hwiika b.ifwit födde
.med hälften Laäuca. och hälften Mu.ibårs-blad»
trådde igenom fine förwandlings-tider mycket fen-
fårdigt, Spunno endaft Floret- Silke, ja, ock ofta
endaft några trådar; ombyttes wål til thryfalidesi
men. fållan til fullkomliga Fjårlar. De åter, fom
efter deras förfta förwandling, endaft blifwit föd-
de med Laäuca, och andra flike fucculenta inhem-
fka Wåxter; undergingo wål ock, fåfom Matkar,
fine förwandlirrgar: men oanfedt, man födde dem
uti p Weckors tid , fpunno de dock icke några
Silkes-hus, utan blefwo döde, dels af Eiydrope,
dels ock omfider af Köld.

§. 18. Silkes - matkarnes fiender, under dtt
de föddes innom Hus, woro i fynnerhet Spindlar
och Carabm Leucophtalmiu , hwiika på en natt
dödade p ftycken Silkes-matkar, då de redan wo-
ro i 4:de Ålderen, eller i det nårmafte at för-
wandlas til Fjårlar.

00 S«»
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(a) Se, Memoire fofra La tifca e JJloria »atunfle åt _-.*

Vtrfi Valentuominii Lucca 1743,

TREDJE AFHANDLINGEN.
Om möijeligheten af Rå Silkes-afweiens in-

förande i Finland, och de utwågar, fom
tyckes kunna widtagas til defs befräm-
jande.

§. x. Hpll bewis af möijeligheten til Rå Silkes»
j|. afweiens införande i Finland, lår man

förft få anmärka det, fom i Inledningen, och i
Förfta Afhandlingen af detta Arbete, §§.2, 3 och
4, blifwit anförd, och utredt, om Climaters förän-
dring, och at wåra måtta och oumbårligafte Hus-
hålls-Wåxter och Djur, de åro ifrån Warma och
Södra Orter: men kunna likwål, igenom förfigtig
fkötfel och ans upbringas til trefnad, i defia kalla
Kordifka Länder. De öden Rå Silkes-afweiens
införande i Europa undergådt, intyga derom det
famma. Hwita Mullbärs-trän, fom finnes i China,
wåxa ock wilda wid Peking, hwareft Climatet ej år
llort mildare ån hos ofs. Moras Rubra år allmän
i Norra America och wid Quebecc. Winter-kölden
år där få ftark fom i Finland. Morus Tartarica
wåxer wiid i Skogarne, wid Azoxo; hår upgår
Kölden i ått nårmafte, emot den Köld wi röne i
någre wåra Lappfke F]å\l-Traäer, Rön och An-

G 3 mark-
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märkningar, fom i Finland blifwit gjorde och
famlade om Rå Silkes-afwelen; Andra Afhandlin-
gens 2:dra och 7:de §§. ådagalägga ock, at Hwi-
ta Mullbärs-trån, fom åro för Silkes-afwelen de
måft brukelige i Europa, de kunna i Finland upfö-
jas af Frön, och tåla Landets kalla Wintrar, (§§.
3 och 4). Silkes-matke- Aggen fkadas hwarken
under en långfam refa, når de ut-ifrån hit inför-
fkrifwas, eller taga de fkada af Finfka Winter-köl-
den, (§. 11). Finfka Sommar-wårman år tilråc-
kelig at utkläcka Silkes -matke - Aggen, (§. 12);
och påftår få långe, til des Silkes-matkarne fpun-
nit Silkes-hus, utkommit fåfom Fjårlar, och lagdt
gründen til widare fortplantning af en ny Familie-,
(§§. i<s:de och i7:de). Man kan i anfeende til alt
detta altfå gjöra det flut, at Rå Silkes-afweiens in-
förande, åtminftone i Södra delen af Finland, ej
år omöijelig.

§. 2. Finfka Climatet rnifsgynnar fåledes icke
Silkes - afwelen; men om den dock bör införas
och utwidgas hår i Landet, det fordrar närmare
utredande. Til Swenfka Siden-Fabriquernes nu wa-
rande behof och nödiga utwidgning, famt til Sy-
Stick-och Sprit-Silke, förmenes i Siverige åhiiigen
upgå, 36000.de Skålp:d Silke (a); detta hämtas dels
ifrån Cbina, Perfien och Levanten, dels ock ifrån
Italien : och allenaft beråkriadt til 36 Dal. Kopprmt
Skålp.det, utgjör det wid pafs 4f:dels Tuna Guld, fom
åhrligen ifrån Riket, för Silke åt Utlänningen be-

talas.
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talas. At befpara och behålla deffe 4?:dels Tunna
Guld innom Riket, det kan winnas igenom Mull-
bärs-tråns Plantering, och Silkes - matkars fkjötfel.
Ju fnarare Mullbärs-trän kunna upföras, och de til
myckenhet erhållas, (Förfta Afhandlingens <s:te §.)
defs fortare winnes detta ändamålet. Men at up-
bringa en Mullbars - tråds - Plantering, och fkjöta
Silkes-matkar, fom lämna i afkaftning 3dooo.de
Skålp:d Silke, dårtil fordras pooo.de Perfoner (b);
följakteligen, om Siverige med alfware, fkal gri-
pa fig an med Silkes-afwelen, få kan i anfeende
til Folck-briften , inrättningen med defs införande,
ej ftråckas endaft til et och annat Landfkap, u-
tan måfte den blifwa widlyftigare. Öland, Gott*
land, Skåne, och de öfrige Södre Orterne, hwareft
Mullbärs-tråden minft åfwentyra för köld, böra
wål hufwudfakeligen med denna Näring fyfielfåt-
tas; Men få år hårhos, för det Allmänna högft
nyttigt, at kundfkapen om Silkes-afwelen blifwer
allmånn i Riket, famt bör i fynnerhet den all-
månt, dår det fig gjöra låter, anfes för en nödig
och högft indrågtig Näring, för Ståderne: och i
anfeende hårtil, förtjenar Rå Siikes-afwelen af det
Allmänna, i Finfka Ståderne åfwen all upmårkfam-
het och upmuntring.

§. % Den fåkrafte utwågen och förnåmfta
grund, at i Finland främja Rå Siikes-afwelens infö-
rande, år Mullbärs- tråds - Planteringen. 1 Andra
Afnandlingen, §§. 3, 4? 5> <$, 7> S> 9> och 10,

år
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år omförmå.dt, huru Mullbärs-trån, af Frön, kun-
na i detta kalla Climate upföras och fkjötas; För
dem af mine Landsman, fom hafwa hug för Sil-
kes-afwelen, wii jag dock något ånnu i kårthet
tillägga och anmärka , få hwad Mullbärs - trå-
dens ans, fom ock hwad Silkes - matkarnes fkjöt-
fel angår.

§. 4. I Sand-mylla gro Mullbärs-frön fåkraft,
och år båft at Så dem på kall Sång, där det fig
gjöra låter; De wånjas faledes, ifrån fpåda åldren
redan, wid Clhnatet. Frön utfås, når Jorden någor-
lunda blifwit genomwårmd, med hälften wåtAfka,
på det de ej må falla för tätt. Tekn til goda och
frifka Mullbärs-frön, år det, at de iWatn, innom
i å 2 Timmars tid, ljunk3 i Botn, och at de i fig
hyfa en hwit Mjölaktig Kärna. Låmpeligaft år,
at Så Mullbärs-frön på 2 eller 4 Fots breda och
långa Sängar. I de förra updrages 2:ne, ide fena-
re 4 ftycken 1* Tums djupa Fåror, famt S Tum
emellan hwar Fåra, hwaruti Frön, fom fagt år,
utfås, och Fårorne derpå igen-myllas eller öfwer-
fållas med wål brunnen fin Mylla. W:d rånfnin-
gen fom ock watnandet, har detta Sånings-fått
förmån med fig, fram för alla andra (c).

§. 5. Planterings-fångarne hållas frie för O-
grås, och watnas de förfta 2 å 3 Åhren, fåfom i
Andra Afhandlingens s:te §. år omförmåldt. 1 heta
Sommar-dagar, år båft at watna om Q.wållarne,

fom
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fom ock, at igenom fmå En-eller Löf-rufkor, gif-
wa de fpåda Telningarne nödig fkugga. Skulle
af Winter-kålan om Wåhren, Mullbårs-telningarne
något upfkjutas med fine Rötter ur mullen, då år
båft, at igenom Röttemes omkupning, hjelpa det-
ta til råtta.

§. 6. Andra Höften eller hälft Wåhren , efter
det Mullbärs-fröen blifwit utfådde, utwåSjes en
plats, fom ligger wål emot Solen, fri för Nordan
och Nord-Wåft Wåder: Marken gödas wål och
omgråfwes, famt upplöijes deruti i Fots djupa Få-
ror, hwaruti Mullbärs -plantorne utfåttes 2 Fot i-
från hwarandra, i Tråd-Schola. Innan de omfat-
tas, upfrifkas de dock något i Gödfel- watn, och
de fmå fina widlyftige Rötterne bortfkåras, och
Stammen med Qwiftarne toppas och putfas.

§. 7. Trån, fom utplanteras til Häck, be-
höfwer man ej utftålla i Tråd-Schola: utan kun-
na de ftraxt utfåttas. Skal Mullbärs-häcken up-
dragas wid et Plank, utftålles Plantorne blott i en
rad: men kan den tilåmnade Häcken nyttjas til
Löfplokning på bagge fidor, fker Utplanteringen i
2 rader, dock i förbund, få 2:ne Trån på ena li-
men komma altid at med det ena på den andra
formera en Triangel, 1 Prenfika Pommern och
Brandeburg, brukas Mullbårs-trån mycket til Häc-
kar. Som Mullbärs-tråden gemenligen nog bufka
fig, åro de hårtil ock tjenligaftj Mullbärs-häckar

D gifwa
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gifwa åfwen tidigare Löf, och til ftörre mycken-
het ån Stammige Mullbärs-trån, famt aro defie
ockfå låmpeligare til Löfplockning v ån de. Af |:dels
Uns fkåligen goda Silkes-matke Agg, kan til det
minfta räknas 2ooode Matkar,-fom'Spinna Silkes-
hus; För 2000 Siikes-matkar , anfes i Frankrike til
föda upgå, Blad af 4 Stammige Mulibårs-trån och
4 Famnar Häckar, eller af 8 Famnar Mullbårs-håck
allena; Afkaftningen af 20oo:de Silkes-matkar år
10 Skålp:d Silkes-Cocons, eller 1 Skålp:d rent Silke.
En mindre Mullbärs-tråds-Plantering, ån af åtta
Stammige Trån, eller 8 Famnar Mullbårs-håck,
den förtjenar altfå ej mödan, af någon private at
anlägga.

§. 8. At Mullbärs-tråden rått putfas och fkjå-
res, det år högft anlgelågit och nyttigt I andra
Åhret, eller då Telningarne utfåttes i Tråd-Scho-
la, befkåras de förfta gången; man behåller då på.
Stammen endaft 3 å 4 de ftörfta och rakafle Qwi-
ftar; låmnar på dem, högft 3 å4 Ögon eller-Blad-
skott. Mullbårs-plantor, fom ämnas til Häck, får
man lämna fiere Qwiftar på , och kunna åfwen
faft nåftan nid wid Roten, defle Telningar afput-
fas, at allenaft 1 å 2 Ögon åro qware; de taga
deraf ej fkada, utan få derigenom faftare Rötter
och ftarckare Stam. Tråden böra fkjåras innan
de få Löf, och få fnart Saften i dem;ftigitj om
Wåhren. Når Mullbårs-tr^n upwuxit' til 5 Fots
bögd, böra de hindras at wåxa högre, _ det man

fkår
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/kår af Qwiftarne 4 Tum ifrån Stammen, dock
få, at 3 de ftarckafte Grenar lämnas qwar, til
Stam för Tråd-kronan; Åhret härpå afikjåjras å
nyo |:del af längden, på famma återblefna Grenar,
och på det fåttet fortfares med Mullbärs-trådens
fkjårande, til defs de åro 8 Åhr gamla, då de al-
Jenaft hwart 3:dje Åhr putfas. För öfrigit böra
Stammige Mullbärs-trän, in uti Kronan måft fkjå-
ras och putfas, famt år nödigt, at Qwiftar fom
fioka nid åt Roten, böija fig mycket in ät Stam-
men, eller wåxa i korfs på hwarandra, eller haf-
wa för tätt med Utfkått och Blan, afftympas och
bortfkjåras (d). ''"'

§. p. Ifrån Tråd-Scholan kunna Mullbärs-
träden utflyttas, efter det 2:dra eller j:dje Åhret.
På de ftållen där gamla Mullbärs-trän ftädt, gådt
ut och förrutnadt, böra de unga ej planteras (_■).
Groparne hwaruti Tråden fattas, upgråfwes några
Månader förut, 6 å 8 Fot i Diameter, 1 och _\ Fot
djupa, eller ock mer. År Jorden torrlåndig Mark;
må gropen i botn fyllas med något Stenklappur,
Tråden kunna då få mycket fåkrare utfiå Som-
mar-torkan, utan fkada. Mullbärs-tråden fåttes .§.
Aln eller en Fot djupt; Rötterne om putfas och up-
frifkas, fom i föregående <s:te §. år fagdt; och pa-
wattnas fedan flitigt. At förminfka omaket med
mycket wattnande , och dock kunna bibehålla
Tråden frilka och wid lif, år båft, at med Mafla
tacka öfwer Rötterne, och "wåta några, gånger wå|...... Di dérpa,
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derpå, då fugtigheten under MåfTan håller fig fe-
dan långe i Jorden.

§. 10. Tre gånger om Åhret, bör Jorden om-
kring Mullbärs - tråds - Rötterne rajoleras eller om-
gråfwas, nemligen i Maji och Augttfti famt Oäober
Månad , då åfwen Mullbärs - tråden hufwudfakeli-
gen böra gjödas. Detta rajolerandet wårkftålles
hålft efter Regn, och kan fke med Hacka eller
Späda, alt fom Jordmånen år til. Eller ock låter
det fig gjöra med en liten Kratta, gjord fom en
Mur-flef, med hwilken man gjör Jorden lös och
myllig omkring Rötterne, fom ock affkjår de fmå
Rötter, fom utfkjuta ifrån Stammen, 425 Tum
urtder Jordbrynet. Denna fkjötfel fordra ock Mull-
bårs-träns Plantor, fom ftå i Tråd-Schola.

§. ir. Tre å 4 Åhrs gamla Mullbärs - trän ,
kan man redan nyttja til Löfplockning, dock at i
de förfta Åhren det fker något fkonfamt. At un-
der Regn och Daggfall infamla Mullbärs-blad, år
för Silkes-matkarne ofundt. Ifrån Toppen på Trå^
det och Spitfarne af Stjelken, böra Löfwen ej med-
tagas. Et Löf i fånder, år båft at afplocka, och
böra Löfwen ej rifwas och wåldfamt ryckas ur
Tråden; Dels fkadas, af en fådan wåldfam Löf-
plockning, mycket Mullbårs-tråden : dels förwifsna
och förtorkas flike i haft från Tråden afflitne Mull-
bärs-blan, och hålla de fig ej långe frifka, til Sil-
J_es-matkarnes föda. Om Cbinefarena, berättar du

Hald,
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Hald, at Mullbärs - bladen dår famlas om Höften ,
innan de gulna; de torkas, ftötes fonder til Dåft
ock Pulfwer, och förwares fåledes til nåfta Wåhr,
at ibland frifka Mullbärs-blan nyttjas, til Silkes-
matkarnes föda.

§. 12. Af Mulbårs-trån, fom man wil hämta
Bår och Frucht, böra Bladen ej, eller åtminftone
i det fkonfammafte afplockas. Igenom Swarta
Mullbärs - träns ympning i de Hwita, och twårt
om, förbättras deffe fenare til frugten, men de
förra til Bladen. Igenom Afiåggare eller Qwiftar,
kunna Mullbärs-trån ock upföras; ändan af Qwi-
ften, fom fåttes i Mullen , öfwerftrykes då med
Tjära eller kåda; Qwiften böijes litet och fåttes i
Mullen, at allenaft 2 Ögon åro öfwer Jord; Aflågg-
ningen wattnas därpå flitigt, då den wål blir wid
lif, och drifwer til wåxt.

§. 13. Når Mullbärs-tråden utflagit Löf, få
jftora fom et Runftycke, kan man låta Silkes-mat-
karne utkläckas. Silkes-matke - Äggen, fom åro
mörk-grå til fårgen, fjunka i Watn, och åro faf-
tige når man trycker på dem, de åro frifka och go-
da (/"); De utkläckas, fom i Andra Afhandlingens
I2:te §. år omförmåldt: och i fall Sol-wårman ej
wore tilråckelig at utklåcha Matkarne, kunna de
i warmt Rum, af 28 til lograders wårma, eller
i warma Kläder, 3 a 4 Dagar, inneflutas, då de
krypa ur fine Skahl.

D 3 §.14. Silkes-
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§. 14- Silkes-matkar, fom icke innom 6 å 8

Dagar finnas utkläckte, år ej mödan wårdt, at up-
föda. I anfeende til deras fkjötfel, år angelågit,
at Silkes-matkar af en Dags eller lika ålder, lkil-
jas ftraxt i början fårfkilt , och i wiffa afdelta
Flockar upfödas; De förfta 8 Dagarne, och til
des Matkarne afklådt fig fin förfta Hud, fordra de
måft wårma , och tåla ej at blottftållas mycket
för Luft och Köld. 1 andra ålderen, år den all-
männa Luft-wårman nog tilråckelig; 1 tredje ål-
deren, år mera kylaktig Luft ån mycken Hetta,
för Silkes-matkarne nyttig. I fjerde ålderen, då
Silkes-matkarne bereda fig at fpinna, år wårman
igen för dem nödig.

§. 15. Hufen, fom ock Lådorne, hwaruti Sil-
kes-matkarne upfödas, böra hållas fnygge, och
frie för flank, Rök och ofund Luft; Matkarne å-
ro i början fwart-grå; men efter hand blifwa de
ljus-grå, och på flutet måft hwita : och få Hora,
fom de ftörfta Kål-mafkar. Med frifka, rena, och
ej fugtiga Mullbärs-blan , fkola Mafkarne förfes,
få mycket de åta; Uti 4:de ålderen, eller då Sil-
kes-matkarne åro en Fraize , åta och fråffa de
måft: och måfle man då wål gifwa dem, 4 gån-
gor Löf, om Dagen.

§. 16". Under det, Silkes-matkarnes Wånings-
rum eller Lådor renfas, ifrån orenlighet, böra de
med mycken warfamhet flyttas, ifrån den ena La-

dan
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dan i en annan. Låmpeligaft fker det, på det fät-
tet du Huld berättar Cbinefarena det gjora. Når
Mullbärs-löfwen blifwit torre och orena af Mat-
karnes Tråck, betackas de torra Bladen och Mat-
karne, med et litet Nåt, hwars öpningar lämna
en fri tilgång för Matkarne, at krypa fram, til
de frifka Löfwen man lagdt på Nätet; Härpå lyf-
tes Nätet up: då med de frifka Bladen, alla Mat-
karne beqwåmligen kunna flyttas, i hwad Låda
man wil.

§. 17. Silkes-matkar åro 4 åldrar och för-
wandlingar underkaftade, och det ifrån den tid de
utkläckas, intil des de fpinna. Efter hwarje B:de
Dag andra Matkarne fin geftalt, och aflågga fin
Hud: Wid hwart och et af defTe ombyten, åro
de, 3 å 4 Dagar, likfom fjuka, ligga och fofwa,
och åta intet. Därpå blifwa de åter rörliga och
frifka, och åta fedan mera, ån förr. Under det
Silkes-matkarne upfödas i defTa 4 åldrar, kommer
deras fortering til pafs; Ty, i fall Mafkar af får-
fkilta åldrar blandas om hwarannan, få händer,
at en del af dem ligga ftilla, fofwa, och afklåda
fin Hud: men de andre kräla, åta och oroa, famt
förflöra de andra, fom år mycket fkadeligit (g).

§. 18. De förnåmfta tekn, hwaraf man kan
fluta om Silkes-matkarne åro fjuka; de beflå dår-
uti: At de då åro owanligen tröga i fin rörelfe,
de blifwa mörk-gula, glånfande, fulla med blå

flackar,
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fläckar, och åro ganfka mycket upblåfte; Fötter-
ne finnes fwuline, ytterfta andan på dem fwart.,.
och en gul fugtighet under Buken och Benen. Af
3:ne Sjukdomar plågas Matkarne mått i detta til-
ftåndet. Den Förfta år Leucophlegmatia, eller Swul-
nad; Matkarne fwålla up, och glåntfa, ligga (lilla
Orörliga, åta ej, blifwa likfom med oijagtighet
öfwerdragne, famt undergå ej fine förwandlingar,
utandömåft, efter 2:dra eller 3 :djeDygnet. Andra
Atrophia, angriper Mafken geménligen i 4:de ål-
dren; då den tynar af i haft, krymper ihop, dör
) 3:dje eller 4:de Dygnet. .. Tredje läeritia Oederna»
tofa, Gul-foten; Når Matkarne börja fpinna Silkes-
hus, då anfåttas de geménligen håraf; Hela Ma-
fken blir fwullen, full med gula fläckar; ofta år
den och hwit, genomfkinlig, famt hyfer en myc-
kenhet Wattn, fom tyckes utmärka likhet med
Wattfoten (/.). Åro Matkarne redan mycket be-
häftade med defla Sjukdomar, år båft at plocka
bort dem, innan de fmitta de öfrige. Om de fju-
ka Silkes-matkarne någon tid födas med torra Löf,
eller ock frifka Löf upblandas med det torra Mull-
bärs-blads -Dåftet, fom i §. u:te år omnåmdt, famt
Hufen upeldas, at hindra fugtig Luft, få plåga fli-
ke omftändigheter wara de fåkrafte bote-medlen,
i deffa Sjukdomar. Franfoferne bruka ock, at med
Win-åticka befprånga Wåggarne och Stellagen,
hwarpå Matkarne i fine Lådor Hadde åro; en del
röka dem åfwen med Tymia, Fenkål, Anis eller
Cummin, hwilket tprde ej wara ogagneligit.

§« ip. Under-
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§. 19. Underhåller man Silkes-matkarne , med

godt Löf, frifk Luft och renlighet, blifwa de fål-
lan fjuka: utan fpinna de altid, innom 6 Wec-
kors tid, och fidft efter 4. å 50 Dygn Silkes-hus.
Et fullkomligt godt Silkes-hus eller en Cocons ef-
ter en Mafk, finner man ofta innehålla Silkes-
tråd, til 2500 å 3000 Franjka Alnars längd.

§. 20. Så fnart Matkarne, 10 eller 12 Dagar
efter 4:de förwandlingen, uphöra at åta, bereda
de fig at fpinna, hwarföre Spinn-hyddorne eller
Cabanerne böra inråttas, antingen öfwer Lådorne
eller annorftådes, at Mafkarne kunna kråla uppå
dem och fpinna fina Silkes-hus. I Lådor eller
Kiftor, hwaruti lågges grof Hyfwel-fpån, kunna
Matkarne ock [fpinna Silkes-hus. Efter 8 å 10

Dagar får man förft röra wid Cocons eller Silkes-
hufen, och fkilja dem ifrån Spinn-hyddorne. In-
nan denne tiden år det ofåkert , om Matken
fpunnit fullt ut fit Silkes-hus eller icke. Til Sil-
kes - matkarnes Afwel och fortplantning , famlas
och affkiljas ftraxt wifTa SilkeS-hus. De Cocons fom
åro tåta och tunga, utwåljes hålft. Ide fpetfige
Silkes-hufen finnes gemenligen Hanar, men i de
runda och ftörre, Honor til Silkes-fjårlar. DeiTe
upfåftes löft på en Tråd, igenom det öfre Floret»

E Silket



Silket af Silkes-hufet, och ftålJes i et Fonder, eller
på et annat lagom' warmt flålle, då efter ar.fta
Dygnet, Silkes-fjårlarne af dem utkrypa, förmög-
ne at lägga Ägg til widare fortplantning. Af des-
fe famlar man lika mycket Hanor fom Honor,
ftåller dem på et Arck eller par Grådt Papper på
bordet,, dk.de para fig. Skulle, innom 6 Tim-
mors tid, Hanarne icke wilja fkilja fig ifrån Ho-
norne, böra de åtfkiljas, emedan Silkes-matke- Åg--
gen i annat fall förmenes taga fkada. Honorne
af Silkes -fjårlarne lägga härpå Ågg, och år en
enda i Iland at frambringa 3,4, til 50c.de Ägg.
Sedan de lagt Agg, dö de, fom ock Hanar-
ne, famt härmed Huta fin 10 Weckors kfnad.
Silkes-hus, fom ej nyttjas til Silkes-afweT, år båft,
at ftraxt uphafpla, emedan Silket då fåkraft behål-
ler fin glänts och fit lyfter: Har man härtil ej til-
fålle, blifwer utwågen den» at med det förfta alla
Cocons famlas, lågges i Korgar, och infåttes til 5
å 6 Timmor, i en något warm Ugn, efter det
man gräddat Bröd, på det Silkes-fjårlarne fåledes
af Hettan, må dö bort i Silkes-hufen: Men Silket,
af wårman, dock ej taga (kåda. Om Silkes-fjår-
larne på detta fättet ej dödas, bita de, (når de få
mera lif och ftyrkaj) hål på Silkes-hufet, och

fcrypa
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krypa ut, hwaraf.deras Cocons mycket förringas til
fit wårde. Silkes-hufen eller Cocons, kunna fedan
förwäras i torra Rum eller Kiflor, til des de fåljes
til Ståderne ifrån Landet, eller ock annorftådes af*
lämnas, åt någon fom förftår uphafpla Silket.

§. 2f. Silkets uphafpling, kan lättare igenom
6fning läras, ån befkrifwas. Både til Floret, fåfom
det grofwa Silket -, fom ock til Organfn, fåfom det
finare, fcrteras Cocons förut. Til Floret, aflågges
1:0 alt det öfwerfta Silkes-blåret, fora omgifwer
Silkes-hufet. 2:0 Det Silke, fom under uphafplin-
gen afrifwes, innan man finner den redige Silkes-
trån. 3:0 Alla Cocons, fom Silkes-fjårlarne bitit
hål uppå, och hwilka fåledes blifwa fkadde. 4:to
Den innerfta Hinnan i Silkes-hufet, fom omgif-
wer Mafken, och hwilken, för mycken Limagtig-
het, år fwår at uphafpla. Til OrganfinSilket fam-
las ock 4 (orter Silkes-bus: 1:0 De tåtafte, ftörfte
och tyngfta Cocons. 2:0 Fördublade Cocons, då
2:ne Mafkar fpunnit ihop. Silket af deffa, nyttjas,
hålft til Sy-Silke. 3:oLöfa, lätta, men dock
rediga Cocom, 4:0 Flåckuge Silkes-hus, i hwilka
Mafkarne dödt, under det de fpunnit. Deffe af-
hafplas förft, emedan de annars i längden taga
ikada, och j_lifwa ännu fåmre. Tredje och 4'-de

E a ftaget
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flaget af nyfsnåmde Silkes -forter, upflögdas hälft
wid Silkes-ftrumpe-/W:>.7-7..Ér, och anwåndas fållan
til Sidentyger. Innan Silket af deflfa Cocons kunna
uphafplas, lågges de förut i ljum-hett Wattn, då
Silkes-tråden fkiljer fig til uphafpling. Silket
hafplas då, antingen d la Bobine, öfwer en Rulla,
eller d la Croifade, i korfs; På detta fednare fät-
tet, förmenes Silkes-tråden blifwa mera rund och
jämn, ån på det förra; Af goda Cocons, famman-
fnos ej flere ån 10 å 12 Trådar: men af de famn
re och fwagare, wål 14 å i<s, til en fullkomlig
flark Silkes-tråd. Et Dygn bör Silket lämnas
qwar på Hafpelen, at torkas, innan Silkes-hårfwan
aftages; Och härmed flutar fig Arbetet, med Rå
Silkes-afwelens Ans och Skjötfel.

(a) Anonymt Tankar, om Silkes - afwelen i Swerige,
införde i SwenfKa Mercurius, för Åhr 17/8, pag, 407 och
408.

(b) Se famma Auttor i SwenfKa Mercurius, pag. 416.
(c) Se Kongl. SwenfKa WettenfKaps-_AvwW»/>«/ Hand-

lingar, för Åhr 17/4. pag. 224.
(d) Se Hans Extelhnce Riks-Rådet, Fri-Herre Carl

Friedrich Schefpers Underrättelfe, om Mullbärs-träns-
Planteringen i Frankrike , pag, 283»

(é) Marquh
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(t) Marquit Mafet Hiflaria, von Werona, Part. 111,

(/) Monfir FincJit Traßat, von Seiden-bau, fag, iai.

(£) Jämför härom mera Trietoald, om Rå Silkes-afwe-
lens införande i Swerige,

(/.) Se Herr de Sauvaget nachrich.er., von denen Sel-
äen" Wön-iern , fag. aaa.

G. A. Å_
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