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Bland de Näringar, hvilka vare Förfader uti åldfte ti-
der idkat hår i Finland, tyckes Jagt och djurfånge
utan all mot fe varit den förnåmfta. Landet

fågeltil (torre delen obrukadt och obebodt, öfverftrödt med
flora fkogar och vidlöftiga ödemarcker, upfyldt med
lioar och morafs, genomfkuret med floder och ftrohi-
mar, famt öfver alt låmnadt uti fin fria och naturliga
vildhet, utgjorde vifserligen för flere flags villa djur dec
båda och det beqvåmligafte hemvift. DesC forfta in-
byggare, et Folk fora ej vifte af annan åra, än den,
fora vans genom .en (tarck arm, ej af andra ofningar,
ån dem fbm fordrade kropps egenfkaper, kunde hvar-
ken göra fig begrep om de handteringar, fom til Cm
trefnad fordra ftiilhet och lugn, ej heller fatta något ty-
ke förde (amma. Krig och hårnad var foljakreligen deras
föremål, och Djurfåiiget, fom nårmaft liknande kri^s
orolighetenia, det ypperfta Näringsfång de råcknade fig
värdigt, den tid grannen ej kunde ofredas Detta bief
ock för dem det lättade, det lämnade nemligen dem
fnaraft, hvad de til föda och kläder behöfde. Köttet
af diuren utgjorde deras låckrafte (pis, och hudarne deras
båfta och prydiigafte klädnad. Skogs Guden var hos
dem alt derföre anfedd bland deras ftörfta välgörare :
Hms hjelp åkallades då djurfången an^ldes (*), och af
villebrädden fick han fitt fakra offer. "

Genom
*) Flere fädane til Skogs Gudens Ara famnnnfatte läffanger ä-

seif vår allmoge snuu genom traditioner til fig fortplantade, under



Genom fin oförtrutenhet och hårdighet att utftå åt
florfla beivärligheter, bragte de ock fin kundfkap i den-
na våg til den högel af fullkomlighet, fora efter den ti-
dens omkändieheter nåsjonfin kunde vinnas.

Men fedan de ingingo i Borgerlig Sammanlefnad,
och därigenom vunno en okrånkc frihet, famt oflérd
i åkerhet för Ht och ågendom, få har ock värdet af des-
fa] blodiga Idrotter bos dem minikadts, och i famma
mån hafva ock de fredligare bandteringar, fåfom mera
hedrande Mennifkligheten, vunnit fkt tiiborliga företräde.
Jagt och djurfånget, deras förnåmka näring i fördom-arna, idkas ihart fagt nu för tiden af Tavaftarne ej of-
tare, ån då för mycken tilvåxt af Rofdjuren hotar de-
ras Bofkaps hjordar, och då Landemannen ifrån jord-
bruket åe;er fina ledigake kunder.

Icke deftornindre häfva de likafom i arf bibehållit
få mycken bkikt i detta Näringsfång, at de af få Na-
tioner i denna omftåndighet torde öfvertråffas. Deras
nu for tiden öflige fått, ät fålla och fånga djuren, fåföm
til åfvcntyrs ånnu mindre allmänt kåndc, iiar jag det fö-
re förefatt mig, at i följande blad kårteligen befkrifva.
Vinner detta mitt bemödande, ibm för denna gång en-
dafl vidrörer fångften af fyrfotade djuren, allmänhetens
gunftiga bifall, torde jag upmuntras, at framdeles vid
båttre tid och tilfålle arven lika välment afikildra deras
öfiige djurtången.

§" t
Vargen, Fmnarnes Sujt, Canis Lupus Unnad, år et

A 2 af
namn af metzå miehen fanat, //fånes-pyytåjan, Ketun- pyylåjå.i fanat
trffc. hvilka ganfka tydeligen utiiK.rcka deras vårdnad för denna Gu-
dom, och tillika deras myckna erfarenhet i denna näringsgren.]
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af de glupfkafte och vårfle odjur i Finland. For desf
grymhet år intet djur befredadt; de ftorre fom ofver-
tråffa honom i ftyrcka, bemaftrar han fig med lift, de
fvagare dödar han utan alt fkonsmål. Den tama Bo-
ikapen, fom vårnlöfhft, tyckes dock af alla måft vara
utftåld för des våldfamhet, hvarfore man ock nog ofta
finner hela hjordar af Får och Getter, til agarens obotli-
ga fkada, dödade af desfa harjare («)" I fordom tid feai
den, efter enhällig beråttelie, ej varit få alman,
fom den i våra dagar finnes (b); til åfventyrs lnar lan-
det. fom mera upodlat, och foljakteligen mera Bofkaps-
rikt, lackat detta villdiur nu til ftorre myckenhet til ofs
och våra

negder.

At minlka detta flågtet, har Tavaftlånningen an-
våndt all mojelig flit och omhugfän. Allmännaft föka
de at vinna detta ändamål på följande lått: ro med
deras få kallade och almånt kånde varggropar. Foga
år ännu med dem vunnit, men anlades de allmännare
och jåmt underholles med tianligt bete (c) eller låcke-
mat, blefve det onekligt, at härigenom ganfka mycket
uträttades til desfas utodande, bålfl man underftundom
uti en enda grop, på en gång kunnat få 8 til 12 ft.

2:0 Fångas vargar med de få kallade varggårdar,
fom, ehuru fåilfynte, dock på et och annat ftålie" i lan-

det

(a) En alman Gigen år det i Tavaftland, at vargen midfonimars
tiden fkulle af en fvullnad i gomen och tandköttet vara urftåndfatt
at göra fkada,' fielf har jag ej ägt tilfalle at underföka denna fak,
»låmner den faledes endaft til framdeles närmare granfkning. Visferli-
gen fkulle uti denna oniftåndighet åfven röjas naturens vifa hushåll-
ning, hvilken på et fa faefynncrJigit f.itt befredade djuren i deras fpå-
dafte är, dä ingen erfarenhet ännu lärt dem lky fin fiende.

(b) Se Lindad Faun. Sv. Pag. 3.
(c) Dårtil tienar i fynuerhet en kfvande ancka, ibland ock kun»

iaz af mindre ffaget,
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det med fördel blifvk nytfade. En plan flörre eller
mindre infiånges i fkogen genom en hög in åt lutande
gårdesgård, innom hvilken af ägaren inilåpas alla de as
fom på negden finnas. Då rofdiuret låckadt af luckten
häftar fig dit, flipper han väl med lätthet in éfver gar-
det, men kan omöjligen flippa ut för gårdesgårdens
lutning, utan måile clå fången af bida fit öde. Skulle des-
fa anläggas hälft en, på hvar och en bys ägor, och
alla as til den. famma blefee ilåpade, år jag fäker, at
denna utväg vore bland de lättafte, at minfka vargarne.
Den fördelaktigafte inrättning af en fådan gård, torde
den vara, fom finnes befkrefven i Linnasi Våflgöt. Refa

16.
pag.

3:0 Skjutas och v?rgar for ludder om vintern. Man
flåpar et as til et lagomt Bösfefkotts afftånd, under nå-
gon glugg af Fåhufen. Vid denna glugg vakar fkytten,
och afbidar vargens ankomil, fom då låtteligen fålles.
Fåhusgluggar väljas framför andra af den oriaken, at
ångan af Bofkapen aldrabåfl döljer lukten af krutet,
hvilken vargen häftigt vädrar, och, jag vet ej af hvad
för en erfarenhet, undflyr fom det åfventyrligafte (d).
År vintern kall och andra as på negden undanrögde,
iå plägar detta fåttet at fånga vargarne vara bland de för-

månligafte.

4:0 Utkallas ock förgiftade as för-vargarne; men
utom det, at vargen medelft fin goda lukt låtteligen up-
tåcker förfåtet, och fölgakteligen undflyr det famma,
få år ock det erij allmän ta neka, at hudarna af fådana
djur, fom med förgift omkommit, fålla håren, och blif-
va dymedelft onyttiga.

j:o Då
(d) Vargens farhoga för k -vstet, fees blahd annat tydligen der-

af, at han ej vägar anfalla de far, vid hvilkas hals man bundit e*
liten pofe med krut. Se Linnai Difp. de ove.
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5:0 Då vargarne om vinterqvållarne med fit tiutan-
de tilkånna gifva, både fin nårvarelfe och hunger, plåga
Tavaftarne åka ut i den direcfion de tycka vargarne
hålla fig. De hafva då jemte fina fkjutgevår med (Ig
en gris ftoppad i en fack, och en ftor hötapp med et
rep faftbunden och flåpande efter flådan. Nar de då
nalkas vargarne, i fynnerhet på flora ifar, plåga och kni-
pa de grilen, fom då jåmmerligen fkriker; vargen lac-
kad af detta late, och bedragen af den efterflåpande hö-
tappen, fom den tror blifva fit fåkra rof, rulkr til, och
får i det famma af fkytten fin bane.

6:0 Då fkaran på fnoen om vintern blifver få ftarck ,
at hon bår fkidlöparen, få förföljes vargen af desfa,
fom jaga den efter nysi uptåckta fpår, få länge, til desf
vargen uttröttad med blotta fpiutet låter döda fig, Så
befvårlig denna jagt vid förfta påfeendet förekommer
en och hvar, få lönande förfåkrar ofs Carelarenes och
Savolaxarenes erfarenhet den famma vara. Sin möda
och fit befvär fkattar Bonden utom desf, om vin-
tern, då han ej kan fysflofattas med åkerbruket, ganfka
ringa,

7;o Om' våren, fedan vargen ynglat, upfékes desf
kulor med dartil ofvade hundar, eller i brift af desfa,
utaf gamleförfarne Jagare, (om utafåtfkilligateken kanna de
platfer varginnan hälft hårtil utväljer. De göra detta
med ytterfta förfiktighet, at ej med något buller eller
gny förefalla vargen misftånklige, då de altid efter
några fteg lysfna pm el något late af desfa djuren höres
Uptåcka de någotfådant, få lysfnas omdetåraf2.neellerfle-
re. Tyckes det endaft vara af 2:ne, fa åro de visfå om
at hår träffas et par, fom vårda fina ungar, hvilka då Ca-
kect ligga fördolda innom den diftance , fom mjkckes
fmellan desfa bvarandrä fvarande makar. Stenar och

bergs-
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bergsrefvor famt kullfallne trän och ftubbar underfö-
kas då på det nogafte, tils de åntcligen finna på boet,
då ungarne dödas, utom en enda, hvilken af foten
hånges vid et nåra in vid flående tråd. Med fitynckliga
late framlåckar dsn fåråldrarna, fom då af de mellertic|
undangömde fkyttarne låtteligen falles. Utom hundar
år detta fånget ovift och befvårligt, men med tilhielp
af desfa ftöfvare år detta det kraftigafle fkt, at utöda
vargarne.

9:0 Brukas åfven giller och Bränder för vargarne
(e), men om Tavaftlånningarne fulleligen förftåfåttet, at
upftålla desfa, vill jag ej dömma. Nog af, en mångårig
erfarenhet har öfvertygadt dem, at desfa ej varit til
vargfangen tienlige, hvarfore och deras bruk mer och
mer aftagit, och i fednare tider fnart fagt aldeles for-
fvunnit.

to:o Fångas och vargen med krokar. Dubbla Gådd-
krokar förfedde med en ftålfiåder, fom då desfa vidröras,
utfpånner dem i den mån, at de en gång nedfvålgde
omöjeligen kunna upharcklas, upfpånnas och täckas
ganfka nått med fmå köttftycken, farnt fåftade vid ftarc-
ka järnkådjor, fom nedflås vid ftubbar eller hus, infat-
tas flereftådes på vargens vanliga ftigar. Hela den trak-
ten på hvilken desfa krokar finnas'utfatte, i fynnerhet vid
början och flutet, ftånkes litet med blod, för atbetaga
vargen alla mifstankar, åfven) lom ock för (amma or-
fak fmarre köttftycken på fiere ftållen rundt omkring
flrös. Kådjan vid krokarne täckes åfven forgfålligt med
inö och halm. Når då vargen vandrar fin vanliga gång,
och blir desfa köttftycken varfe, mifstanker han val t

början

(_e~) fe H. Ilillerflröins Difp. om Wåftmanlands Biörn och Varg-
fänge utkommen i Upfala 1750 under Prof. Anders Berchs Prsf,
P^S- 38-
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början Förlåtet, men fedan han noga vädrat och nndef-
fökc de omkring liggande mindre flyeken, och ej funnit
nggot för fig åfventyrligt, griper han drifteiigen til de
flörre och med det famma nedfvuljer krokarne, famt
bereder fig fin visla död.

§. 11.
Råfven, på Finfka Rettu eller Repo' kallad, Canis

vulpes Linn. år för den fmärre Bofkapen och all fmå fa-
fel det vårfta det illparigafte fkadedjur. Så väl för den-
na orfak, fom ock för desf til fodervårk tienliga fkinn,
dem Rysfarne i fynnerhet val betala (a), har räf fånge
ifrän äldre tider tilbaka med all flit blifvit idkadt af Ta*
vaftarne.

1:0 Brukas för råfven, lika fom för vargen, gropar med
Vederbörlig låckmat på en påle midt i gropen, fom
täckes med veka fpröten och påflrödd halm. Men råf-
vens utmärkta flughet, fom hårutinnan uptåcker förlåt,
gör , at denna anftalt gemenligen blir fruktlös. De
fördelaktigafte gropar, Tom för råfvar kunna upkaftas,
böra efter en förfaren Jägares mig gifna råd til at und-
vika råfvens milstankar, vara inrättade emellan 2ne nä-
ra vid gården belågne hus, och under famma tak med
dem, I Hållet för halm och fpröten, med hvilka de
vanligen täckas, fkola desfa vara förledde med et lack,
fom på en flålaxel fåftad öfver gropen och ftåld i Cni
tilbörliga balance, täcker den famma, men icke defto min-
dre vid minfta tyngd på fidorna vippar. Detta lacket,

med
fr ia) Flere Nationer fom Tunguferna Grönländarena &c Skola
ock äta köttet af råfven; Se Borovfkis naturgefch. des Tbierreichs,
hos"Finnarne har råfven hårtildags dock blifvit räknad bland orena
och til föda för måniiiikor otienliga djur.
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»led tunn påftrödd gödfel täckt, betager råfven all mifs-
tanka, rubbas ej heller få låtteligen af oväder, fora
tåckeliet af halm, och äger åfven den iörmån, at flere
råfvar på fårfkilda tider kunna infalla, utan at den föl-
jande, för någon rubbning i taket af gropen, fkyr eller
fruckrar något förlåt, ty få fnart. den förre infallit, vip-
par lacket åter up, och intager fin förra Hållning. Hu-
len, emellan hvilka gropen fåledes inrättas, böra på
*len fidan, (om vetter åt gården, vara flängde, då vid
ftängslet fedan något djur fåftes, fom lackar räfvendit,
hvilken då utan all fruktan med et driftigt fprång vill
gripa fit rof, och med det (amma flörtar fig i gropen.

2:0 Skjutas de åfven för ludder utur vakgluggar, då
famma föifiktighet om ej ftörre bör i akttagas, fom
då man lurar efter vargar. Afet får ej med blåtta bän-
der handteras, och all Tobaksrökning undflys, då man
placerar luddret under gluggen, ty denne lukt {kali
af rafven framför ak mårckas, och göra honom mifs-
tånckfam.

3:0 Utfåttas ock för rafven as, fom med råfkakor
(Nux vomica) blifvit förgiftade. Men (å fnart rafven
fmakat af desfa, och känner bränna i Inelfvorna , fkyn-
dar han fig til vattn at dricka, eller ock åter fhö i de»
myckenhet, at förgiftet mifter fin verkan; undgår föl-
jacktligen på detta (ätt faran. Skulle ock någon ung
(amt oförfaren råf til den myckenhet åta af fådane as,
at den ej kunde undvika döden, få fkal altid huden på
fådane genom förgift dödade djur blifva onyttig, ja
efter någras upgift åfventyrlig at brukas til foder-
verk.

4:0 Upfökas, medelfl tilhjelp af hundar, kulorna i
hyilcka de ynglat {b), då man ofta får döda modren

B med
{b) Eniulligt berätta Tavaftarne , at råfven ej gör någon flta«

fH j 3 k «Hf



med J ti! g af des ungar. Sina kulor forfe de med
fiere utginger, hvilka man noga bör upföka och tiitåp-
pa, ty begynner man drifva dem, innan detta fkedt, vet
man ei ord af, innan de genom en löngång fläldt fig
på fri fot. Kulan omaifves derföre altid af nere perfo-
ner, då räfven med fina ungar bäft med rök utdrifves
ifrån desHi fina gömflen.
' '5:0 Strypes råfven behändigt med Vippfnaror.
Desfii upgildras vid råfvens vanliga gångar på öpna fäl-
tet, där han är mindre mifstånkfam, ån i fkogen. Til
ciesla och ändra dylika giller fkall intet lacka honom
flarckarej ån en väl bränd Gåsftek.
; 6:0 Fångas ock Råfvar om vintrarne i hölador, med
täta golf af balckar förfedda. På livardera fidan af dö-
reh' til dbsla' faftnåglas klabbar; i hvilka en ränna til 2
a 3 tums djup uthålkas, uti des.fie få gjorde faltfar pås-
lås "fedärt en."tiftig dör få noga, at den ej det ringade
kan vridas på fida, men icke defto'mindre val uplyftas,
och . qvickt nedfalla. På öfre._ kanten af dören bå-
fas* et Iku, genom "bvTlket et fmalt men flarkt fnöre
går, med hvitket dåren'tipdrages, och fedan på hvarje-
handa (ätt efter omftåndigheterna få gillras, at, ined det
fämma föfrv råfven inkommer i ladan, dörenqvickt ned-
faller och håller honom inftångd. At lacka råfven tiJ
ladan, betjena de fig af en ancka eller böna, fom uti
pårtkorg innefluteirhånger i taket; utom deskäfta de hår
öch där pä golfvet brockar och andra beten fom Råf-
ven på längre håll kan upvådra, ' .

7:0 Faftnar ock Råfven i deras få kallade Rintu-puu t

fom på följande fatt .beredes: Et tjockt tråd afhugges 2/
aln

da pä de iJ.s kula nfifmaS betagne frakter, för at få mycket falsrare
kunna-dölja fit hemviit. Om denna obfervation är grundad, få tfni-
*ar den et nytt vedernrfile af r.ifvens b'éfyutförliga ffrrliktigrtet, -

«§ ) Ä < §»



aln"ifira n 'jorden". Stubben bilas" och aftåljes. jåmtpå bäg-
ge,fidor, dis de.ft.. endaft har en tums ■ tioklek, och i alns
bfedd.-vid pa;fs;.,på Öfre.åndan göras1 fedan djupa -infkåcv
iaii^gar ell^r.ti^iaj, i likhet medet.ljuder, järn, hvasfa i kan-orna och fpetien, men bredare yjd.b3.ClSj få at infkar-
ningen fker i den fpitfigafte vinkel, (om år möjlig.
På de långfta tinnarna fattes då betet. Når nu Råfven
ined ec fkutt fkall nappa efter det famma, flintan foten
emellan .tijiparne,. och han blir .hängande af.foten. Gam-
le Räfvar, fora vunnit någon forfarenhét, faftna hår fål-
lan. Skall man ock någonfin kunna vänta nytta ,af detta
verktyg, få bör det noga med granris eller dylikt .gni-
das, at ej någon iuckt af menniftsor måtte vidhånga
"det; ty i fiadant fall fkyr afven den oförfarnafte förlå-
tet, _"."■"

g.o Fållor upgildras ock för råfven. De fora blif-
vit inrättade enligt den belkrifning, fom finnes i Linnjei
Våflg. refa pag. 248. hafva til närvarande tid varit de för-
måilligafte.

9:0 Saxar hafva ock Tavadlånningarne begynt nyt-
tja til detta ändamål , och ju närmare de, vid nyttjandet
af dem, fölgt, de förefkrifter fom blifvit upgifna i Sv.
Vetenfk. Acad. Handl. för år 1747 och 3 quartaiet, famt
sf Hesjr Capitain de la Myle uti des år 1767 tryckta
undervisning huru Rdjvar med Jaxar kunna fångas, ju
lyckligare hafva de ock blifvit i fina fången. I allmän-
het måfte jag dock bekänna, at de ännu åro högfl o-
kunnige vid detta få tiltörlitliga C/inget.

§. 111.

Fjållrackan, Finnarnes Valkia kettu, Canis Lagopus
Linn. åfven fom Brand - Råfven åro ej af Tavaftlands

B 3 inhem-
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inhemfka djur. De träffas dock undertiden i djupa fko*
gar, fom ofverlöpare ifrån Lappmarckeno,eh fås då i
famma giller, fom för de vanlige råfvarne blifvit utfatte.
Desfas ankomfl fåges af allmogen altid förebåda flrång
köld och kungers nöd.

§. IV.

Bagge varieteterna af Loen, Felfs Lynx Linn. finnas
på fina orter i Finland til tåmmelig myckenhet. Den
flörre eller Vargloen kalla de Sufi I/ves , och den min-
dre eller Kattloen Ripa Jlves. Grymme och förfåtlige,
fom hela kattflågtet, åro desfa visferligen af de diur,
för bvilka allmogen ej kan taga nog förfiktiga mått,
för at rådda fin mindre bofkap, då de uppehålla fig t
negden. De upfökas derföre 1:0 med jagt hundar, af
bvilka Loen drifves up i närmade tråd, därifrån den
med förundran åfkådar hunden, tils Jagaren fram hin-
ner och nedfkjuter honom. 2:0 upgildras och för
éem et flags fållor, fom Finnarne kalla abmat^ och göras
af dockar, utaf kviika en på längden grofves til hälften
ped i jorden; 2:ne fädas fedan på bvarandra och utgö-
ra den upgildrade delen af fållan. Giller pinnarna, fom
uppehålla tyngden updållas medelft en björkqvift, fom
med en djup fkåra håller dera tilfammans, och ligger
Llngs med den underfla ftocken. Når då Loen tager Cm
gång genom detta giller, rorer han på björkqviften, ock
med «et (amma dållningen, fom då nedfaller och ibjälkros-
fer honom. Om Loarne äfven fom kattorne, lackades
af de få kallade Planta Fel/nce, fåfom Valeriana, Nepe-
ta &c få vore det båda och iåkrafte utvägen at fånga
jdem, medelil d«t man på visfä flållen planterade desfa
yåxter til någon myckenhet, och dar upftålde for dem

- - - giller:
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giller: då ej allenaft til fådane platfer alla Loar fbirt vo-
re på negden lackades, utan ock där qvarhöllos, fils
de fördört aldeles Plantagenf oeh på den tiden altid kun-
de -upfåkas af jägaren.' Nog tjufas katten på* detta fått
af desfa våx,ter, men om det bänder loen törs jag ej'få*
ga, ehuru dec år tåmmeligen. allmänt,.at djur af famma
genus, hafva fåmma lynnen.

i V.
Uttern, Sancko på Finfka kallad, VTvefra Lutra Linn,

Lutra Vulgaris Erxleb. (*) har fin måfla föda'af fifk. och
Amphibier fom hålla fig i vatten, finnes dårföre ock for-
nemligad vid infjöar och flrörnmar. Den utöder fifken
ur våra fmå fjöar, och defs hud år vacker til foderverk.
Han fångas fäledes med begårli^het dar hart finnes", och
det af Tavaftarne på följande fått.

1:0 Man upfofce? de hål i I fen, genom hvilka den
har fin up - och nedergSng i vatnet; kan man då'af
fpåren dömma, at den gått ned under ifen, få lurar
man vid hålet, tils han upkommer, hSld han ej kanlåii-
ge, utan at ffi andas, hålla fig under vatnet. NSr han
då åter, kommer, falles hr,n ganfka lått; en klubba år éi
tilråckligt Inftrument, at i denna håndélfe döda ho-
nörn xned. ..,'.'

C 3 2:0 Med
(* At få val Uttern fom Mäncken (§. 6)- framdeles komma at

fltiljas ifrån genus Viverrse, och utgöra et eget under namn af Lutra,
blifver oundvikligt, fedan Pallas, Erxleben oeh Schreber hos dem
iiptäckt fäkra Caracterer geHOra hvilka de kunna igenkännas. Des-
fa beftå förnämligaft däruri,at baktänderne(niolares)hos viverneåro6,di
de hos Lutra; endait aro 5. Bagge 4<6n?rt hos Viverrae, äga folliculos
putorios, då hos Lutrre honan endaft tyckes vara förfedd med rudi-
mentum af fadarra: och at viverrxr utom desf iefva niaft på det torra,ii däremot Lntise ej kunna umbära vatten.

ii f m) | I*
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s:o Med Råffaxar, fom fånkas under vatnef ochförfes med beten af fårfk fifk. Desfa hafva til närvaran-

de tid varit de båda medel at fånga Uctern.
3?o Andålles:öck'Jagt efter Uttern^ med dårtil inöft

yade: hundar, hvilka och drifvä-den ur- fina
hålor: på torra landet, där den fbni 'ganfka trögfotad.
låtteligen fångas. . . "■■- ,;

4:0 Faftnar uttern ock^båpdelfe vis uti fi(liebragder,
af hvilka grimnåten anfés^ för de fördelaktigafte, för
det uttern,i dem,få inyeklar fig at han omöjligen kan
undkomna, ' : *

§" VI.

Måncken, Finnarnes Tubkuri, V4verra Lutreola Linn;
l.utra minor Erxl. vidas åfven fom uttern vid dröm-
mar åar och infiöar, uti Finland i fynnerhet, til dör ila
myckenhet. Ehuru mycket mindre ån uttern, til fin dor-
ielt, år den dock förderas fifkerier åtmindone lika om ej
mera feiadelig, ån den förra. Defs hud år långt fämre
tit fodervårck ån utterns, brukas likväl af Tavaftarne til
bråmer på deras mösfor, til hvilket bruk den ikal vara
varaktigare, och uthärda mera ån något annat foderverk.
Den fångas aldeles på famma fått fom uttern, endaffc
med den fidlnad at laxarne för denna fkola vara. i
proportion mindr».

VII,

Mården, Natå på Finfka kallad, Mudela Martes
Linn. år et rofdjur, för all'dags fogel i fynnerhet, och
iorftör. deras agg och ungar til en otrolig myckenhet.---■-■ ' '

' ' Defs
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t)ek fkinn utgör et ganfka vackert och begärligt foder-
Verk; den fångas:

r.o Med jagt hundar, fom upvådra den och drifva
den up i närmade trädet därifrån den lått af fkytten falles.

2:0 Med vippfnaror, hvilka uti dora och tjocka
granlkogar upgildras, då til bete utlägges antingen ågg,
fora år det bada, eller ock någon liten fogel eller I-
korn.

3:0 Med mårdftåckar, hvilka til en famns högd åf-
van jord upgildras fom fiakor, och med vederbörligt
bete förfes.

4:0 Med Fållor, på finfka Loukut kallade, fom göras
af armstiocka, afhugna och in vid hvarandra hopfogade
tråklabbar, och upgildras på hvarjehanda fått eftej;
omftåndigheterna, i tjocka furufkogar. Desfe hafva
hårtils varit de fördelaktigade til mårdfånget.

y:o På fått Herr Nordholm i fin Difp. om Jemt-
lands djurfånge pag. 42..be(krifver, men til närvarande
tid med ingen, fårdejes förmån; torde hända okunnighe-
ten hos Landets allmoge, om råtta fattet at : updålla
dem, varit förnåmda orfaken til deras mifslyckadei för-.
fök. " .;..-

i VIII.
Hermelin, Finnarnas Rdrpd, Muftela Erminea Linn.,

har för fit dyrbara fkin, och den fkada den tilfogax1

höns, deras ågg och kycklingar, i fednare tider i fynner-
bet med flit biifvic

mycken fångad.

1:0 Med råttfällor, på de dällen där den förnåmli-
gad viftas, fåiom under gamla broar, dtenréfert, bo-
dor och hölador &c. då til låckmat för dem tages fvatn-
par, mösf, ågg och fogel ungaf,

a:o Med



y.o Med flockar, inrättade i. likhet med de i förr»
§, N:o 3 befkrefne mårdflockarne, men i proportion
til djprets korlek mycket njindre.

3:0 Med fimå faxar, gjorde i form af råffaxar,
bvilka fkola vara de förmånligafle til detta djurets
fånge.

4:0 Med hundar, fom npvådra dem, och åro dres*
ferade, at endaft bica dem i hufvudet.

§. IX
Björn, Finnarnes Rnrhn, Urfus Arctos Linn. år det

ilörda och darkade Rofdjur Finnarne känna. At utö-
<ia den famma, hafva de följakteligen från åldde tider
anvåndt fin iförda flit och omhugfan; de allmånnade fått,
hvarmed de föka vinna detta ändamål, åro;

1:0 Om höden då fnö fallit, förr ån Björn gått i
fit hide , fom gemenligen fker i flutet af oftober, up-
fökas defs fiåt, efter hvil-ka man ringar (a) honom. Når
då fkaran om vintern bår fkidlöparen, famlas några go-
da fkyttar, anfalla hidet, och döda den dar fammadädes.
Ofta händer at han mårcker deras ankomd och i förtid
fkyndar fig från fin kula. Men han uptåckes då lått genom
fpåren, och efterfåttes af (kidlöparena, hvilka fnart nog
hinna honom, båldjhans fötter hadigt ikadas och fåras af
fkaran, då han för ömhet ej kan eller förmår fly faran,
Utan oftaft fåtter fig, eller klifver i tråd och afbidar fit

öde,

(«) Man gör dä en ftor lof lik en Cirkel åt den trakt, dit dju-
ret gäct, få vid, at inga fpår fy.nas utom den fanima. Sedan går
man i alt mindre och mindre lofver, tils ftr.ljet, där djuret tagit vin-
terläger, igenfinnes, hvilket i ftörfta tyfthct med vika tecken tils vi-
dare utmärkes.

KS ) lf ( §»



öde. Om våren, då Cnöen ej tilråckligen bortfmålt,
innan Björn gifvit fig utur fit hide, jagas och fålles
lian på (amma (ätt. Åt göra denna jagt få mycket lättare,
brukas tillika hundar, hvilka medeld det de antada
bakdelen, om- .hvilken Björn år ömad, oroa honom
ganfka mycket och fnarafl uttrötta honom (b).
''■ 2:0 Då Björn gjort fig en vana, at fkada Hafre-lan-
den i'4kogen, göres in vid de famme en lafve, emellan
s:ne nära intii hvarandra flående tråd, där förfarne fkyt-
tar afbida Björn, fora midnattstiden gemenligen kom-
mer och då får fin bane. På (amma fått luras ock pä
honom , då han nedfält något kreatur, och nedgråfvk
det til framdeles behof för

fig.

3:0 Fångas ock Björn vid rågflackarne på följande
fått: man neddrifver i jorden fladiga pålar til half aln
ifrån hvarandra, rundt omkring däcken, och på en alns
didance ifrån den famma, famt til 3 qvarters högd åf-
van jprd; vid desfa pålar inflås på fidorna långa hvasfä
ije - järn, famt på andarne af pålarne, hvafsa långa
fladiga och med hullingar förledde jårn taggar, fom med
fammanbunden halm få täckas, at ej djuret mårcker för-

C fåt.
(A) Med hvad otrolig djerfhet Finnarne i allmänhet uti flika hån-

delfer efterfåtta Björnen, kan flutas af följande beråttelfe, fom mig
af Probftcn Lagus blifvit meddelt. Någre karlar jagade förgåfves ef.
ter en ovanligt ftor Björn. Med möda hänt åndtligen den fnållafte
Skidlöparen honom tipp, men vågade ej enfam angripa honom med
fpjutet. Han beflöt derföre, at hoppa på defs rygg; när han då kom
närmare til Björnen, lofsade han (kidremmarna, lämnade fpjutet, och
gjorde et fprång på ryggen, med den ena handen hölt han björnen,
fom immerfort fprang, i nacken, och med den andra drog han fram
fin under bältet gömda yxa, med hvilken han fedan flög björnen i-
hjul. Björnen ftupade, och banemanen tumlade sned det famma i-
kull med rofvet mellan benen. Utmattad kunde han ej hjelpa fig up,
utan afbidade fina Kaiueraters ankomft, af hvilka han fedan YJdare
Jsfef hulpen.
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ffit. Når nu Björnvill åta af (lacken, made han med et fkntV
fprång hjelpa fig uppå den famma, då han oftafl faller
.tilbaka, och i fit fall antingen fadnar i taggarne, eller oe&
fårar fig ganfka fvårt i de hvafsa järnen.

4:0 Uti (vedjelanden, där Björn har, fina gångar;,
nedgråfves en fkurad koppar kittel, fom fylles med lika
mycket af brånvin och vatten, då Björnen dricker up
altlammans, får fig et rus, och (ofver (åker, tils fkyttea
kommer, fom gifver honom fin bane (c). Åfven få nyt,-
.tjas för Björn en machine gjord i form af en åkerharf,
.på hvilken alla taggarne åro förledde med goda och
ffarka hullingar. Denne nedgråfves å de ftållen, man
vet Björn hafva fin gång, och täckes med halm. Nä^
då Björn går fram, och fåtter-foten på denna machi-
ne, få fadnar den, och når han fedan fkall hjelpa fig
.därifrån, dadnar han, efomoftafl fållad med alla fyra
fötterne, och hålles qvar, tils han blir dödad (d).

5:0 Gildras för "Björn, uppå as fom han f jelf ned-
rifvit, .laddade gevär, fom åro med den förfiktighet
riktade, at, vid minda Björnens rörelfe på a(et,losfa
desfa {kottet, fom altid fkail tråda honom om annars
gildraren rått känner faken.

6:0 Brukas åfven Lee af Tavadfinnarne för Björn, och
det aldeles på famma fått, fom af Hillerdrocm befkrif-
ves i defs Difputation om Wåflmanlands Björn- och
Vargfänge pag. 25.

7:0 Uti de hål fom Björn gjorde fig genom gar-
des

(c) Se vidare DirecV. Mag. Herckepaei Difp. om Hauho Socken,
utkommen 1756 under Prof. Doct. Kaims Pr_rf. p. 40.

(d) Jämför Herr Prof. och Ridd. Gadds förfök til en ctco-
nomifli befkrifning- öfver Sntakunda Häraders norra del, pag.
6.1-
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desgårdar ; infatta de afven rånnfnaror i hvilka Björn
nödvändigt {kall failna, (å ofta han . föker fig de(sa
ginvägar.

g.o Upkadas ock för Björn gropar, men fom Björn
fållan äter eller lackas af annat as, än det han (jelf dö-
dat , (å har ock erfarenheten (edermera fuiikomligen
lärt Tavadfinnarne, at desla ej halva den påfyfta-
de nyttan.

9:0 Andållas ock Sockne-fkali efter Björn, men för
deras okunnighet (om dirigera den famma, hafva des-
fe til närvarande tid föga uträttat til detta odjurets
utödande.

§. x.
Gråffvinet, Finnarnes Måtta- S/ka, Urfus Meies Linn.

år bland fällfyntare djuren i Tavadland, trådas dock un-
derdundom , i tjocka och mörka fkogar. Des hud är
det endade på hela djuret, af hvilket Tavadarne veta gö-
ra C\g något bruk, och nyttjas hos dem til fiåmre foder-
verk , och at bekläda ranckorna fom de til fina vinter-
körsflor bruka. Ehuru den åfven år et rofdjur, är det
dock mer ån fållfynt, at den ofredar någon hemtamd
fafel; för denna orfiak dållas ej heller för detta odjur få
många förlåt, fora för de andra rofdjuren. Då dels ku-
lor af hundar blifvit upfondne, eller det råkat i gilder
fora för andre djur blifvit utflälde, nro, de endade fil-
fallen, då detta genom månnifko åtgärd dödas. Om detta,
fom ålfkar mörker och fkugga, famt fkyr folfken, med
ovanlig flit famlar fig förråd af föda til någon mycken-
het, flutar allmogen til et långvarigt och klart uppehålls
vader, uti hvilket det ej vågar fig fråi> fin kula. Afden-

C a na
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na anledning kallas ock en långvarig tårka Måtta- Sijan
pouta- eller uppehålls vader, hvilket Gråffvinet före-
bådat.

% XI.

Filfrafen, Ramppi af Tavadarne kallad, Mudela Gulo
Linn. Urfus Gulo Schreb. f/å) år mera alman i nordligare
orterna af Finland, ån i Tavadland. Des hemvifl utgö-
ra tjocka och mörka fkogar , därifrån han ej gifver (ig,
utan tvingande nöd. Inga egna giller hafva Tavadlån-
hingarne uptånkt för detta djur. Träffas des fpår om
vintern, få upföka fkyttar den med hundar, och döda
honom. Underdundom fas den i deras få kallade Ab~
mat; åfvenfom den ock undertiden dupar för deras på
as upgildrade bösfor. Med darka Råf- faxar utfatte på
de trakter där den håller fig, fkall den dock fnarad ock
visiaft kunna fångas.

§. XII.

Mullvaden , Talpa Europxa Linn. famt Mus Terrefiis
Linn. åro under et och famma namn kände hos Ta-
vadarne, neml. Myyra. Den fkada de göra (å val på ån*
garne fora i kålgården genom det de upgråfva lönnhål
och fkada våxternes rötter, gör at de fångas och dödas få
ofta de kunna öfverkommas.

1:0 Om
(a) Sä väl detta djurets lefnads art, fora des öfriga Björhen när-

rnaft liknande egenfkaper, hafva föranlåtit de nyare auétorerne i Zoo-
logien, fkil-ja det ifrån Mufte!_e genus, med hvilka den knappaft
äger annan likhet, än den vidriga lukt fom åtföljei honom, och
defs ikin'äfven efter dodea. - ■
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" 'tio- öm våren vid islofsningen, fiöker-man noga
opningen på deras lönngångar, då man med ep klubba
igenflår de famma fa noga, at de i dem bcfintlige dju-
ren i brilt af ny luft nödvändigt made qvåfvas.

a-o Fånga Trågårdsmådare dem med en djup gla-
ferad kruka, hvilken de, i fynnerhet under desfas br.und-
tid, vid fölens nedergång nedgråfva in vid något af de-
ras lénnhå). Uti denne kruka lägga de en lefvande mull-,
vad, fom lackar de andra med fit late, hvilka halta dit
öch falla i krukan.

3:0 Sönderhackas 20 a 30 kräftor, til hvilka blandas
3 a 4 likaledes föndefhackade ormar. Denne blandning
lämnas fedan i några dagar at gå til förrutnelfe, då deraf
drös i Mulvadens. gångar, hvilken af denna v.ederdygge-
liga lukten, fkall aldeles,förjagas.

5:0 Indoppas åfven i deras gångar kakor af Arfé»
nlc och Prudrot med mjöl och åggehvita .tilredde, hvil-
ka oftaft utgöra det kraftigade _ medel at fördrifva
Mus terredris. '"'..' "'.

Stånds Perfoner hafva ock förfökrde flere.i I^onglni
Sv. Wétenfk, Acad. Ikndlingar foreflagne medel emot.
desfa fkädedjur, men af allmogen hafya de ej ännu
hunnit blifva antagne, _.--

i Xllt.

Harert, Finärnrtes j/ånes, Lepus timidus Linn. år det
almånnade villbråd Tavadarne fånga (a). Den fkadar

C 3 ofta
(a) T.-ivaftarne fatta likväl ej färdeléä Värde på des kött, utan fä-

ga om dit: Syå nålkåiiicn q)ånejlålän, det är; en hungrig äter åfveå
Ha/kött. "J



ofta nog deras trägårdar och åkrar, anfes fålcdes ock.
billigt vis af dem "bland fkadedjur. Tavaflarne bruka'
til des fånge.

HO Fållor, fom om höften upftållas för dem, vid de hal"
på gårdesgårdarne , genom hvilka den fmyger fig in
och utur brådd - åkern.

j-o Vjppltiaror,. hvilka upgildras för dem vid ftub-.
bar af fålg och afp ? dem haren, då han ärt fin frihet,
och ej éfterjagas, aldrig kan förbigå utan at gnaga på.,
Med desfa dödas de mäda harar uppe i landet. Skulle des-
fa göras af måsfings tråd i dälletför Kämpe och lin garn, år
jag vifs derom, at fånget vore ännu lyckligare, ty då de-
ras nu brukliga fnaror nog ofia trafslas af dorm och o-
våder, fiamt blifva:onyttiga til en ny upgillring, få (kul-
le de af måfsjngstråd altid då. orubbade och- tjenlige til
det ändamålet. ,

åfyftade

3:0 Dödas och haren af fkyttar om höden på fpår-
Inö. De fora af förfarenheten lärt fig kanna harens
vanliga fprång, .anfe detta, för det måft lönande af alla-
barfangen. At med parforce jagt drifva haren, har all-
mogen til närvarande tid ånnu ej förfökt; den år i Ta-
vadland räknad bland Stånds Perfoners mera nöjfamma
*n lönande tidsfördrif.

§. XIV.
Råttor och Möfs, Mus Rattus och Mufculus Linn.

fcallas med ett gemenfamt namn Hiiret af Tavadarne.
För den fkada de göra> få väl på matvaror (om husge^
råd, räknas de bland de förtretligade fkadedjuren. At
utrota och fördrifva dem, aro dårföre få många medel
föreflagne och förfökte, at blotta upråknandet af dem
ikulje utgöra en egen och nog vidlöftig afhandling. Fa

af
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.af tfem hafva dock varit tilråcklige til andamålets vlt>

.nande. At med förgift döda råttorna , vore väl det iå-
.krade; men den vederdyggliga och för hallan högft af-
ventyrliga flank, (om af desfas as utfprkfes i rummen , har
£Jort, at denna utvåg til .rottornas förftörande, nu me-
ra af ingen, fora vill röja håld någon ömhet för fin hål-
fa, kan vidtagas. Fållor och fnaror åro fåledes de tilför-
jiriigafte. medel emot :desfe fkadedjur. Afde fiere fora
bårtil föreflås och-brukas, vill jag allenad befkrifva en
enda, fpm jag få val af andras, fora egen erfarenhets
yet vara den fakrade} åtmindone til mosfens utrotande.

En brådfkifva af 2 a 3 qvarters längd, 4 tums bredd,
och 2 tums tjocklek tages härtil; på kanten eller längre
fidan af den fiamma, utbäras 4 eller fiere hål efter fkifvans
längd, få vida fom tiockleken, och få djupa fbm
bredden af fkifvan medgifva. Par linier ifrån kanten
af desfa öpnirtgar, göres åfvan på fkifvan en infkårning (å
ftor at en dålring af lika vidd med öpningen af hålen,
kan derigenom fållas ned i de fiamma. Sedan detta
fkedt, få göres denna dålringen, hvilken få fådes vid en
på bakfidan inflagen fpånftig dåltråd, at ringen med
lätthet kan tryckas ned i hålen och lika lått genom ftål-
trådens fpåndigbet, få (närt tryckningen blifvit håfven,
updragas. Därpå fåttes i bottnen af hålen något tienligt
bete, och medeld en tråd, fom går genom fina hål midt
igenom de dörre i kanten utbårade hålen famt under
brådfkifvan knytes, nedtryckes dåltråden, och med det
farama dålringen uti den för den gjorda inlärnin-
gen, då fnaran tillika blifver upgildrad. När nu råt-
tan får lukt af låckmaten, fkyndar hon fig dit, och
efter C\n naturliga drift at krypa i fkrymflar vil trånga fig
i de utbårade hålen, möter hon vål där tråden,hvarmed fna-
ran år gildrad, men afbiter den, och med ckt fam-

na a
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'ttia låsfar ftåkråden^ fora updrager ringen, -pch' dry-
per djuret.' De ah'dre"'närvarande blifva ei (kråmde
'af .denna olycka, utan; lika (om--med- rnifsund-
famhet-öfver den goda'måltid'de tycka den fångna gö-
ra fig, häfta til d$ ofriga' hålen och.få erfara iamma öde.

rj. xv. ;
Ickorn få, väl ;'_d?ri .allmänna fem ■ den flygande, Seiu-

rus vnlgans et'volans Linnad, Finnarnas Orava och Siipi
'Orava, "fihnas '.i Tavadfka Ikogarnå, ehuru den fedna*
re år bland de fållfiyntare. Deras fangen andållas i fyn-
liérhet af ungdom' och gåfsar, fom vid andra Landt-
manna göromål ånnu ej fulleligeir kunna fysflofåttas, få-
lunda. 1:0. Skjutas de med fiprått bågar,-och det ifrån
medjum Ocftöbris, hela vintren igenom, .den tiden nem-
ligen fom Ickorn år grå, och des fkin utgöra det fåfkal-
lade gråa foderverket. Snälla och dertil öfvade hun-
dar upvädra djuret, fom föker fin räddning i tråd, då
gåsfan med fin båga få vid ricktar pilen, at den träffar
Ickorneo i hufvudet, fora derpå död nedfaller. 2;q Med
fällor eller fnaror upgildrade vid deras boen.

§. XVI.
De få kallade Högdjuren, fom Cervus Alces Algen , Finnarnes

Jiiirii, och Cervus Tarandus Ren, Finnarnes Penra, Sro genom den
våfdfamhet, hvilken både af männifkor och odjur pä dem blifvit foröfvad
til det måtta utödde ; defå fom kunna träffas fångas. 1:0 Om våren , då fka..
ran bär fkidlöparen , hvilken efter fundne fpår jagar dem fä länge, tils fka-
*an,-fora ej kan bära dem, alcleles fårat deras fötter, då djuret tvårftadnar
pch afbidar fit öde; 2:0 Med fnaror affingers tjockt hamprep, upgildrade
vidderas vanliga ftigar, på fått Hr. Prof. och Ridd. Gadd- beikrifver utidefs
iörfök til Belkr. öfver Satakunda Härad pag. 63. 3^° Medelft (kall,

fom pä hålmar anftälles, då flere upbädas, hvilka drifva
-dem i trångfel, där de federmera lit-

ieligen dödas.
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