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§" x.

11/ id alla Samfunds förfira början och inrättning fin-
W ner man af 1. liftorien malt den författning afLan-" dets Inbyggare vara gjord, at villa delar af Landet

blifvit lämnade uti Domivio juhlico, hvarmed den kofl-
nad, fom til Menighetens och det allmännas gagn fkat
användas, måtte underhållas, och Landets Invånare få-
ledes få kännas vid någon lindring och förminfkning i
de utgifter, och det underflod, de annors hvar för fig
dertil borde utgöra.

Dcfle Domanialta eller Camera.l ågendomar ändås,
ån at underftödja och upfyiia Ofverhetens ån ock Lan-
dets allmänna tarf och behof, fåmt räcknas få mycket
billigare, Regale rättigheter af Dominio maris, jlumU
mim, tittorum och riparum hj_E.il, fom de, med Inbyg-
garenas miniba olägenhet och ringa känning, kunna
lemnas til Cameral inkomflernas ökande.

Mitt föremål ar nu icke, åt vidlyftigt orda på
hurumånga färfkildta fått Co.meral Ågendomar i Samhål-
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len plåga förvaltas och vårdas. Jag anmärker allenafb
deras gemenfamma ändamål, fom år, at i det möijeii-
gafte göra dem nyttige och indrägtige för det allmänna,
och at undanrödja de ölägenheter fom förringa deras
varde, och förminfka inkomfterna af dem.

I Finland hafva hårtils varit, och åro ännu Landets
indrägtige Lax och Sik Fifken i defs drömmar, nåftan de
enda och mäd betydande Cameral ågendomar. Når jag
under lediga dunder famlat ihop någon del anmärknin-
gar, fom torde kunna fatta i närmare ljus beikaftenheten
af de ölägenheter,fom år från år alt mera kånbart i min
Födflobygd ökas til förminfkning, af Krön o Lax och
Sik - fånget i Cumå och Ulfsly Soknar och Björneborgs
Län, få hoppas jag Allmänheten ej för ogunfligt uptager,
om de (amma nu afven på defle blan, til defs granlk-

ochöfverlåmnas.
ning uplyfningSålbm menlös och välment Medborgare har det varit
mig en högft billig fkyldighet at ådagalägga de omftän-
digheter och ordfaker, hvilka innan kort på et merkeli-
git fått, ty vårr 1 förringa Kongl. Majtts och Kronans
Inkomfter af detta Regala Filkerief. At tilråckeliga an-
flalter, och andra nödiga författningar genaft vidtages,
til at utur vågen rödja de famme, år en allmän önfkan.
Det larer ock blifva en angenäm fkyldighet för dem, åt
hvilcka verkftålligheten af denne angelägenhet fram-
deles anförtros.

§.2.
Hvad tid Cumå Lax och Sik-fifkeriet, förft blifvit

anfedt och underlagt Kronan, fåfom Cameral ågendom,
dertil barman nu mera icke afFornålders håfder fulldån-
dig kundfkap och bevis. At Invånarena af ålder och
hedenhös icke allenaft idkat detta fånge i Cumå och Ulfs-
by Elf, utan åfven längre up i drömmarna uti Hvitiis
och' Tyrfvis Soknar, ået år at inhämta af en gammal

-Lag-
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Lagmans Dom år 1538, af fordom Lagmannen i-Ofter-
botn och Satagundien Jonas Canuti eller Knuffen ut-
gifven. De ålda och endade fpår af Kronans Regala Råttig-
heter til detta fifket, fom nu mera kunna uptes, om
dem förmåles uti en af Cumå och Ulfsby Boer ingifven
befvårikrift af den "2 Martii 1622 til Glorvördigfte i Å-
minnelfe Konung GUSTAV ADOLPH, hvareft anföres,
at Lax-Fifket uti Konung ERIC den i3:des tid blifvit
dem afhändt, och Kronan

underlagdt.Efter all iikneife har federmera detta fifket blifvit
räknat och anledc ibland bona domania menjalia fom
lydt och höfdt til Hofhållningen vid Cumå och Björne-
borgs Ladugårdar, få fom detta åfven bedyrckes af Ko-
nung GUSTAV ADOLPHS Mandat gifvit Åbo Slott den
den 24 April 1614, och Drottning CHRISTINAS Re-

af den 3 September 1634.
fcript Hurudan förvaltningen den tiden med detta fifket
varit, då det var underlagt dell.a Kongs-Gårdar, det år
nu fvårt at uplyia, och kan icke til fullo utredas, om
ftraxt Kronan tilerkåndt fig Dominium Abfolutum öfver
alt af detta fifket, eller om det varit denne ortens In-
byggare uplåtit Admt>dj'atione fom beftår i brukandet och

til hälften.
nyttjandet

En gammal Härads-Dom af den 6 Maji 1653 *^en
uplyfer at Grefven De La Gardie varit den förda, hvil-
ken år 1623 Coinhciione tiltrådt detta fifke emot villa
fkyldigheters utgörande til Kronan, lamt har hans nyttjo
och föriånings tid, dåraf beftådt i 27 år, och tycks han
för några år updragit denna fin rättighet åt Baron
Johan Ivurck, hvilken ifrån år. 1635 til året 1650 nyttjat
och förvakad t detta Regala fifket.

Häruppå updrog Drottning CHRISTINA en dylik
Rättighet åt Fåltmarfkaiken Grefve Gustav Horn emot
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500 daler Sunt årlig afgift til Kronan, och förente det
med Grefikapet Björneborg, År 1676 innehades Cumå
Lax och Sik- Fifket Jure oppignorationis , eller i förpant-
nings-rätt. Ifrån år 1687 ■■*! l&9s finnes åter detta fifket
varit bort Arrenderat för 500 Daler Sunt, och ifrån den.
tiden ti! 17-4 befhiddes förvaltningen af dettaKrono fi-
ike Aihniniftratione publica, då fårlkiite Kronans Höf-
dingar och Upfynings-mån hade upfigt och tilfeende öf-
ver detta fifket och defs afkomfter. Ifrån förenåmde
tid til år 1710 bief åter detta fifket bortarrenderat emot
300 Daler S:mts årlig afgift, ifrån hviikcn tid til 1714
derföre betaltes til årligit arrende 360 Daler Sunt, hvar-
vid detta Krono fiifkets årliga afkadning föiblef, un<
dantagne de år, då Ryffen med fiendtlig Hårsmagt in-
kräktat Landet, alt in til och med år 1724. (a)

At något närmare utmärcka och utvika få afkad-
ningarnc af detta Krono fifket, fom ock, livad förän-
dringar Kronan vid Inkomderna deraf fadt vidkännas,
det varder genom följande anmärkningar utredt, näml.

Silfmynt.
Daler öre.

Ifrån år 1725 böriandes til och med 1726 var
arrende afgiften 360 Da!, fom tilfammans
för bägge defie åren gör - - -' - - 720

1727 ända til och med 1734 fick Kronan år-
ligen i afgift 500 Dal. fora por - - - 4000

Af cjet.a Regala ftfket bekom Kronan det föl-
jande året eller 1735 ------- 600

För året 1736 betaltes derföre i arrende åt
Kronan - - - ___--_-_ 616 21?

Året 1737 intil och med 1718 utgjordes for
det famma årligen til Kronan 1267Dal. fom
ien fumma itiger lig til - - - - - 15204

Transport 21140 21}

4



5

Silfrnynt.
Daler ore.

Transport 21140 21|
1749' var arrende afgiften deraf til Kronan

1834 Dal. och continuerade årligen til och
med 1763 hvilket gör - ----- 27510

Året 1764 importerade detta Lax och .Sik li-
fket Kronan en (timma af ----- - 2500 21 }

Året åter dernppå 1765 beflod Kronans in-
komft af detta fifflet i ___--,_ 2600 21-*-

-Åren 1766, 1767 och 1768 inföll det högfta
arrende åt Kronan, fo-m var 5634 Dal. 21}
ore gjor ----------- 16904

For 1769 til och med 1774 bctales nu årligen
2325 Dal. 2i| öre hvilket fammanråcknad
gjör ------- - - - - - i39?4

Summa 88610
Håraf år fåledes at fe och inhämta det Kongl, Maj:t

och Kronan, af detta Regala Cumå Lax och Sik-fifket,
fedan detta fednade arrende Contract. 1774 uphör, kom-
mer innom 50 års tid at undfå denna åfvanftående Ot-
tatijo otta tufende fexhundrade tijo Daler Silfvermynts
inkomden.

At denne Hushålls-gren förtjenar all upmårkfamhet,
och i fynnerhet de omdåndigheter behörig granfkning,
hvilka vårka detta fifkets aftagande och förminlkning,
det år nog tydligt, och önfkeiigit vore! at detta fifkeri-
et ifrån dt annalkande ödesmål, lika lått kunde hjelpas
och råddas, fom olägenheterna, hvilka til des fördöran-
de bidraga, af följande lära kunna igenkännas.

(a) Herr Reft. Branders Diflert. de Regia Pifeatura
Cumoenfi,
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De omdåndigheter och ölägenheter, hvilka forordfa-
kadettaLax och Sik fifkets aftagande och förminfkning åro
antingen tilfållige, fom allenaft en och annan gång iiv-
nom flere års tid infalla, eller ock, äro de beftåndige af
hvilka fifket årligen tryckes och befvåras. Ibland de
förre bör jag med ikål anmårcka:

1:0 BefkafFenheten af de få kallade Lax Vindar, fom
alla år icke tilftöta, då fifken år i fitt updigande. Af
flere års erfarenhet år hår bekant, at i fall det blåfer
Nordan och Nord-vådan vader den tiden Laxen och Si-
ken naturligit vis går up ifrån hafvet til Elfven, få biif-
ver fånget långt ymnigare ån annors desutom, dåred
det tillika icke förhindras af andra orfaker.

2:0 Om Ken ifrån Norrbotn ligger långe qvar, och
drifver af och an i hafvet, lamt fladnar på den tra<ften,
dåred Laxen plågar updiga, finner denne fifk nog fval-
ka och kyla under en fådan drifts, färnt år icke mycket
mån och angelägen om, at föka efter frifkt fött vatn i
Floderna.

3:0 Ju längre in i hafvet drömmen kan leda fitt
frifka vatn, til dedo (Torre antal och mängd lockas La-
xen til updigande: men år det briit deruppå, få drifver
denne filk af och til i Vikarna, och lika fom väntar pä
regn och tilråckelig upflod.

4:0 Så af förr mycket rafigt väder med kjöld och
Snjoglopp, fom for häftig och mycken ftark fiod går
Laxen och Siken finarare tilbaka än upp i I_:f.*cn.

5:0 Själars myckna och ovanliga viftande i dröm-
mens utlopp om våren, ;fhåller och fkråmer Laxen och
Siken ifrån at ftiga upp i Elfven.

6:0 När til fårdeles ftor myckenhet Lakor, Gäddor
ochHarr finnes i drömmen c,en riden Laxen och Siken falla
fina råna, och hvilken til ymnoghet af defla mkar up-
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åtes, Tå kan ej annat ån röja fig några år derefter eft
kånbar förminlkning i fånget.

7:0 Starkt Åfkedunder plågar och fkingra Laxen och
Siken under des updigande.

8:0 Om häftigt och tidigt ftarcka nattfråfter infalla.
om höden, fom fkynda på des nedflytande, för ån den
hunnit fålla råm til afvel i Floder och Ålfverna, förmm-
fkar det någon tid derefter, ledan fånget.

§"4-
Ibland årliga ölägenheter, foni efter hand i dörre

eller mindre mån, förorfaka Regale Lax och Sik flfkets
förminfkning i Cumå Elf, få bör jag med fkjål anteck-
na följande omdåndigheter:

1:0 Tjårluften fom förorfakas förmedeld Skeppens
tjårning, deras lådande och långvariga vidande uti Sand-
udden, hvared fliken kommer at upgå åt Cumå ålf och
där den enligit Kongl. Privilegier fångas.

2:0 Det ouphörliga til och af roende med'båtar ö-
kedockar, och fkutor i det fmala vatudraget Inder O å-
dra kallad, hvared denne fifk måft upftiger och annors
för defs djupafte och ftridafte vatn fkul ålfkar; atej för-
tiga det timrande, lächter och bråders vräkning, härdades
arven oroar fliken vid defs upgående i Alfven.

3:0 Lax Nofterne fom i Ulfsby Sokn dragés å flere
ftållen tvers öfver Åifven måft natt och dag få. långe,
fifket varar, hindrar och fkråmer anfeenligt Laxen och
Siken at ftiga up til Krono filkevårcken.

4:0 Förordfakar ock för defle filkars frja upftig-
ning mycken hinder, Katfornes otidiga och oinlkrånck-
ta bruk och nyttjande utiBjörneborgs viken och i Alfven
då både Kongs ådran derigenom dåmmes, fom ock defs
ftrida och ftiömmiga flytande förvandlas til lugn vatn,
hvaraf Laxen och Siken förvillas i defs gång och updi-
gande, at jag ej må med ftillatigande gå förbi deras bi-

dragan-
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dragande til uplandning och det underflef fom dervid
med Nåt eller annat kan brukas.

5:0 Genom det buller och ovåfende, fom fig til—
drager under fåf och vallens affkårande och inbärgning
uti viken, och bykande in vid Ålfdrånderna, fkrämer
mycken fifk bort ifrån upgång til Floderna.

6:0 Styckens, Canoners födande och annat fkjutan-
de i Björneborgs Viken, fkrämer och mycket denne fkyg-
ge fifk.

7:0 Ktöckornes ringning i Björneborgs Stads Kyrc-
kjo-Torn kan icke heller annat, än för defs darcka dån
och dallring i luften myckeFt hindra fifkens updigning
i Landets Elfvar och drömmar, och det få mycket me-
ra, fom ådran der Laxen och Siken diger up , ligger
nära och bedår knapt af 1 y och 2 Alnars djup nu fpr
tiden.

8:0 Det allmånnade och vigtigafte hindret för Lax
och Sik fångets bibehållande och tlltagande ar och tör-
blifver Sanduds fiärdens tillika med Björjieborgs Vikens
i.piandande, hvilcken 4 Mil utan för Cumå Elf, få fom be-
våxt med rör och vafs nu mera i ailmenhet förer knapt
i alns djupt vatn, och fom fagdt är, Kongs ådran der
Laxen och Siken nödgas upfti-ea i äifven, är féea öfver
2 alnars

djup.

9:0 Förutan det Åbranterna i Cumå och Ulfsby Sok-
nar årligen mycket nedraia i. äifven, och med Vårvatn
éh hop gvttja med annat frnölck, oreniighet och äfja
med drömmen nedftyta til uplandning, få har et myc-
ket betydande Jordfal I vid Lammais ftrand \Biriidfbrfsj
rlit det mäfta vatnet i denne dröm (ig framleder, och
det båda Krono-Lax fifket är, ock få dertil ej ringa bi-
dragit. Å.r 1625 var Bitila. Forlien 225 alnar endaft
bred, men och mycket djupare än fom nu. Denne ti-
den år des bredd utvidgad af Lammais fändiga Åbran-

tens
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ters nedrafnlngnågot öfver 400 alnar, hvarigenom flrcm-
raen blifvit grundare få at fifkens updigande i den. öf-
re delen af ålfvenj derföre nu mycket hindras.

10:0At ån igenom Hojvande, eller det få kallade Uppan-
de, fom om Sommar och Höftnätterna utöfvas i Lammais
och Bevilå fiållen nedan förForflen, åfven fom längre ned
i åifven; ån ock igenom Ljuflrande både Flod och Vår,
Råmfifken för noga fångas, för ån den fådt fläppa och
lägga Råm i Strömmarna, fom ock, at Sik och Lax yn-
glen fom blifvit åldrade i öfrä delen af åifven i Hvittis,
Cumå och Ulfsby Soknar famt Norra delen af Björneborgs;
Län utan affeende och fkilfång, upfnappas, derigenom utr
ödes i haft Millioner fiikliri En enda fullkomlig Lax
har 4 fkålpund Råm eller 23040 Råm Korn, hviiket no-
ga beftyrcker, huru mycken fifk igenom en endas dödan-
de i oläglig tid förödes.

11:0 Egennyttan och den deraf upkommande uor-
dentlighet, fom anfeenligen vifar fig uti Kongs ådrans
tilflutande i Berilå forfs, hvarigenom fkjer, at icke alle-
naft fådane våldsverckare tillika med Kronan merckeli-
gen lida, utan ånnu långt ftörre fkada tilfkyndas dem,
■fom bygga och hafva fina fifke bragder i den få kallade
Winnais fortfen \ mil ofvanföre, och Mångt längre up i
Soknen.

12:0 Igenom det at de bygga deras Laxgårdar måd
tvers öfver drömmen och dånga dem vid botn med fla-
kor och fpolar få tätt til at fifk ynglen icke kunna (Tippa
derigenom, få tycks åfven fådant hindra Lax och Sik fi-
fkets tiltasande och växt.

§. 5.
Sedan de omdåndigheter nu blifvit updagade fom

för framtiden i mer eller mindre mon lägga hinder för
Krono Sik och Lax fångets beftånd och förökande i Cumå
Ålf, få fordrar ock ordningen at nu åfven något bör an-
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" föras, om de'medel och utvägar, fom låmpeligafl. kunna
vidtagas, at afböja och förekomma alle defle ölägenheter.

1:0 Förbudimot all fkjutande, timrande och bräders
vräkning undéi* fiikens Leketid och updigande i åifven
fkärpes och alfvariamt handhafves.

■2:0 At båtars, Tel.utors och Farkoders tjärande icke
ens verckftälles nära vid Åifven eller defs vikens utlopp,
utan mera afiides, och där vatnet ftår djupare.

::. At i fmärre Åar, fom åro grenar af den dora
Cumå ä fven up i Landet, hfven i-j; til 2 alnars viddKongs
ådran hakes i behörig öpning, at Forellers och Laxöra-
dens upgång ej må hindras, åfven fom, ledan et vid
.mått i längden å nyo genom Kronans åtgjärd blifvit
Tätt på alla Lax och Sik fifkevärcken, öfver dora Kongs
ådran i Cumå ålf igenom publik tilfyn må haft/as up-
märckfammare vård ån fom hartils fkjedt* få at hvarc-
ken genom verckens för myckna utbygnad, eller deras
arms-dållningar denna Kungs ådra på något fått ej må

och öfver måttet
förträng göras intagas.

4:0 At efter Lands-Höfdingens författning och be-
flut af den 31 Maji 1698 och den 11 April 1759, Björ-
neborgs Stads Invånare, under Krono Lax och Sik ti-
den fåfom tilforene, med eftertryck tilhålles, at icke med
ökedockar, håpar, båtar, fchutor och ån mindre Fartyg,
färdas den Kronan förbehållna Indier O grenen af Elf-
ven, där fifken upgår, utan betjena fig af Lusörs ådran
til farled, den de af ålder dertil för fin egen beqvåm-
lighets fkull fålbm lugnare brukadt och haft, och den
famma Kongl. Maj:t och Kronan til rfytta och fig til
tjend något närmare, ån fom hittils håndt, uprenfa och
brukbar göra.

5:0 Som fielfva Kongs ådran af Cumå ålf och defs
utlop vid Björneborgs Viken årligen mer och mer up-
grundas, den nu mera år fögo af 2 alnars djup, och

Herr
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Herr Gisler efter Norr-Lands boers rön anmerckt (a)
at under 10 å 12 alnars djup Laxen vid fin upftigning*.
i flora ålfvar knapt kan trifvas; få år det hogft under-,
ligit, at någon enda Lax nu mera kan gå och hinna un
dl Regale fifke vercken i denna Elf, och år ej annat
förmoda, ån detta Krono fifkets allmånne undergång, i
fall icke i tid denne olågenhet af Kongs ådrans upland-
ning förekommes. Glorvyrdigfte i åminnelfe Konung
CARL XII. har igenom författning af den 23 Novembr*
1697 redan fåft fin upmårckfamhet vid denne fkadelige
omftåndigheten, åfven Ibm Kongl. Cammar-Collegium
genom bref af den 11 Maji 1737 förordnat, at Ulfsby
Cumå, Hvittis och Tyrfvis Soknar fkulle genom et dags-
vårcke af hvart hemman uprenfa Kongs ådran i Cumå.
År 1740. föreflog Cammar - Collegium en machina
purgatione v.pbaggnings verck til defs uprenfning; men in-
gen ting har af ait fammans dock blifvit vårckdåldt.

6:0 At få under Krono fom den tiden då Laxen
och Öranden upgår i åifven at leka och fålla Råm, få
borde aldeles innehållas med garn och notdragande, åf-
ven fom Katfornes bruk i Björneborgs Viken. At med Not
och Nåt fånga Lax uti Hafvet, för ån den upgår i E'f-
ven, det vore mångfalt fördelaktigare, och fkulle icke
få otroligen mycket fkråma och hindra fifken, fom nu
fkjer, når i Åifven och vid defs utlop denne fifk red-
-fkap brukas. Om vinter tiden fångas Lax i November
December och Jämtarii Månader på Ilen långt ut på
.Hafvet vid Cimbrits Flarn med Huggkrokar, hvarpå
Sill eller annan fifk fättes til bete; Laxen år då en glupfk
"fiukfifk, ganfka fet och vålfmakande. (//)

7:0 I fall vid Laxens och Sikens digande up i åif-
ven framdeles hfven fom fordom härdades icke allenad
Klockarnes ringning i Kyrcktornet indådes, utan ock
bykande, och dylikt buller in vid ålf ftrånderna förbjur

B 2 des



dfes Tör Staden, i å fkulle fåkert denne Jkygge fifk min-
dre fkråmas och fly tilbaka under defs upftigning ån
fom nu fkjer.

g:o Så vida Laxen i Solbadet mitt uppå dagen ic-
ke få mycket går up,fom morgnarna och qvållarna, få
borde af famma grund all Såf och Vafs-fkjårning i vi-
ken och vid åifsmynningen, hvarvid buller föga kan
undvikas, hålft fkje in på dagen, eller ock aldeles in-
ftållas. (O

9:0 Blifver det oumbärligt, at Laxgårdarne famt
deras ftångfel nu och aitid framdeles bygges få glefä at
Lax ynglen, famt Lax foreller och de fmå Sik ungarna
ofkadde må flippa derigenom.

10:0 År nu mera högft angelågit, at vara omtånckt
på Lax och Sik fifkets plantering, få i denne fom an-->
dre våra Nordifi-ca ålfvar. Lättad och båft kan detta
verckftällas, i fall uti drömmarna på fandgrund, hvared
vatnet måft är lungt och fakta rinnande, och der Sol
värman låmpeligaft kan vårcka, upråttes planterings dam-
mar, hvaruti Sik och Lax råmmen på ~ til 1 alns djup
inlägges til fifke ynglets åldring. Hvad härvid för öf-
rigit år at anmårcka, fådant innefimas til det hufvudfa-
keligade i de, utaf den uti Naturkunnigheten Grundlår-
de Herr Profetior Glfdttfchs efter Herr Jacobi upgift,
anförde rön och förfök om konften at befröda Lax och
Forell råm , och hvilka i följande ordalag finnes anteck-
nade och uptagne i Hiftoire de L' Acadcmie Roijal des
fciences & belles Lettres, Berlin 1764. Öfver en balja
med rent vatn hålles Lax Honan uti hufvadet. Av råm-
men fullmogen, utrinner han då af fig fielf, annurs be-
höfves ej mer ån fäkca med handen flryka. på magen.
Defle ägg falla ftraxt til botn. Sedan bå.ies en Hanne
på famma fått, fom då flåpper fin mjöleke. Så fortfares
tils vatnet börjar blekna. Härpå flås au fåmmans i en
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med vederbörlig förfiktighet få inrättad fump, at hvarc-
ken odjur må komma åt äggen, eller de bortföras af
vatnets våldfamhet. Man kan uti en dik tilfåttning
fkjönia åtfkilligt om fodrets tilvåxt, hvars mörcka ögon
aldraförd röja fig. Fodret år inneflutit af en fin hinna
lik fom en pung, fom innefluter tillika en närande våt-
jka, och alf fbm den minfkas hopdrages och hinnan,
tils omfider efter 6 veckor vid pafs fkalet brider och
en liten fifk. utgår. At få ånnu mera vifshet om icke
til åfventyrs Laxarna förut varit parade, och fåledes he-
la den befkrifna tildållningen öfverflödig, famlades råm
på förut nåmde fått, men utan någon mjölkes tillågg-
ning, och ehuru famma omdåndigheter i öfrigt i aktto-
gos, rotnade dock äggen innom kort tid. Genom
denna kondiga befrödning framkomma åtfkilliga mils-
foder, fomliga med två hufvud, andra fammanvuxne i
kors, o. f. v. men deffe hafva lefvat öfver 6 veckor.
Ånnu år märkvärdighet. Mogne ägg af en Forell-Ho-
na, fom befrödades på befkrirna fått, 4 til 5 dagar ef-
ter defs död befans lifven kunna frifka

gifva
Fifk-Ungar;

11:0 Til befrämjande af detta Regala fifkets up-
komd fkulle åfven mycket bidraga, i fall des idkare
ägde kundfkap och öfvad handalag, at med Laxens och
Sikens torckning och rökning få umgå fom vederborde,
hvarigenom den fifk fom hår fångas, kunde blifva bruk-
bar. Jag torde altfå ej gjöra mina Landsman en otjend,
om jag nu hår införer den befkrifning på Laxens rök-
ning, fom brukas i Halmftad, och hvarefter åfven med
den dora och fetare Siken på lika fått kunde med för-
mån förfaras. Sedan Laxen år upfkuren, och bloden
kramad utur hufvudet m. m. éfverfmörjes hela fifken
med blod, ned ifrån upåt; faltas jåmt och tått, dock
tunnare och med finare tält vid ftjerten. Den ligger
på detta fättet 2 til 3 dygn; hvarefter den uptages och
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med et dycke Fifke-nåt tvättas upföre på kjöttfidan ;
men nedföre på fkinnfidan; flemmet affkrapas med
knif. Vatnet får intet lparas, utan tvättas den alfvar-
famt, dock med vartamhet. Blod ådrorna i buken ut-
kramas, och på detta fåttet måfte den putfäs, til defs;
man får fifken klar och vacker. Sedan bindes den up
at torckas en dag eller två; men aktas för Solen. Når
den blifvit licet fkinntorr, är den färdig at rökas, hvilc-
ket då fkjer med Barck-fmol och enris helt långfamt
8 10 til 12 dagar, alt efter dels ftorlek. Men aktar vid
nedtagandet, at fårgen icke år för mycket mörck, eljeffc
blir fifken efter någon tid helt fvart och förlorar lin

utfeende.
behageliga (d)

12:0 Stora Laxar hyfa anfeenlig mycket råm fom
förut anmäldt blifvit: men denne Lax råm användes nu
härdades til fögo och ringa nytta. At igenom någon
förbättrad infaltning och tilredning, den famma dock
kan förädlas til högre värde, derom år icke tvifvel. I-.
talienaren gjör fig et dags Caviar af Karp råm: Månne
vår Sik råm icke år fetare och angenämare? Af Stör
råm tilredes äfven er fiags Caviar, af Lax kan det fkje
på lämma lätt. Sedan hinnan af denne råm år bortta-
gen, beftrös han med fint falt, hvarpå man låter den
då dilla ungefärligen 8 dagar; derpå fönderkrofläs råm-
men, upblandas med något Peppar och helt fmått hac-
kad lök, och hvarefter den, fedan denne råm lemnas
någon tid at gjäla tilfämmans, då år färdig, och full-
kommelieen tilredd.

(_■/) 1751 Svenfk. Vet. Acad. Hand. p. 127. (b) Fri-
herren Nils Gyilknstenii underråttelie om In Sjö, Ström
och In-Skjårs fifk pag. 7. (c) Konungens Befallnings
Hafvandes Utjlag af den 11 April 1759. lyder i orden
angående denne och flera andra omdåndigheter fålunda:
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Aldcnftund Härads - Skrifvaren Vålbetrodde Joachim
Daniel Bränder arrenderat Lax och Sik fifket i Cu-

må Elf af Kongl. Maj:t och Kronan, i följe hvaraf Min
Åmbetes vårdnad åligger, at befreda fagde Fifkerie för
all åverckan och fådant ofog, hvarigenom det famma
på et eller annat fatt kunde lida men; För den fkull
och i ftöd af B. B:s XVIII. Cap. 1 §. famt i anledning
af Konungens Befallningshafvandes hårftådes alla redan
år 1698 utfärdade publication, antydes Magiftraten i
Björneborg, at ej allenaft alfvarligen förftändiga Stad-
fens Invånare, utan ock fielf hafva noga tilfyn theröf-
ver 1:0 at ingen må med nåt eller andre bragder fifka
i then Kronan förbehållna och få kallade Inder Ö ådran,
vid laga bot tilgorande. 2:0 At ingen får ifrån medio
Junii til den fidfta Augufti, råcknadt efter gamla ftilen,
hvarcken betjena fig af famma Inder 0 ådra til farled,
eller i Viken fkjåra något fåf, ro eller fråken, hvarige-
nom fifkens upftigande i äifven ofelbart hindras: utan
tvert om böra Stadfens Invånare 3:0 med det förfta fig
göra låter och på fådan tid, at Krono fifkeriet therige-
nom intet kommer at lida, uprenfa then andra eller
Lus Ore ådran, fom the af ålder betjent fa; utaf til Sku-
te, hamn, och Laftagie plats men nu mera fkal hafva
upgrundat, på det Härads-Skrifvaren Bränder få me-
delft utan förbemålte hinder af förenåmde Regale Fifke-
ri må kunna hafva then förmån, hvartil han i ftöd af
Arrende Contracfet, år berättigad. Lands-Cancelliet i
Åbo den 11 April 1759.
(d) JämförKongl. Vet. Acad. HancL för år 1761. 4 Quart,

JEREMIAS WALLEEN
CARL GUSTAV LOFFMAN,
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