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FÖRORD TILL PETER HERNQUISTS HUSDJURSlÄRA 

Litteraturen om husdjur 

För bara få generationer sedan var de allra flesta svenskarna bönder, pigor eller drängar. 
Djuren var viktigare i dåtidens lantbruk än i dag, varför själva livet i hög grad kretsade 
kring just husdjuren. 
Deras roll i det svenska agrarsamhället är alltför lite utforskad, inte minst under de 
senaste decennierna. Det som hittills har skrivits har i huvudsak följt endera av tre olika 
linjer - husdjuren och deras skötsel enligt arkeologiska fynd och etnologiska aspekter, 
räkenskaper och statistik under olika tider - husdjursrasema med historiska tillbakablic
kar - publicering av källmaterial med kommentarer. 
Exempel på den första linjen är "Svenska husdjur från medeltid till våra dagar", 
redigerad av Janken Myrdal och Sabine Sten (1994). Denna har utgivits som nummer 
5 i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens och Nordiska Museets serie "Skrifter om 
skogs- och lantbrukshistoria" och grundar sig på föredrag hållna vid ett symposium på 
Nordiska museet hösten 1991. 
Om husdjursrasema hart ex utkommit "Svenska lantraser. Deras betydelse förr och nu" 
av Håkan Hallander (1989), som bl a tar upp bevarandeproblematiken. 
Den tredje linjen följer Ivar Dyrendahl i föreliggande arbete, där han tolkar och 
kommenterar en handskrift från slutet av 1700-talet med anteckningar från Peter 
Hemquists föreläsningar i husdjurslära. 
Utgivningen i vårt land av litteratur om husdjur är dock inte särskilt stor och det vore 
önskvärt med en mer livaktig forskning vid universitetens institutioner och bland 
privatforskare, såväl naturvetare och humanister som praktiker. 

Tvärvetenskapliga forskningsuppgifter 

Exempel på övergripande tvärvetenskapliga forskningsuppgifter som berör husdjurssköt
seln i det svenska agrarsamhället ges av Ivar Dyrendahl i hans förord till Anders 
Perlinges skrift om Akademiens arkiv med förslag till forskning, "För stundande skördar" 
(1994). Dyrendahls egna förslag kan ge spännande möten mellan olika discipliner -
husdjurens historia, veterinärmedicinens historia, ekonomisk historia och förvaltningshis
toria samt modem husdjursforskning. Han skriver: 
"Sannolikt kan man i akademiens arkiv få viss klarhet om införandet i vårt land av 
nötkreaturstuberkulos, smittsam kastning och elakartad lungsjuka i samband med import 
av avelsdjur. Den sistnämnda sjukdomen kunde utrotas genom urs/aktning redan efter 
några år, medan bekämpandet av de båda andra pågick i över hundra år innan total 
framgång kunde vinnas. 
Hör då inte detta till mindre intressant och föga meningsfull forskning, eller rent av 
knappalogi? Knappast. Nötkreaturstuberkulosen utrotades för 40 år sedan, och i dag har 
man helt glömt bort de förluster och det lidande för både djur och människor som den 
medförde. Ingen tänker längre på att senare års enorma produktionsökning inte hade 
varit möjlig om nötkreaturstuberkulosen funnits kvar. 
Bortglömd är också boskapspesten, som kom in i Sverige på 1700-talet, och som ledde 
till att hundratusentals nötkreatur stupade här i denna sjukdom (i hela Europa dog 200 
miljoner djur, i Tyskland 28 miljoner under 1700-talet enbart i denna sjukdom). Vad 
betydde detta för vårt lands ekonomi och för befolknigens Livsmedelsförsörjning? Vad 
betydde det att man berövades nästan allt animaliskt protein (man åt inte hästkött) under 
en lång följd av år? Befolkningsökningen avstannade och kom inte igen förrän på 1800-
talet, då boskapspesten försvunnit - därför att nästan igen boskap fanns kvar i stora 
delar av landet. 11 
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Ett vanligt inslag i dagens EU-debatt är riskerna för ökad spridning av djursjukdomar 
mellan länderna. Kunskap om tidigare epidemier och om hur de åtgärdades borde därför 
vara efterfrågad. 

Jag vill gärna i detta sammanhang nämna att Akademiens bibliotek har stora samlingar 
av såväl svensk som utländsk litteratur om husdjursskötsel, både äldre och nyare, som 
liksom arkivets material kan vara till nytta för forskare. Det är min fasta förvissning att 
arkivet kommer att få den centrala roll i den agrarhistoriska forskningen som dess 
material borgar för, nu när det finns en skrift som både ger en översikt över innehållet 
i arkivet och tar upp forskningsförslag. 

Ytterligare uppslag för forskning 

Knappast någonting finns skrivet om den äldre svenska litteraturen om husdjursskötsel 
och det är ingen liten samling skrifter det är fråga om. I P.M. Hebbes bibliografiska 
förteckning "Den svenska lantbrukslitteraturen. 1. Från äldsta tid t.o.m. år 1800" (1939) 
behandlas litteratur specifikt om husdjursskötsel publicerad under denna tid på 48 sidor, 
ett antal av 352 titlar! Det vore högst önskvärt att en tvärvetenskaplig forskning om 
denna litteratur kunde komma i gång. 

Det är också ont om historiska monografier över ett djurslag, om dess skötsel, 
användning och roll i agrarsamhället. En värdefull sådan monografi är "Timmerhästens 
bok" av Yngve Ryd (1991), som beskriver hästens roll vid människans utnyttjande av 
skogen som resurs och som har ett tvärvetenskapligt angreppssätt på ämnet. Det är 
intressant att se hur historiens pendel svänger. Under 1970-talet och början av 1980-
talet var skogen nästan avhästad. Nu har hästen i viss mån kommit tillbaka i skogen 
inom speciella nischområden. Så gav Sveriges Lantbruksuniversitct 1992 ut "Hästen i 
skogen från inkörning till virkestransport" av Hans Sidbäck. 

Det finns i dag ett mycket utbrett intresse för hästar. Hästen betyder, liksom under 
tidigare epoker, något speciellt för människan, något närstående. Förr slaktade man sällan 
en häst; då den tjänat ut, blev den pensionerad och fick självdö. Hästkött åts inte. Medan 
arbetshästens roll har minskat starkt finns det många människor som ägnar ökat intresse 
åt ridhästar, travhästar och galopphästar. Hästen har även i dag en mycket stor betydelse, 
både i storstadsområdena och på landsbygden, för rekreation, sport, spel och landskaps
vård samt för ekonomin för uppfödare, foderproducenter, ridskollärare och tillverkare och 
försäljare av ridtillbehör av alla de slag. 

Det finns en mycket omfattande publicering om hästar och hästskötsel i dag - på olika 
nivåer. Med tanke på det stora intresset skrivs det dock förvånande lite om hästar i 
historien, hästskötselns historia och hästavelns historia. Hästens historia är inte bara 
beskrivningar av hästen som dragdjur och riddjur, det är också skildringar av 
ansträngningen att bevara de historiska hästraserna i Sverige i dag. 

Exempel på en ras som man med framgång intresserat sig för är den nordsvenska hästen. 
Redan 1903 upprättades hingstuppfödningsanstalten Wången i Jämtland för att 
konsolidera aveln. Dess första år skildras i "Hingstuppfödningsanstalten Wången 1903-
1943" av Karl Eriksson. 1924 bildades Föreningen Nordsvenska Hästen, som utger 
stamböcker för rasen och en serie småskrifter. Sven Dyrendahl, bror till Ivar Dyrendahl, 
har bl a utgivit "Wången 75 år" (1978) i denna småskriftserie samt minnesboken 
"Värmlandsstuteriet Norenberg 1918- 1992", om ett stuteri där man likaledes vårdat sig 
om den nordsvenska rasens utveckling i landet. 
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Ivar Dyrendahl 

Ivar Dyrendahl har spelat en viktig roll inom de areella näringarnas utveckling, främst 
som innovatör och administratör inom seminverksamheten. Han har varit chefsveterinär 
i Skara och intendent vid Veterinärhistoriska museet där. I dag är han Sveriges mest 
framstående forskare i veterinärhistoria. 
En viktig del av Dyrendahls forskning utgår frän det s.k. Hemquistska biblioteket i 
Skara, en verklig guldgruva med en äldre boksamling, värdefulla handskrifter, intressanta 
herbarier och ett unikt boskapsapotek. Dyrendahl har ordnat upp handskriftssamlingen 
och har 1991-92 upprättat och utgivit "Katalog över handskrifter i Hemquistska 
biblioteket vid Veterinärinrättningen i Skara". Denna förteckning, som är föredömligt 
gjord och har ett digert personregister, innehåller mycket material som vore förtjänt av 
bli publicerat. Man kan här göra oväntade fynd, som Hemquists "Horticultura" och 
"Trägärdskonsten" - vid Veterinärinrättningen i Skara undervisades också i trädgårds
skötsel! Även forskare i personhistoria har i samlingen en värdefull källa. 

Ivar Dyrendahl är en banbrytare då det gäller att kommentera och ge ut äldre manuskript 
om husdjursskötsel, veterinärmedicin m.m. Han har också författat en lång rad egna 
skrifter. Hans veterinärhistoriska insatser vägde tungt, då han 1993 valdes till 
hedersledamot av Akademien. En personbibliografi över Dyrendahls skrifter har 
sammanställts av Akademiens bibliotek med anledning av detta val. 

Peter Hernquists Husdjurslära 

För en skogsman som är lekman på husdjursskötselns område är det fascinerande att se 
vilka inträngande kunskaper om husdjuren man hade redan vid 1700-talets slut, då Peter 
Hernquist höll sina föreläsningar, mest om hästar -hästavel, stuterier och "vanliga fel hos 
hästen" - men även något om hornboskap, får, getter och svin. Samtidigt märker man 
ett nyfiket sökande efter nya kunskaper. Man får inblickar i hästens oerhörda betydelse 
i dåtidens samhälle, en betydelse som man i dag har svårt att riktigt föreställa sig. 

När man läser texten närmar man sig Hernquists tid också ur en idehistorisk synvinkel. 
Texten ger inte bara praktiska kunskaper utan även ideer och uppfattningar från den 
tiden, vilket framgår av sättet att beskriva vad man gör och hur man löser problem. 
Genom att Hernquist vid föreläsningarna hämtat material från olika håll, förekommer 
ibland olika uppgifter om samma företeelse, t ex stuteriernas inrättande, skötsel och 
betydelse. Om stuteriernas arbete för att få fram bättre hästar har för övrigt alltför lite 
forskning gjorts - se där, ytterligare en uppgift för ekonomhistoriker och husdjurshis
toriker tillsammans. 

Det är rolig läsning, språket är lättläst och märgfullt och kommentarerna ökar 
tillgängligheten. Det är en glädje för Akademien att ge ut en bok som kan läsas av 
många - hästkännare (mer eller mindre avancerade), husdjurshistoriker, veterinärer, 
veterinärhistoriker och idehistoriker - trots att den är skriven vid 1700-talets slut! 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

Åke Barklund 
Akademisekreterare och VD 
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Peter Hernquist. Porträttet är det enda kända från Hernquists livstid, utfört av J W 
Lundberg. Observera sigillbilden under själva porträttet, där en häst stiger upp ur vågorna på 
en solbelyst strand med vegetation. Detta grafi ska blad var förl aga när Pehr Krafft d y målade 
sitt postuma porträtt av Hernquist. 
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Ja, äro djuren den rikaste och mäst säkra aifslott, 
som Högsta Fodren oss til näring och kläder .förnämli
gast.förärat,· Så är det både tacksamt och högst nyttigt, 
at detta Lån med största omtanka wårda och .förmera. 

Peter Hernquist (Underrättelse för en arrendator .. . 
översättarens förord till del II). 

Inledning och kommentarer 

Peter Hernquist och Veterinärinrättningen i Skara 

På grund av boskapspestens svåra härjningar i vårt land sändes 1763 tre 
stipendiater, bland dem Linnelärjungen Peter Hernquist (1726-1808), till Frankrike 
för att studera vid världens första veterinärskola, som året förut hade grundats i Lyon. 
Avsikten var, att de skulle få utbildning rörande djursjukdomar, så att de vid åter
komsten inte bara kunde bekämpa farsoter utan också svara för en tilltänkt 
djurläkarutbildning i Sverige. Efter tre år i Lyon fortsatte Hemquist veterinär- och 
human medicinska studier i Paris, varifrån han hemkallades 1769, och av de tre 
utsända stipendiaterna var det bara han, som kom att sysselsätta sig med veterinär 
verksamhet i vårt land. 

Den veterinärskola som ställts i utsikt i Stockholm kom emellertid inte till stånd . I 
stället skickades Hernquist till Skåne för att där bekämpa boskapssjuka. Så småningom 
utnämndes han till matheseos lector vid gymnasiet i Skara. Sedan han gjort en 
uppskattad insats mot en svårartad hästsjukdom vid Strömsholm fick han 1775 genom 
kungligt brev disponera prebendehemmanet Brogården invid Skara för att där etablera 
den veterinärskola, som sedan blivit känd som Veterinärinrättningen i Skara. 
Hemquist betraktas emellertid som grundare inte bara av vårt lands första utbildning 
på området, utan också av hela det svenska veterinärväsendet. 

Vid Veterinärinrättningen i Skara bedrevs veterinärutbildning i 114 år till 1889; i 
början som landets enda utbildningsanstalt. Sedan Veterinärinrättningen i Stockholm 
tillkommit 1821, fick Skaraskolan allt mindre betydelse, främst genom bristande resur
ser (under långa tider bara en enda lärare) - driften skedde nästan uteslutande med 
medel som Hernquist donerat vid sitt frånfälle 1808. Efter nedläggningen 1889 
fortsatte endast hovslagarutbildning och en viss klinisk verksamhet. Undervisnings
lokalerna stängdes och en veritabel Törnrosasömn började; damm och spindelväv 
samlades i tjocka lager. På 1940-talet skedde en första upprustning med inrättande av 
en försöksavdelning och ett djursjukhus, oe,h 30 år senare blev inrättningen en 
fältstation under Sveriges Lantbruksuniversitet med följande ytterligare kraftig 

utveckling. 
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De små resurserna och den långa Törnrosasömnen medförde emellertid, att åtskil
ligt kommit att bevaras från den 114-åriga undervisningsperioden - ända från 1700-
talet. Mycket av detta finns att beskåda i Veterinärhistoriska Museet, som kom till 
stånd vid det svenska veterinärväsendets 200-årsjubileum 1975, och i det sk Hern
quistska biblioteket. Här skall blott nämnas den äldre boksamlingen, de värdefulla 
handskrifterna, de mycket intressanta herbarierna och drogsamlingarna samt det unika 
boskapsapoteket. På kontinenten finns inte tillnärmelsevis någon motsvarighet, ty där 
har det mesta gått förlorat under de förhärjande krigen. 

Hernquistska biblioteket 

I det Hernquistska Biblioteket finns som namnet antyder de av Hernquists böcker, 
som räddats vid en brand i inrättningens huvudbyggnad 1802, sammanlagt något 
hundratal band. Totalantalet titlar uppgår till omkring 3 400 jämte en betydande 
samling äldre avhandlingar och periodika. En avsevärd del utgöres av den boksam
ling, som andreläraren vid inrättningen Lars Tiden ( 1777-184 7) donerat. 

De äldsta böckerna är från mitten av 1500-talet och de senast tillkomna från 
omkring 1900. Det finns åtskilliga sköna volymer, särskilt franska och engelska från 
1700-talet; en del med utsökta kopparstick. - Viss accession förekommer fortfarande, 
främst genom gåvor; dock endast arbeten som tryckts före 1890. - En tryckt katalog 
över beståndet har utgivits (Åkesson 1954) . 

Det finns också omkring 30 000 sidor handskrifter, varav omkring 6 000 sidor av 
Hernquists egen hand, medan huvuddelen härrör från den nyssnämnde Tiden. Ganska 
omfattande anteckningsserier från föreläsningar i human medicin och kirurgi från 
1700-talets senare hälft finns också, och dessa har troligen förvärvats av Tiden vid 
dennes kirurgi studier i Stockholm under 1800-talets första decennium. Handskrifts
samlingen har under senare år ordnats och katalogiserats (Dyrendahl 1992). Bearbet
ning av vissa delar har påbörjats, och flera utskrifter har publicerats. 

Många av Hernquists handskrifter tillkom som kompendier därför att det inte fanns 
några läroböcker. De föredrogs först muntligt för eleverna, som sedan hade möjlighet 
att göra egna avskrifter av dem (flera sådana finns bevarade). 

Allmänna utskriftsregler 

Föreliggande utskrift av Hernquists "Husdjurslära" är utförd i enlighet med följan
de allmänna regler: 

Dubbelteckningstecken ersättes med understruken, dubbeltecknad konsonant. 
Förkortningar, som i våra dagar inte är vedertagna, upplöses med tillagda bokstäver 
inom hakparentes [ ] . 
I handskriften överhoppade bokstäver tillfogas inom hakparentes [ ], och vid osäkerhet 
med tillägg av frågetecken inom parentesen. 
Ord och bokstäver som utskrivits, men som inte hör till sammanhanget, sättes inom 
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vanlig parentes ( ) . 
Parentes i originalet betecknas på Hernquists maner med I I -
Upprepade ord utesluts utan anmärkning. 
Visst skrivsätt, som av en nutida läsare kan misstänkas vara ett avskriftsfel , förses med 
(! ] omedelbart efter ordet. 
Utan markering göres viss uppdelning i stycken där så är lämpligt med hänsyn till 
innehåll och läsbarhet. 
Kommatecken insätts utan markering om därigenom förståelsen underlättas. 
Kritiska ställen i texten, exempelvis till följd av vattenskador, fläckar, plumpar, men 
också på grund av överskrivningar, tillfogade ord och meningar ovanför den vanliga 
texten, tolkas i möjligaste mån med tillägg av [?] eller [osäker läsning]. Ord som inte 
alls kan tolkas markeras med [??]. 
1700-talsstil återges med vanlig stil; romansk med kursiv. 
För läsbarhet och översiktlighet tillägges stundom rubriker, vilka då alltid högerställes. 
I registret markeras sådana tillagda rubriker med kursiv stil. 
[24] markerar sida i handskriften. 

Hernquist har själv gått igenom huvuddelen av handskriften och därvid gjort smärre 
strykningar samt infogat tillägg. Andra partier har han uppenbarligen inte läst igenom 
eller i varje fall inte korrigerat, varför det förekommer passager med oklar mening. I 
vissa smärre delar av "Husdjursläran" är ganska många ord och meningar under
strukna, men eftersom de flesta avsnitten saknar sådana markeringar, har de inte 
medtagits i denna utskrift. 

Hernquists "Husdjurslära" 

Peter Hernquists "Husdjurslära" är ett i grått lumppapper inhäftat manuskript (HS 
097) med den något inadekvata rubriken på omslaget: Observationes circa Equorum, 
Ovium, Caprarum et Suum, educationem et D/fferentiam inter ossa et musculos 
animalium Domesticorum. Det inadekvata består främst i att nötkreaturen, som 
behandlas i ett ganska stort avsnitt, inte medtagits i rubriken, medan å andra sidan 
djurens ben och muskler inte alls berörs. 

Den förmodat äldsta delen av handskriften synes ha tillkommit under en ganska kort 
tid omkring 1790 (eller något år tidigare) - en slutsats som grundats på papprets 
vattenmärken. Den består av följande avsnitt (sammanlagt 143 beskriftade sidor): 

Inhäftad som nr 2 
5 
6 

Observationer öfwer Hästar. 
Hornboskap. Anmärkningar deröfwer. 
Anmärkningar öfwer Fårafwelen. 
Allmänna Anmärkningar öfwer Getterna. 
Allmänna anmärkningar öfwer Swinen. 

7 
8 
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Peter Hernquists "Husdjurslära". 
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Det avsnitt, som sitter först i häftet, synes ha blivit insatt senare. Det består av 24 
sidor och handlar om exteriörbedömning av hästar, hästavel och stuterier. Pappret 
saknar vattenmärken och kan inte säkert tidsbestämmas; troligen dock senast omkring 
1800. 

Avsnitt 3 är ett referat om hästavel och stuterier på 35 sidor, skrivet på flera olika 
slags papper, ganska säkert tidsbestämda till 1800-talets första år. Avsnitt 4 slutligen 
(29 beskriftade sidor) behandlar också hästavel och stuterier. Det är skrivet på papper, 
som av vattenmärket att döma är från 1790-talet. - Dessa båda delar är med säkerhet 
inhäftade senare. 

Eftersom inhäftningen av dessa delar förefaller ha skett i godtycklig följd, har 
ordningen i föreliggande utskrift ändrats så, att avsnitt 2 , den allmänna redogörelsen 
för hästar, placerats först, följt av övriga delar om hästar: avsnitt 4, avels- och 
stuteridelen. i avsnitt 1, avsnitt 3 och slutligen beskrivningen av Vanliga fel hos hästen 
i avsnitt 1. Härigenom har de olika beskrivningarna av avel och stuterier bragts 
tillsammans och ordnats i den tidsföljd de troligen tillkommit. Ordningen har i övrigt 
bibehållits. 

Hernquists källor 

Man har tidigare allmänt antagit, att Hernquist själv författat sina undervisnings
handskrifter, men en genomgång av källor, som veterligen varit, eller som förmodats 
ha varit tillgängliga för Hernquist, har visat att han följt vissa av dem mycket nära. 

Den allmänna redogörelsen för hästar är sålunda till större delen en översättning av 
Hernquists avskrifter av undervisningshäften från veterinärskolan i Lyon, Claude 
Bourgelat: Observations Generales Sur le Cheval. Denna avskrift på franska finns kvar 
i Hernquistska biblioteket (HS 122). Översättningen är i långa avsnitt exakt - mening 
för mening - men vissa beskrivningar har anpassats till svenska förhållanden . I utskrif
ten har de viktigaste avvikelserna från den franska texten anmärkts i noter. 

Framställningen följer i andra delar Falkenberg, G: Tankar om en god häste-afwels 
fortplantning i riket. Stockholm 1747, men med väsentlig förkortning. 

Fortsättningen med beteckningen "Stuterier" hör till samma manuskriptavdelning. 
Innehållet ansluter sig ganska nära till Brugnone's Werk von der Zucht der Pferde, Esel 
und Maultiere ... , utgiven av G Fechner (1790). På andra ställen tycker man sig spåra 
Fr A de Garsault: Le noveau paifait Marechal ... (1755). Det är dock vanskligt att av 
innehållet försöka sluta sig till en viss källa, eftersom detta (och även dispositionen) i 
många arbeten från denna tid är i stort sett detsamma. Vanligen framgår ursprungs
språket ganska tydligt i Hernquists översättningar, men här saknas sådana hållpunkter. 

Nästa avsnitt i hästavdelningen har enligt Hernquists egen uppgift som källa de Pre
seau de Dompierre: Traite de l'education du cheval en Europe avec un plan d'exe-
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cution pour la France (1788). Början av boken behandlas bara översiktligt, men från 
och med tredje kapitlet (Moyens generau:x de multiplier et de pe,jectionner les 
chevau:x) är det inte bara en översättning eller ett referat, utan en ganska utförlig 
bearbetning med anpassning till svenska förhållanden. Endast några få fotnoter har 
tillfogats denna framställning . 

Innehållet i de tre lägg, som sitter först i häftet, har visat sig vara hämtat ur J G 
Prizelius: Vollständige Pferdewissenschaft (1777), ett stort verk på över 600 textsidor 
och 51 kopparstick. Hernquists referat är starkt förkortade - stundom nästan intill 
obegriplighet. 

Ifråga om hornboskapen har Hernquist till betydande del följt G F Hjortberg: 
Swenska boskaps-afwelen til sin rätta wård och skötsel uti helsos och sjukdoms tid. 
(1776), men i andra partier har hans källa varit Den kloka och förståndiga laaugårds
gumman. . . (1774). Inga uppgifter förefaller vara hämtade ur de franska 
handskrifterna. 

Kapitlen om får, get och svin är åter rena översättningar från Hernquists avskrifter 
av Bourgelats undervisningshäften, låt vara med vissa anpassningar till svenska förhål
landen (han utesluter t ex lövtäkt från mullbärsträd och äkta kastanj samt frukter som 
fikon och vindruvor). Avvikelser från den franska texten har här berörts endast 
undantagsvis i noterna. 

Varför valde då Hernquist att i huvudsak översätta de franska handskrifterna när det 
gällde att skapa en "lärobok"? Varför använde han inte flera av de svenska källor, 
som stod honom till buds? 

Troligen följde han minsta motståndets lag. Hans tid var oerhört upptagen, och det 
gällde att så snabbt som möjligt få fram hjälpmedel för undervisningen . Efter sina sex 
år i Frankrike kunde han med lätthet översätta fransk text; han kände innehållet väl, 
och det var anpassat för djurläkareelever, låt vara i Frankrike, men behoven i Sverige 
var i stort sett desamma. Eftersom skillnaderna ifråga om husdjursskötseln mellan 
olika länder var föga framträdande på 1700-talet, kunde Hernquist lätt göra en 
anpassning av texten så att den i stort sett stämde för Sverige. 

Detta antagande förklarar kanske varför Hernquist föredrog den franska texten 
framför de ganska många böcker, som fanns på svenska om skötsel och avel av hästar, 
Alströmers (1727, 1746) och Staafs (1759) arbeten om får och Fischerströms (1779) 
om svin. Då måste man emellertid fråga sig varför han för nötkreaturen valde 
Hjortbergs bok (1776) och Den kloka och förståndiga ladugårds-gumman (1774) En 
studie av det franska manuskriptet avslöjar visserligen, att vissa delar av detta saknas, 
och kanske var det ofullständigt redan på Hernquists tid, men detta kan knappast vara 
hela försklaringen. Kanske ville han göra ett försök att utnyttja svenskt material men 
fann detta mera tidsödande och återgick därför till de franska anteckningarna. Detta är 
dock bara ett försök till förklaring utan egentlig saklig underbyggnad. 
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Sociala synpunkter 

Genom att "Husdjursläran" till största delen består av översättningar och referat, så 
färgas beskrivningarna av författarnas ställning som högreståndspersoner, särskilt 
ifråga om hästen. Detta gäller i första hand Bourgelat, som ju var en berömd stall
mästare och chef för en akademi, där framför allt adelsmän och officerare studerade 
ridning i den högre skolan. Hans inställning till hästen ändrades inte när han övergick 
till att utbilda enkla smed- och bondsöner i djurläkarkonsten; han uppehöll sig 
fortfarande främst vid rid-, dressyr-, militär- och vagnshästar; i hans hästvärld hade 
magra, illa skötta, halta och misshandlade gamla åkarkampar och droskhästar mycket 
litet utrymme. 

Samma gäller såväl för Prizelius (1777) som för den dåtida svenska hästlitteraturen, 
som i första hand skrevs av och för överklassen. Hernquist stod däremot allmogen 
närmare och påtalade, att skrifterna inte nådde ut till bredare lager ; ... dessa uplys
ningar ha.fwa till större delen stannat dels i den färdas bokhylla, dels på den vetgi
rigas tunga .. . Han ville därför få till stånd en lantbruksskola som komplement till sin 
veterinärinrättning för att på detta sätt få ut kunskapen till allmogens ungdomar, 
märkligt nog också till landsbygdens unga flickor, som vid denna skola borde undervi
sas av en "reddeja" (Dyrendahl 1991). 

Ifråga om hornboskapen är överklassynen mindre utpräglad. Hernquist följer ju 
främst Hjortberg (1776), och denne - som prost på sitt boställe i Vallda, Halland - stod 
det praktiska jordbruket nära. Inte heller Hjortbergs bok nådde emellerid utanför de 
högre samhällsskikten. 

Den nedlåtande skildringen av fårens exteriör är hämtad direkt från Bourgelat 
li ksom den om svinens rysliga levnadsvanor och ofördelaktiga utseende. Dessa 
beskrivningar uppenbarar salongsmänniskans och hippologens syn på dessa djurslag. 

Hästen på 1700-talet 

Hästdelen av Hernquists husdjurslära är dominerande och upptar största delen av 
utrymmet (över 70%), och detta måste ses mot den enorma betydelse, som hästen hade 
i 1700-talets samhälle. Behovet av hästar var då mycket stort; detta gällde f ö ända 
fram till järnvägarnas begynnande tillkomst på 1860-talet. Hästar användes bl a i 
armeerna, inte bara i kavalleriet och artilleriet utan också för omfattande militära 
transporter av olika slag, och hästförlusterna i krig var mycket stora. Vidare skedde 
nästan alla civila långtransporter med häst; inte bara av gods som t ex livsmedel, 
virke, kol och järn, utan också av resande och för postbefordran. Hästar användes för 
lokala transporter både i städer och på landsbygden, medan man i lantbruket mest 
utnyttjade oxar som dragare; i vissa landsdela:::- dock huvudsakligen hästar. 

Hästar var därför en bristvara, och de utnyttjades till det yttersta - även vid hög 
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ålder och sjukdom - ofta på sådant sätt att det innebar svårt djurplågeri. Det gällde att 
utnyttja hästen så länge det någonsin var möjligt, ty när en häst till sist stupade, så fick 
man ett "kvittblivningsproblem" av liknande art som ifråga om våra dagars bilvrak. 
Först mot mitten av 1800-talet, när hästkött bö.rjade användas för human konsumtion, 
fick hästen efter slutad tjänst ett restvärde, som gjorde att man inte längre pressade 
honom till det allra yttersta. Att man började äta hästkött innebar därför ett stort 
framsteg ur djurskyddssynpunkt. 

Att Hernquist till sin ursprungliga "Husdjurslära" fogade flera utdrag och referat 
om avelsarbete och stuterier, måste ses mot bakgrunden av den ständiga bristen på 
hästar - framför allt på goda hästar. Troligen har han avsett att utesluta vissa tidigare 
delar, men eftersom någon markering i denna riktning inte finns, har i föreliggande 
utskrift alla delar medtagits, trots att detta medför något tröttande upprepningar. 

Avel och avelsproblem på 1700-talet 

I "Husdjursläran" finns det alltså inte mindre än fyra olika redogörelser för 
avelsarbete och stuterier, och för icke husdjursmän bör kanske först förklaras, att ett 
stuteri är en inrättning för produktion av hästar utöver behovet vid produktionsstället. 
Stuterier började anläggas redan på 1500- och 1600-talen; flertalet av dem existerade 
bara en kort tid , och hade liten betydelse för aveln i stort, medan vissa andra blev 
framgångsrika och berömda, som t ex Trahkenen, Mezöhegyes, Babolna, Kisber, 
Lipizza. De mest kända i vårt land var statsstuterierna vid Strömsholm-Kungsör, 
Ottenby och Flyinge. De svenska stuterierna var helt inriktade på det militära behovet 
av hästar. - Hernquist använder begreppet militariskt stuteri också för den hingsthåll
ning, som förekom hos vissa rusthållare i indelningsverket. 

I "Husdjursläran" omtalas tre olika driftsformer för stuterier: vilda, halvvilda och 
tama. Vid de vilda går hästarna ute hela året och får klara sig på vad de kan finna. 
Under vintern kan dock stödutfodring förekomma. Viss fortlöpande tillsyn måste 
naturligtvis ske. När man skall beskatta stammen, måste man fånga in hästarna och 
tämja dem, vilket kan vara nog så besvärligt. Fördelen med denna form är att de 
fortlöpande skötselkostnaderna blir låga. Ungefär så här går det fortfarande till vid 
russaveln på Gotland. 

I halvvilda stuterier går hästarna ute från tidigt på våren till sent på hösten, men 
vintertid utfodras och sköts de inne. Hästarna blir mera vana vid människor än vid den 
förra formen, och därför blir tämjande, inkörning och inridning lättare. 

I de tama stuterierna slutligen sköts hästarna året om på vanligt sätt, vilket innebär 
att skötselkostnaden blir ganska hög. Å andra sidan kan man utnyttja hästarna i 
nyttoarbete. 

Det svåraste problemet för stuterier av alla slag är hästens låga fertilitet; man får i 
genomsnitt inte ens ett föl per sto och år. Hela tiden kostar skötsel och foder avsevärda 
summor. Dessutom dröjer det flera år innan fölungen kommer upp i reproduktiv ålder. 
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Investeringen blir alltså stor, det dröjer åtskilliga år innan man får någon inkomst och 
årsavkastningen blir därmed ringa. De ekonomiska problemen för stuterierna åter
kommer regelbundet i Hernquists olika stuteriberättelser. 

Även om dessa ger olika rekommendationer i fråga om åtskilligt, så är dock alla 
överens på en punkt, nämligen att man måste importera utländska hingstar för att 
åstadkomma avelsmässiga förbättringar. Var det omöjligt att importera så Låt oss flytta 
hingstarne från det Stuteri, der de jullit, ju längre bort desto bättre. Ett sådant 
beständigt ombyte är det förnämsta jemte andra nödiga medel att widtaga till 
Hästafwelens uphjelpanae. På ett annat ställe heter det att ... noga aktas, at ingen 
Beskjällare nyttjas på samma ställe, som den är född. Dessa rekommendationer 
byggde främst på resultat i England, där man började importera hingstar från Främre 
orienten redan på 1500-talet med mycket goda resultat, men erfarenheter från egna 
landet saknades ingalunda. 

Man visste också, att den positiva effekten av utländska hingstar inte blev bestå
ende, utan de utmärkta egenskaperna försämrades med varje generation, och så små
ningom kom man tillbaka till sina ursprungliga djur. . . . dess ajföda aftager i följande 
generationer alt mer och mer . .. 

Detta hade man mycket svårt att förklara. Den förhärskande teorin var, att hästarna 
i vissa sydliga länder var ursprungliga och konstanta så länge de hölls där. Gud hade 
nämligen skapat dem för denna miljö. När människan förde dem till tempererade 
länder, blev avkomlingarna sämre för varje generation, vilket antogs vara en följd av 
kargare klimat och sämre foder. Mot den här bakgrunden måste man också se t ex de 
'..:pprepade anvisningarna att skydda djuren (inte bara hästarna) för regn, rusk, rimfros
::g: bete m m. 

~Ied våra dagars kunskaper i genetik blir förklaringen en helt annan. Om man parar 
ett obesläktat handjur i en inavlad stam, får man en betydande korsningseffekt, 

.:-e:eros. Fortsätter man att avla på korsningsdjuren , försvinner inte bara korsnings
e::·ekten utan man får dessutom en mycket stor spridning i avkomman enligt de 
_
1,f endelska lagarna. 

Inavel var alltså orsaken till många husdjursproblem på 1700-talet - även om man 
:i. inte förstod detta. Inte minst av de tillägg, som Hernquist gjort både ifråga om häst 
och andra husdjursslag framgår detta klart. Vid den dåtida "aveln" höll man sig 
uppenbarligen mest inom byalag eller socknar, och detta ledde naturligtvis på sikt till 
en besvärande inavelsdepression. Djuren minskade i storlek och prestationsförmåga, 
utspaltningen av missbildade foster ökade, fertiliteten sjönk o s v. Ett exempel är, att 
hingstkastration inte ansågs böra ske så tidigt som vid 3 månader, ... då olyckswis äro 
stenarne ännu uppe i buken wid bukmusklarnas ringformiga hol ... Hos häst är normalt 
testiklarna nedvandrade i pungen redan vid födelsen, men vid inavel följer ofta 
fördröjning och anomalier, och detta var tydligen vanligt. 



14 

Även vid avel inom smärre begränsade områden hade naturligtvis inaveln kunnat 
hållas nere, om man fört ordentliga anteckningar om parningar och födslar, så att man 
kunnat hålla reda på de enskj]da djurens härstamning. Detta förekom tydligen inte alls 
bland allmogen. 

Den heteroseffekt som iakttogs vid användning av importerade hingstar hade en 
annan intressant effekt. När man såg avkomlingarna med både exteriört och produk
tionsmässigt överlägsna egenskaper, kunde man inte tro annat än att fadern hade långt 
större inflytande på avkomman än modern. Man hade också iakttagit, att om avkom
lingen liknade både fadern och modern, så var förärvningen i nästa generation säkrare 
Att detta berodde på avsaknad av heteros visste man däremot inte. 

Beträffande andra husdjur än hästen , så är dessa mera stationära, och därför bör 
inavelsproblemen ha varit än större hos dem, även om detta inte framgår lika klart som 
ifråga om hästen. En i detta avseende talande rekommendation är, att en tjur ej bör få 
tjänstgöra mer än 3-4 år, varefter han bör kastreras. Främsta skälet för detta torde vara 
att undvika far-dotterparningar, ty för sådana var risken betydande med dåtida 
bristfälliga härstamningsuppgifter. 

Hernquist understryker elen stora betydelsen av Jonas Alströmers arbeten med får 
utan att närmare gå i detalj. Han önskar emellertid en fortsättning på detta arbete. De 
påtagliga resultaten av Alströmers fårimporter visar, att inaveln på detta djurslag varit 
högst påtaglig. 

Getabocken bör kastreras efter tre års tjänst av samma skäl som nyss anförts för tjur 
- för att undvika far-dotterparningar. Hernquist ville importera getter som lämnade tre 
gånger så mycket mjölk som de svenska och dessutom födde två killingar varje gång. 
Detta tyder också på en hög inavelsgrad hos de svenska getterna. 

A velsplaner och rekommendationer 

För att återgå till hästarna så behandlas i de första redogörelserna för stuterier och 
avelsarbete nyss berörda allmänna riktlinjer om avel genom import av hingstar. De har 
också ganska detaljerade anvisningar hur hingstar och ston borde utväljas på grundval 
av lynne, kroppsbyggnad , färg , avkomlingens tilltänkta användning etc. Man sökte 
kompensera mindre goda exteriöra detaljer hos stoet med desto bättre hos hingsten -
eller omvänt. Rekommendationerna är även med våra dagars ögon i de flesta fall 
riktiga, även om man då tillskrev hästarnas färg en alldeles för stor betydelse. Helt 
riktigt var kravet att hästar med ärftliga fel skulle uteslutas ur aveln, men man 
uppfattade vissa åkommor felaktigt såsom ärftliga, t ex infektionssjukdomen rots och 
dess hudform revorm. 

Utförliga är också anvisningarna för parning och parningskontrahenternas utfodring 
och vård, fölstoets skötsel under graviditeten , fölningen och dess eftervård samt 
åtskilligt annat. Några principiella skillnader ifråga om dessa rekommendationer 
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:ö :-ekommer knappast. 

Redogörelsen för stuterier och avelsarbete av de Preseau de Dompierre (1788), har 
c.1 helt annan karaktär; det är en självständig och systematiskt genomtänkt avelsplan. 
Hem quist har verkligen gått igenom denna grundligt, överarbetat och anpassat den för 
svenska förhållanden. Hade den kunnat genomföras systematiskt, skulle otvivelaktigt 
cen svenska hästaveln ha gjort stora framsteg - även om den teoretiska grundtanken 
:me var helt riktig. 

Hernquist gjorde dock inte denna överarbetning bara för undervisningen vid 
\·eterinärinrättningen, utan för en större läsekrets eller för en framställning till 
ö,·erheten. Han säger ju i inledningen . . . tror jag mig göra allmenheten en wesändtlig 
.jenst om jag upgifwer hwad M. de Preseau de Dompierre wälment, efter 30 års försök 
och äifarenhet under sin t}enstgöring wid de Franska Stuterierna lärdt och tillstyrkt 
sina landsmän. - Härom är dock intet känt. 

Parning 

Man fäste stor vikt vid djurens ålder vid första parning. Djuren ansågs böra vara 
mogna och utväxta; annars skulle avkomman bli sämre och föräldrarna förstörda. 
Detta är en anvisning som återkommer för alla husdjurslag. Olika ålder 
rekommenderas, men tex för ädla hingstar 7-10 år och för grövre 4-5 år. Tjuren bör 
vara 3 år, baggen 1 ½, geten 1 och gal ten 2. Detta är genomgående höga åldrar, 
möjligen en anpassning till djurens sena utveckling som följd av inaveln. 

Förstfödda borde inte läggas på; det skulle ge sämre resultat. Inte heller borde man 
använda gamla hondjur till avel: De gamla ge en oduglig afwel. Att unga djur skulle 
ge sämre resultat strider mot vår nuvarande uppfattning; däremot kan man få sämre 
resultat av äldre hondjur, särskilt efter föregående abort och/eller kvarbliven efterbörd, 
varigenom livmodermiljön kan försämras. 

Man skulle spara handjuren i möjligaste mån; om ett handjur fick för många 
betäckningar, skulle inte bara fruktsamheten sjunka utan dessutom skulle 
avkomlingarna bli sämre. Begränsningen av antalet betäckningar hade dock en praktisk 
betydelse, ty därigenom måste man utnyttja fler handjur med viss reduktion av 
inavelsrisken som följd. 

I övrigt förefaller beskrivningar och anvisningar rörande avelsarbetet vara riktiga 
och sunda. Man hade klart för sig att arvsfel måste undvikas, låt vara att man också 
trodde rots och springorm vara ärftligt betingade. Att nedsatt fertilitet hos handjur 
kunde bero på arvsanlag var känt. 

Disposition til dygder mfwes,· men at et föl skall blifwa af samma öfning god som 
en tilriden hingst och sto, är fabler. Man var alltså helt på det klara med att 
förvärvade egenskaper inte ärves! 
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Hernquist återger Bourgelats beskrivning av korsning mellan åsna och nötkreatur 
utan kommentar rörande trovärdigheten. Bourgelat har i sin tur hämtat uppgifterna 
från Garsault (1755) och de emanerar troligen från ännu äldre källor, där man ofta 
finner uppgifter om de mest otroliga korsningar. 

Utfodring 

Det är intressant, att man redan på 1700-talet hade klart för sig råmjölkens stora 
betydelse för ungen, särskilt för tarmbeckets upplösning. Redan då hade tydligen 
rekommenderats att dra ut och undanhålla ungen råmjölken, men ifrån detta tar man 
bestämt avstånd. 

Ifråga om husdjurens utfodring understryks betydelsen av både fodrets och vattnets 
hygieniska beskaffenhet, och givna anvisningar gäller i stort sett även i dag. Genom 
skakning och befuktning kunde man visserligen få bort någon del av möglet på hö, 
men att utfodra hästar med sådant hö var - och är - i högsta grad diskutabelt. Men vad 
skulle man göra när inget annat fanns? Problemet är fortfarande aktuellt med talrika 
kvickdragsfall som följd. 

Man har kanske svårt att föreställa sig, att hö kunde innehålla större mängder säv, 
vass, ljung, törne och tistel, men sådant kan i någon mån fortfarande förekomma vid 
den nu så omhuldade hagmarksslåttern. Igenläggning av sämre jordbruksmark, effek
tivare jordbearbetning, ogräsbekämpning med eller utan kemikalier etc har gjort att 
nutida vallar är nästan helt fria från sådant ogräs. 

När det gäller fodergivorna måste man betänka, att 1700-talsdjuren var avsevärt 
mindre än våra dagars, men ändå ter sig Hernquists översättning av bl a givorna till 
häst blygsamma och i fallet havre helt felaktiga när han översätter franska picotin 
(2,5 1) med kvarter (1/3 1). - Svarthavre ansågs bäst; i våra dagar föredrar man den 
vita. Redan på Bourgelats tid hade vete och råg dåligt rykte som hästfoder, och detta 
gäller än i dag. 

Med den utfodring, som bestods 1700-talskorna, måste avkastningen bli låg. Ener
gibehovet tillgodosågs visserligen någorlunda tillfredsställande, men proteintillförseln 
var klart otillräcklig. Nödutfodringen vid missväxt var bara rent livsuppehållande, och 
någon nämnvärd mjölkproduktion kunde inte förekomma. 

Daglig omvårdnad 

Det dagliga skötseln och vården av hästar var noggrann och omsorgsfull, framför 
allt för ståndspersonernas hästar, något som möjliggjordes genom att kostnaden för 
arbetskraft fortfarande var låg. Otvivelaktigt har hästkulturen så småningom försämrats 
och kan numera inte mäta sig med äldre tiders. I det längsta uppehölls traditionerna 
vid kavalleri- och anspända regementen, men svenska armen har ju numera ingen häst 
kvar. Naturligtvis förekom också illa skötta hästar förr i tiden; troligen i mycket större 
omfattning än i våra dagar, men personer som inte vårdade sina djur väl, var mycket 



17 

illa sedda. 

Den noggranna omsorgen sträckte sig också till övriga djurslag. Husdjuren hörde 
till dåtidens värdefullaste ägodelar som det gällde att sköta på bästa sätt. 

Hovvård 

Hemquist hade goda insikter om hovvård, och hans anvisningar äger giltighet än i 
dag: att framför allt verka i tån, medan trakter, sula och stråle sparas. Han varnar för 
att skada glasyrlagret med raspning, och han rekommenderar att efter längre 
dagsetapper applicera färsk kodynga på hovarna; detta för att motverka uttorkning. 
Annars hade hovvården försämrats under 1700-talet, framför allt genom olämplig 
verkning och genom tyngre hästskor med stora hakar och söm långt bak i traktarmarna 
så att hovmekanismen låstes. Detta i förening med hårdgjorda, steniga vägar förorsa
kade skador, och sjukbeslag blev därför allt vanligare. 

Fårskötseln 

I äldre naturahushållning hade fåren en betydelse, som man i våra dagar har svårt 
att föreställa sig. Fåren var nära nog den enda källan till kläder. Man hade naturligtvis 
också lin; dock bara till underkläder - i den mån sådana användes. Därför fanns det får 
i hela landet. Signifikativt är, att den första högre Iantbruksutbildningen i vårt land 
ägnades fårskötseln, nämligen schäferiskolan vid Höjentorp utanför Skara. Den 
startades och drevs i mitten av 1700-talet av Jonas Alsrrömer. Vid skolan utbildades 
provinsialschäfrar, som skulle bistå al I mänheten med råd och anvisningar rörande 
fårskötseln, alltså en tidig konsulentverksamhet. 

Svinskötseln 

Bland alla husdjursslag har svinens förhållanden och skötsel förändrats mest sedan 
1700-talet. Från att ha uppfötts enstaka eller i små grupper som allätare med främst 
olika slag av avfall , betesgång i särskilda fållor och i ek- eller bokskog, samt med 
diverse rotfrukter, agnar, kli och någon gång begränsade kvantiteter spannmål, har 
svinen numera överförts till en rent industriell produktion med spannmål som basfod
ermedel. 

Inte bara skötselbetingelserna har ändrats, utan svinen har också på genetisk väg 
förvandlats till långsträckta, lågbenta, snabbväxande djur med avsevärt tunnare 
underhudsspäck än i äldre tid. Avelsarbetet med svin går snabbt genom att genera
tionsintervallet är kort och fertiliteten mycket hög; en sugga har numera omkring 20 
avkomlingar per år. 

Stordrift inom svinproduktionen fanns förvisso också förr; det berättas ju att en 
svinaherde kunde sköta 50-60 djur, men sådar.a flockar förekom nog bara i Frankrike 
och undantagsvis i Sydsverige. Det var känt, att snabb slutgödning av svin kunde ske 
med enbart spannmål. 
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Övriga synpunkter 

1700-talets studier i både husdjursskötsel och veterinärmedicin bestod till stor del i 
att läsa äldre litteratur, som upplyste om tidigare - ofta århundraden tillbaka - gjorda 
erfarenheter och rön. Historia och vetenskap var därmed i stort sett samma sak, och 
det var först på 1800-talet som historia fick en mera humanistisk och husdjurs- och 
veterinärmedicin en mera naturvetenskaplig inriktning. 

Mot 1700-talets slut förändrades dock skrifterna en del, i viss mån genom påverkan 
av Linnes insatser på det naturalhistoriska området. I denna anda mönstrade Hernquist 
ut nästan allt av den äldre litteraturens övertro, skrock och magi, som eljest fort
farande förekom i rikt mått. Han gjorde en rak framställning och satte sin egen prägel 
på husdjursläran. Fortfarande kan man dock skönja vissa spår ända från antiken. 

Visst har stora förändringar ifråga om husdjursskötseln ägt rum på 200 år, och i 
den här kommentaren har kanske mest skillnader understrukits. Peter Hernquists 
beskrivningar, hans råd och anvisningar är emellertid i förvånansvärt stor utsträckning 
fortfarande riktiga och tillämpbara. 

Det har hävdats, att denna "Husdjurslära" inte skulle ha så stort intresse därför att 
Hernquist inte författat den själv. Han har dock sammanställt materialet och tagit med 
det, som han ansåg väsentligt, nyttigt och nödvändigt. Genom detta kompendium har 
vi inte bara en beskrivning av förhållandena för husdjursskötseln i slutet av 1700-talet, 
utan också kunskapskraven på detta område för de första veterinäreleverna i vårt land. 
Dessa kunde bygga sitt kommande arbete på en utmärkt grundutbildning om 
husdjuren. 

Avsikten var från början att utgiva denna utskrift enbart med ett begränsat antal 
förklarande fotnoter, men så småningom framstod vissa kommentarer som erforder
liga. Husdjursmän behövde vissa upplysningar för att undvika anakronistisk läsning, 
och för icke husdjursmän gällde det beskrivning av vissa husdjursgenetiska 
förhållanden, förklaringar av en del sjukdomar och fel. I texten nämnda sjukdomar har 
kortfattat beskrivits efter litteraturförteckningarna, medan däremot närmare förklaring 
av exteriöra termer och fel har uteslutits då nästan hela ytterläran i så fall måste 
penetreras. Däremot ansågs, att texten borde lättas upp med figurer, hämtade ur 
samtida verk. 

Någon utförlig behandling och beskrivning av materialet har inte eftersträvats, och 
därför saknar måhända läsaren fortfarande åtskilliga upplysningar. Det finns också en 
del principiella frågor, som kunde vara av intresse, att få belysta; här skall bara 
nämnas några exempel. 

Hernquist hämtade ju det mesta av materialet från utländska källor. Stämde 
verkligen dessa med förhållandena i vårt land? Vad var det i källorna, som han inte 
tog med, särskilt ifråga om Bourgelat men också i de Preseau de Dompierre? 
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Följderna av inaveln hade man nogsamt observerat, men orsaken var fördold på 
1700-talet. Inaveln fortsatte in i nästa sekel, och var förmodligen ett väsentligt skäl för 
de olycksaliga importerna av nötkreatur på 1840-talet, varvid tuberkulos, elakartad 
lungsjuka och troligen också smittsam kastning infördes till vårt land med oerhörda 
förluster och ett hundraårigt bekämpningsarbete som följd. 

Det var väl också främst inaveln som låg bakom importraseriet av hästar under 
andra delen av 1800-talet. Men var det den därigenom ökade genetiska variationen, 
som möjliggjorde t ex Nordsvenska hästens så framgångsrika återuppbyggnad och 
förbättring? Gällde motsvarande för nötkreaturens enorma avkastningsstegring efter 
tuberkulosens utrotande och genom seminverksamheten? 

Språkligt finns också åtskilligt av intresse i Hernquists manuskript. Den allmänna 
språkliga uppbyggnaden, den varierande stavningen, provinsialismerna etc visar 
förändringar under tidens gång, medan handstilen förblir oförändrat vacker ända till 
hans sista dagar. 

Till broder Sven framföres ett tack för värdefulla synpunkter på framför allt 
husdjurslärans hästdel, till VMD h c Per-Ola Räf för hjälp med läsning av kritiska stäl
len och med underlaget för noter, till Eva Tullgren, KSLA, för en uppskattad insats 
med korrekturläsning, till chefen för KSLA:s bibliotek, Lars Ljunggren, för material, 
samt råd och anvisningar rörande manuskriptets utformning - samt slutligen till hustru 
Gerd. Utan hennes ständiga hjälp och assistans hade arbetet inte kunnat genomföras. 

Skara i februari 1994. 
Ivar Dyrendahl. 
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SCHOLA 
Vl:iEl!lNARl,\ 

SCARENSlS 

Första sidan av HS 122 i Hernquistska biblioteket, en avskrift som Hernquist gjorde av 
Claude Bourgelats "cahiers" om hästar, Lyon 1764. 
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Observationer öfwer Hästar. [2] 

Inledning 

:::af alla de djur, som äro underkastade menniskjans Herrawälde, är Hästen utan 
• -:.. ·\ 1.-el det ädlaste och mäst wärdt wår omsorg; ty hwars tjenst är oss mera nyttig och 
=:]enäm än en del andra. Wi böra derföre i samma mohn wara så mycket mer 
.,.___ gfä.ll ige, at fortplanta, förädla och uppeholla wid sundhet och krafter et så 
-~elaktigt slags djur. 

:'.\aturen sjelf utwisar hos de andra djuren deras skilnad från Hästen genom des 
:-__.:-:-iek och kroppsställning samt des skönhet. Men all fullkomlighet fins ei samlad hos 
=--- enda häst. Jngen Häst fins, som ei har något fel, det må wara mer eller mindre 
~ndtl igt, til mer eller mindre antal deraf. 

Den mäst wanliga konsten at wälja och kjänna Hästens wärde beror på yttre tekn 
.x:i märken. De utwisa tämeligen säkert de naturliga och händelsevis åkomna fel och 
:-:-=.scer , och lära oss at skilja de swåra, som göra Honom otjenlig till det ärnade bruket, 
:...-:-an mindre fel och wanskapligheter, hwilka wäl wanprisa Hästen , men icke derföre 
i Ö:a. Honom onyttig. [3] 

Skjönheten är ei et wist och säkert prof på en god och dugtig Häst. Man finner ei 
52.llan Hästar, som äro et mönster af skönhet, hwilka hafwa hwarken styrka eller mod. 
_.fan moste derföre så mycket mer sätta sig i förswar mot sådant bedrägeri , och ei förr 
:xrrakta skapnaden och form(m)en , än man nog skarpsynt skärskådat delarnas 
~ rhollande till derasfonctioner. 

Men denna undersökningen bör, om den skall wara noga och säker, wara ordentlig. 
:)en som efter et ögonkast wil döma om alt, bedrager sig och andra ei sällan. Man har 
2.ltid skjäl at misstänka deras omdöme, som i hast fälles efter första åsyn af en obekant 
Häst. 

En slutsats, som stödjer sig på det man på ytan allenast kan se, är knapt sannolik, 
ofta bedrägelig. Ty ytan answarar ei för grunden på et säkert och oswikeligt sätt. 
Derföre, när man beskådat hästen under hwila, bör man äfwen undersöka Honom 
under dess rörelser. 

Hästens rörelser 

Hästens allmänna rörelser äro antingen naturliga eller konstiga. De naturliga äro 
antingen gång, trafwande eller gallop. Passgångares naturliga owahna at gå , är et 
säkert märke till swaghet i weka länderne. [ 4] 
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De på Ridsalen wanliga och konstiga rörelser, läras och urskiljas af mästare i den 
delen af wetenskapen, men höra ei egenteligen hit till detta ämne, som är at kjänna 
Hästens naturliga förmögenheter och wärdel . 

'\ 
,,,, ' /, ... /,~ ' 

Trav. Grafiskt blad i ett sam-
1 ingsband i Hernquistska bibliote

ket, Taflor till ridkonst. Källan 
okänd. 

Först försöker man huru Hästen 
trafwar. Här fordras ei, som hos inrid
na Hästar, at trafwen skall wara jämn, 
beständig, utan allenast at den är 
qwick, munter, hastig, at benen röras 
och kastas otwunget, at Hästen wisar 
lätthet, och at bakdelen drifwer fram
delen af kroppen med styrka under sig, 
at hufwut holles jämt uppe under 
rörelsen, at weka Ryggen holles rak, at 
rörelsen är jämn så framman som 
baktil, at länderne ei swigta eller kas
tas på sidorne under trafwen: Man 
fordrar äfwen, at Hästen kastar bakbe
nen wäl fram, så at benen öfwerfara et 
längre wägstycke dock så at Han ei 
slår i sko; ei hackar eller skafwer sig 
med fram- och bakfötterne, utan at 
skrefwa för mycket med bakfötterne 
och kasta dem på yttre sidan af fram
fötterne, hwilken traf wäl utmärker 
styrka i bakdelen, men at framdelen ei 
hinner undan , utan är tung. Man holler 
för bäst, då man stäld baktill ser alla 
ben i en och samma lin.ia föras. Dock 
har den Häst som kastar sina bakben ut 
och framför de främre den förman, at 

han [5] har lidande med sig utan at slå i sko eller på något sätt skada sig. Bäst är dock 
när bakfötterne kastas i en rätt lin.ia med de främre, men longt framom dem, ifall och 
då äfwen de främre lyftas under det samma wäl up ur wägen. Detta är dock ei nog, 
man moste äfwen på sidorne betrakta huru kroppen och fötterne föras, hwilket bäst 
märkes då man ser alla fötterne röras på en gång den ena efter den andra, då får man 
se, om fötterne lyftas lika högt och lika longt och hastigt, eller om han på någon sida 
eller fot drar, slinker eller haltar, hwilket fel rätt ofta kommer af en naturlig swaghel 
uti någon dess del, och anses som et wesendtligt fel . 

Emellan skritt och traf är den skillnad, at man i skritt observerar 4 tider, men i traf 
2 allenast. J traf lyftas (tillika skritt) på en gång 2 fötter, de i kors, men i skrit lyftas 
de efter hwarandra i kors2. 

1 HS 122 (Bourgelat) har här en längre redogörelse om olika manegerörelser och dessas benämningar. 

2 Detta korta stycke är tillagt av Hernquist. 
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Häst i skritt. Grafiskt blad i ett sam-

1 ingsband i Hernquistska Biblioteket, Taflor 
rill ridkonst. Källan okänd. 

Gång3 är Hästens longsammaste 
och trögaste rörelse, hwar under 
Hästens fel än lättare kunna synas, 
isynnerhet dess ojämna gång och 
rörelse uti lederne och lemmarne. 
Derföre böra de så mycket närma
re derunder efterses. Lyfter Han 
framfoten och bakfoten på andra 
sidan up, ses om rörelsen sker 
djerft och med läthet, om knäen 
böyas nog och lyftas wäl up och til 
en wederbörlig [6] högd, och om 
det då holles der qwar någon liten 
tid, om han stiger djerft och fast 
på foten: om detta stödjande på 
foten swarar mot kroppens nödiga 
stödjande och om den ena rörelsen 
swarar mot den andra i den samma 
och i jämförelse med de andra 
ben. En Häst, som sköldrar med 
fötterne4 och förlorar med benens 
hollande i luften, den tid, han 
borde anwända på at öfwerlöpa et 
större wägstycke, förlorar tiden för 
ägaren, samt mattar sig i förtid. 
En sådan gång är dessutom ei 
ljuflig, ei qwick, ei lätt, ei säker, 

ei eller lidande. J synnerhet är den felaktig om tillika bogbladet ei har sin rätta 
ledighet, utan är twungit och liksom fastwuxet, orörligt wid sidan, så at det ei deltager 
uti rörelsen; i hwilket fall äfwen fötterne släpas fram ned wid jorden, så at Hästen 
snöplar5 och stöter mot alla ojämnheter och tar dermed altjämt falska steg. 

För öfrigt skall bakfoten aldeles stiga i framfötterns spår, så at de äro längre fram 
eller tillbakars. Går hästen tillika med et uplyft och stadigt hufwud och kan Han 
dessutom upfylla alt det öfriga, är Han tjenlig och bör wärderas. 

3 Gång = skritt. 

4 Sköldra med fötterne tycks här avse hög aktion. Att en häst skildrar betyder numera att han växlar fot 
under stillastående. 

5 Snöpla = västgötska för snubbla, snava. Snöpphla, Hoj (1772). 
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Galopp. Grafiskt blad i ett samlings
band i Hernguistska biblioteket, Taflor till 
ridkonst. Källan okänd. 

Gallop är et ständigt hoppande 
och skutt framåt, under det at bak
delen af kroppen kastas fram under 
och frammanföre nafwelens andel, 
som är tyngdens medelpunkt, hwar
efter framdelen kastas up och fram
åt. Härefter och så snart båda fram
fötterne tagit fäste hyssas bakdelen 
fram under framdelens andel(e) och 
så alt widare. Hufwudet bäres högt 
up och framåt stäldt. Härunder 
pröfwas både wigheten och styrkan 
så i weka Ryggen som haseme, 
hwarpå denna rörelse mäst ankom
mer. Hästen moste äfwen hafwa nö
dig styrka och böyelighet, så att 
Hästen, utan at bångas6 eller wisa 
med hufwudet, tungan eller weka 
Ryggen någon ostadighet och ojämn 
rörelse då Han försättes i Gallop 
och holles derifrån ; då döma wi at 
Hästen äger all ärforderlig egen
skap. 

Unga fölungar och Winterfödda, 
som ännu ei wunnit sin fulla styrka 
i länderna och äro naturligt swaga, 

och de, som äro öfwerdrefna i arbete blifwa eller äro Passgångare, som är den sämsta 
och odugligaste gång, ha en mindre fri fart; den öfwerfar dock et längre fält och kastar 
kroppen på sidan för at ei falla. Denna gång mattar [8J mycket och utmärker swaghet, 
hwarföre man på ridstallen förkastar dylika hästar. 

Goda Passgångare äro mjuka och lediga i Haserna och ha ei stelhet i weka ryggen. 
Ehuru alla gångare ha sin disposition af naturen, äro dock några artificiella, hwilket 
märkes då de trafwa när de ledas för hand, men bli gångare då man rider på dem 1 . 

6 Bångas = att bråka, jfr bångstyrig. Hoj ( 1772). 

1 Hemquist har avsevärt förkortat det ganska långa avsnittet om passgång i HS 122 (Bourgelat). Han har 
också uteslutit efllrepas och aubin (halvgalopp). 
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Ett franskt kopparstick i Veterinärhistoriska Museet (9M16-23553) av okänt ursprung. Det 
har rubriken Le nom et la situation des parties exterieures du cheval. Siffrorna hänvisar till 
franska beteckningar på ömse sidor av bilden. 
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Undersökning av hästens egenskaper 

Det är ei nog, at bese hästen på föreskrifna sätt då Säljaren sitter på dess rygg. Man 
moste sjelf föra Hästen ledigt ifrån dess förra ställe, låta Hästen äga sin fulla frihet , så 
skall man först utröna dess Caracter, dess hetta, dess lättja, dess styrka, samt benens 
godhet. Härefter bör Hästen försökas om Han är tjenlig till den tjenst man af honom 
fordrar . Skall Han ärnas till wagnshäst, lägges på Honom sela och försöker om Han är 
stilla och tar utan gensträfwighet mot betslet, låter utan bång ställa sig i skaklarna, 
samt drar utan at kasta och stegla sig. Man försöker dess styrka, dess lidande i alla 
slags hastighets gång. Man märker om Han är skygg eller har någon annan owana. 
Hästen föres äfwen i [9] stallet, betraktar der dess ställning, dess begär efter all slags 
foder, om Han wrakar det grofwa, om Han der är stilla och böyelig och lydig. Om 
Han med stillhet låter handtera fötterna och sko sig. Om han dricker friskt allt slags 
watn. Wi träffa fina Hästar, wi hafwa grofwa eller gemena. 

Krav på hästar av olika slag 

De fina äro af monga slag och nästan hwart land har sitt särskildta slag af Hästar, 
hwilka dessutom äro der äfwen olika i anseende till Stammen. 

Åstundas en ridhäst8 at nyttja i krig, på resa, eller jakt, så wäljes han derefter, och 
de dertil nödiga egenskaper efterses. 

En häst, som skall beridas, skall wara skön, senfull, lätt, qwick och hafwa 
utseende; dess rörelse skall wara ledig och qwick, dess mund stadig och bewekelig9 

med en god wek rygg och goda haser. 

Hos en ridhäst på resor fordras någorlunda storlek, wid 6 a 7 års ålder, säkra fötter, 
rena wälskapta ben, fasta hofwar, lätthet i mun, god gång, böyelig10 och stilla sinnen. 
Men heta, lata, ostyriga och ömtåliga wid alt, isynnerhet uti fo(r)drande böra 
undwikas. [10] 

En Cavallerie Häst bör hafwa en god och regerlig mun, et stadigt hufwud, en ledig 
styrka med böyelighet, rörlig känsla, wighet och mod, lätthet, orörlig wid alla faror, 
han bör dessutom ei wara belastad med fel eller med argt sinne och ondska mot andra. 

Till en tjenlig Jagthäst fordras lätthet och wighet, wederbörlig styrka och ledig 
andedrägt, platta, lediga Skullerblan, en nog lång kropp, böyeJig stadig mun, snarare 
kalt än hett temperament. 

8 Beskrivningen av krav på manegehästar i HS 122 (Bourgelat) har Hernquist helt hoppat över. 

9 Bewekelig = lydig. 

10 Böyelig = hanterlig. 
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En Häst tjenlig till promenail för Fruentimren, skall (l)wara stilla, läraktig , lydig, 
ha en god mun, bära lätt, wara af medelmottig storlek, djerf men stadig wid alt, som 
möter. Denne passar äfwen at skjuta bredowid . 

(Med) Husbehofs Häst, Ryttare och Dragonhäst m.fl. dylika t.e. äro sämre Hästar. 

En arbetshäst bör wara wäl satt, hafwa starka ben, tjocka lår, fast och stadig mun. 
Det är ei så angelägit huru han bär eller löper. 

En Ryttare Häst bör wara lydig, wig , mer lätt, och inreden . 

En häst till drängen bör wara wäl satt, stark, ledig andedrägt, och kan uthärda med 
arbete och bemödande. [11] 

En Posthäst skall hafwa goda ben och fötter, dess öfriga skönhet frågas ei så 
mycket efter, allenast at Han galloperar lät, har styrka i rygg utan at rysta och skaka. 
Han bör ei eller wara för mycket ömtålig för sporren, så at Han deraf gör ojämna 
rörelser, hwilken tillika är skygg och ostadig. 

Wagnshästar skola wäljas af lika färg , högd , storlek, gång, sinne, mod, styrka, 
warande till 5 fots högd, wäl satta och höga framtil, utan at wara för mycket kjöttiga, 
utan för bredt bröst. Benen skola wara platta breda, jämna, ei besatta med tjocka långa 
hår. Haserna skola wara nätta, öpna från hwarandra stående; Fötterna wäl stälda, 
lediga. 

Jagthästarl I jämförda med mindre ädla eller gemena Hästar kallas fina. Den 
wa(n)gnshäst som spännes i skaklarne skall wara något stor, stark, wäl nedersatt; Han 
skall trafwa lätt. En Spanridare häst skall gå i kort gallop, bära lätt och närma sig intil 
ridhäst. 

Andra grofwa arbetsdragare äro mer och mindre starka efter kroppens storlek, 
tj aken[!]l2, bredd, efter bröstets widd, bogblads fyllighet, efter kroppens tyngd, och 
efter hårens myckenhet på benen 13. [ 12] 

I I Har Hernquist läst fel i sitt eget manuskript? I HS 122 (Bourgelat) står inte chevaux de chasse utan 
chevaux de chaise (närmast kärr- eller diligenshästar). Jakthästar är ju behandlade ovan! 

12 Måste normalt läsas som tjaken, men kan möjligen tolkas som tjocken. I den franska texten står 
epaisseur (tjocklek, tröghet). 

13 I HS 122 (Bourgelat) finns här också något om packhästar. 
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Legalt om hästhandeJ14 

Utan denna säkerhet, som således hämtas af den kundskap och öfning man har och 
den noggranna undersökning man anwänder, så har kjöpare sig i lag all men naturlig 
billighet och i kraft af betingade wilkor den förmon, at Han på längre eller kortare tid 
kan försöka den kjöpta Hästen och pröfwa om Han har några osynliga och fördoldta 
lyten, owanor, smittosamma och oboteliga fel m.m. i hwilket fall både lag, naturlig 
billighet talar till kjöparens förmon. 

Först och främst bör den Häst en säljer wara dess egendom, annars kan Han den ei 
afyttra. 

Lagen utstakar de fehl och lyten som göra et kjöp ogilt. Tiden utstakas också innom 
hwilken kjöparen äger frihet at uphäfwa kjöpet. Men denna tid och dessa lyten utsättas 
olika i olika länder. Den borde dock jämkas och göras lika öfwer alt. 

En Hästhandlare kan på någon tid hämma qwekdrag, flyt(t)ning genom nosen m.f. 
Och desse häfna fel efter en wiss tid återkomma, derföre är nödigt at kjöparen äger 
tid, at klandra kjöpet. 

Hästens skötsel och utfodring 

Men ei nog, at skaffa sig en god Häst, Han moste sedan wäl skjötas och wårdas. 
Han bör dageligen skrapas och renas; Stallet och spiltet skola ifrån all orenlighet wäl 
renas. Honom bör äfwen tilldelas en wiss myckenhet foder, samt [ 13] af förswarlig 
godhet. 

Skrapning, gnidning och borstande lätta ut dunstningen och förekomma siukdomar. 

Renheten i stallet förskaffa ren luft och förfriska kreaturets hälsa. 

Höö, Halm eller Hackelse och Hafre är dess mästa foder. 

Höets godhet rättar sig efter jordmon der det wuxit, efter dess slag. Et Hö blandadt 
med säf, wass, jung, törne och tistel är odugligt, åtminstone ei födande. Et ganska fett 
och fint hö föder för mycket. De Hästar som derwid blifwa wahne kunna ei äta annat 
hö. Nytt och färskt hö bör ei gifwas forn efter 3 a 4 månaders stabbligning, 15 forn det 
swittadt ut förordsakar det siukdomar. Det moste ei wara skadadt, ei för fett, grant, 
utan wara grönt, wäl luchtande, ei dammigt eller möglikt16, då det forn det gifwes bör 

14 HS 122 (Bourgelat) har en redogörelse för lagbestämmelser och sedvanerätt i Frankrike (även för 
nötkreatur och får), och därav betingad återgång av köp. Hemquist har helt skrivit om detta avsnitt. 

15 3 a 4 månaders stabhliggning = sedan höet legat i stahhe = sammanlagd hög, hop. Hof (1772). 

l6 Möglikt = mögligt. 
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skakas, rystas och fuchtas, annars få hästarne qweckdrag deraf, och i hwilket fall de 
böra hollas ifrån hö. 

Til smala Hästar gifwes mycket hö, hwarefter de dricka ymnogare. Denna törst 
retas af en tapp före watnandet. Hö gör Hästen wek och trög. Hafre ger Hästen styrka 
och mod. Den swarta är bäst. 

Hwete Halm, ärthalm och råghalm skjäres hälst ganska små och blandas med litet 
hafre, som gifwes litet i sänder, är Hästens bästa föda. [14] 

Grön slagen säd föder starkt och är hälsosamt foder , om deraf måtteligen gifwes; 
den lättar andedrägten, men för mycket deraf ger Colique. 

Den finaste, hwitaste halm är bättre än grof. Swart duger als intet. Halm utan hafre 
kyler och är nyttig för dem som hafwa swår andedrägt. Äfwen kan den i dylikt fall 
befuchtas med watn, eller blötas. Man befuchtar et tort hö med urin då hästen har 
qweckdrag. Hackelse blött uti Ene decoct är hälsosamt. 

Långhalm och hö, eller ärthalm och longhalm, äfwen ärthalm och Hö skurna 
tillsamman äro et nyttigt blandfoder och äfwen hälsosamt. 

Myckenheten bör rättas efter Hästens storlek, dess krafter, arbete och fodrets 
födande kraft samt efter temperamentets egenskap. 

10 skp[?] 17 hö och så mycket halm eller hackelse och 3 qwarter hafre är en portion 
för en stor ridhäst, de andre få i mon efter storlek och ålder. En wagns häst får 
dubbelt, ja ofta 3 ggr så mycket, under starkt arbete och tunga lass. Fodret bör gifwas 
så at krafterne underhollas men ei förqwäfjas. Et godt släphuld 18 är bäst. [15] 

Uti en Summa fodringen bör så indelas at den blir hwarken för stark eller för swag. 
Så länge kreaturet beholler en godt hull och är hwarken för fet eller för mager. Kli är 
en kylande föda och lättsmält både tort och fuchtadt, och gifwes deraf wissa hästar 
under hwila morgon och afton alt efter omständigheterne. Under arbete och rörelse är 
detta foder för litet födande och tjenar under siukdomar. 

Korn och dess mjöl är födande och kylande äfwen som Foenum graecum19, det 
blandas med hafre. Hwete gifwet åt Hästar skadar och disponerar kroppen till tjocka 

17 Hernquist använder förkortningen~, vilken bör betyda mark, marker. I HS 122 (Bourgelat) står 
däremot livres, (skål)pund, och därför anges i fortsättningen skp. Det franska havremåttet picotin 
har översatts med qwarter (c:a l/3 1), men torde i själva verket ha varit c:a 2,5 I. 

18 Släphuld = arbetshull? Släphäst = häst i släp- eller dragarhete. SAOB. 

19 Seminafoeni graeci, bockhomsfrö, från Trigo11ellafoe11um gra:cum, hockhornsklöver, fanns vid denna 
tid i farmakopen. Bockhornsklöver användes som fodermedel, hl a i Frankrike men knappast i 
Sverige. 
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wätskor, feber och sniben20. Dock en gjöpning21 gifwen morgon före eller efter 
watnet gör kreaturet godt då det är smalbukadt, eller åt gamla, som ha swag mage; det 
blandas hälst med hafre. 

Sainfoin22 och Luzerne föda starkt, men passa allena för dem som äro 1 starkt 
arbete. 

Friskt och färskt bete och grönt färskt foder är tjenligt för unga hästar, men 
skadeligt för gamla och siuka i sniben, ormen. Om wåhren är rätta tiden at gifwa 
grönt. Slagit grönt korn holles för det bästa, men det bör slås innan det går i ax, sen är 
det skadeligt. Man holler dermed fort en månad eller 6 weckors dag. Det slåss under 
daggen, då det ränsar bättre magen. Deraf gifwes ganska litet och ofta, ei mycket [16] 
på en gång at han ei må andas och flåsa på det, då Han får afsmak för resten eller det 
mästa som är Honom förelagt. Det slagna bör ei så länge få ligga i hög, at det hettar. 

Sedan Hästen 3 dar ätit färskt gräs bör han åderlåtas för at förekomma feber etc. 
Somliga gifwa också då Hepar Antimonii23 ½ uns; på fuchtad hafre eller kli; kli allena 
är dock bättre. 

J brist på grönt korn, kan man slå Sainfoin, Luzerne, klöfwer, som slåss full 
blomma. 

Då man uphörer med at gifwa Hästen grönt korn, gräs, ger man Honom crocus 
metalattor24 ½ uns och Aethiops mineralis25 gr XXIV som förtar och drifwer 
matken 2 6 . Härmed fortfares en wecka på fastanne mage. 

Några påstå, at skrapning27 och all annan ans under grönsakers ätande äro onödiga, 
ja skadeliga. Men sådanne påståender äro ogrundade. Så wida kan det äga sin grund, 
at ju mindre transpiration är öpen, som skjer då orenligheten täpper porerna, ju mer 

20 Sniben, ormen = rots, revorm (hudrots). 

2 1 Gjöpning = handfull. 

22 Sainfoin = esparsett, Onobrychis viciifolia. 

23 Hepar antimo11ii, Spitsglaslever, brukas enligt Florman (1809) i sjukdomar som härröra af fel uti 
utdunst11i11ge11, uti qwarka, qwickdrag och åtskilliga bröstsjukdomar. ½ uns = c:a 15 g. Framställ
des genom att salpeter och antimon blandades och antändes. 

24 Crocus metallorum, metallsaffran, är vissa färgade metallpreparat: Crocus martis aperitivus, järnhydr-
oxid, Crocus martis adstri11ge11s, järnoxid, Crocus veneris, kopparoxidul. 

25 Aethiops mi11eralis, Jem-mohr, gr XXIV betyder 24 gran = c:a 1,4 gram. Jämoxidpreparat. 

26 Matken = (inälvs)masken 

27 Skrapning = rykt. 
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föres wätskorna inåt tarmarna och förordsaka öppet lif28 och ofta diarrhee, hwilket 
annars påsyftas med det färska fodret, hwilket det äfwen som en ordsak tillskrifwes. 
Men kunde man icke fast häldre hålla genom skrapning och rykt porerna öpna för den 
aldra nödigsta och hälsosammaste excretion, transpiration, samt underhjelpa det 
gröna(t)s wärkan [17] med et purgati/29 . 

Hwad Stallets ränsande angår, hwilket holles för onödigt och äfwen skadeligt af 
somliga under samma tid, så kan en sådan orenlighet och stank ei annat än skada 
kreaturet. Man ser ju en hund gå ur sit boningsrum för at afbörda sin orenlighet 
afsides. En katt söker betäcka sin träck; och intet kreatur, som äger sin frihet, har 
nöye, at wistas der det nedlagt sina efterlefwer. Således kan ei en Häst trifwas bland 
stanken af sin spillning. Säkrast är derföre, at ränsa ständigt och holla rent. 

Vatten till hästar 

En annan orimlighet ei mindre skadelig är den, at man påstår sig hafwa försökt, at 
grumligt och orent watn är för Hästar ei allenast hälsosammare, utan äfwen så 
födande, at Hästen deraf blir fet. Men huru kan wäl en hop orenligheter, jordiska 
panikfar, en hop insect frön och andra utiblandade delar, kunna smälta, förwandlas till 
Chyfus30 och gå igenom de fina mjölksaftens rör intill blodet och sedan förwandlas till 
kjött eller fetma; alt sådant är stridande mot djurets natur och dess smältnings krafter. 
Derföre holles med rätta et rent, klart, flytande, genomskinligt, osmakeligt watn31 för 
det bästa och tjenligaste at gifwa kreaturet. [ 18] 

Ett sådant rent och oblandadt watn uplöser bäst och lättast det Hästen ätit, och med 
det samma går obehindrat genom nopphinnans32 sugrör intill vasa chylifera, hwilket et 
orent ei kan göra, utan twärtom förordsakar förstopningar . Och fastän man skulle 
medgifwa, at et orent watn ei skulle i anseende till kreaturets kropsbyggnad och dess 
foder ei wara så skadeligt för Hästar, som för menniskjor, så kan ei nekas det ju et 
upblandadt watn är otjenligare till fodersmältningen än et rent. 

Man moste dessutom noga märka, och akta at det watn, som man gifwer Hästen ei 
bör wara alt för friskt och kalt, hwilket förordsakar Colique, och swulnad i 
spottkjörtlarne. Snöwatn förordsakar en häftig hosta, en förstoppelse uti tung och 
kjäftkjörtlarne. Hos unga Hästar kommer deraf et flytande genom nosen, med en tun 
eller tjock materia. 

28 Öppet lif = lös avföring. 

29 Purgatif = avföringsmedel. 

30 Chylus = vätska ("mjölksaft") i lymflcärlen (vasa chylifera) från tunntarmen. 

3 1 Osmakeligt watn = vatten utan bismak. 

32 Nopphinnan = tarmslemhinnan eller allmänt hinna med papillartade eller knottriga bildningar. 
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Tiden, på hwilken det skall gifwas, bör äfwen aktas. Är hästen het och andetrött, 
bör Honom ei tillåtas at dricka, aldraminst kalt watn, innan han stått någon stund och 
flåsat ut. J widrigt fall blottställes kreaturet för lungfebrar och andra inflammatoriska 
sjukdomar. [ 19] 

Tiden, på hwilken man annars wanligt bör watna en Häst är klocka[ n] 9 f. m. kl: 7 
om aftonen. Om Sommaren watnas Hästen 3 ggr., den andra gången 5 timmar efter 
den första, och 5 a 6 timmar efter den andra gången. Då man är på resan stadd med en 
häst kan man wäl ei så noga observera denna tiden, nog af at Hästen får 3 åtminstone 
2 ggr watn om dygnet, men aldrig då Han är warm och förr än Han flåsat ut. 

Det är altid bättre funnit at watna hästen förrn man ger hafren, än gifwa den åt 
hästen förut innan man watnar. Det watnet man gifwer i stallet åt Hästar om 
morgonen , bör vara upwägit och satt i stallet om afton, och öses up om morgonen det 
som skall drickas om afton. Dess utom alt kalt watn bör blandas med hett, eller skall 
man röra deri med handen , eller med et höknippe, eller blandas deri mjöl eller kli eller 
sättes det i solen, så at den rå kylan skiljes derifrån. 

Då hästen dricker bör Han hind ras ifrån at ständigt i et drag upfylla sin längtan 
efter watn och blifwa otörstig. Han bör emellan åt flera gängor förmås at draga till sig 
andedrägten, ty annars kunde Han skada sina lungor och på en gång draga för mycket 
kalt watn till sig. [20] 

Skötsel under resa 

Då man begifwer sig på resan i synnerhet om den ärnas blifwa long och forcerad, 
moste man i början åka eller rida sakta och så småningom öka hastigheten och emot 
qwarteret der man tänker holla still eller stanna skall man taga så småningom af med 
hastigheten intill man ti ll slut låter allenast gå, då Han får efter hand hämta en jämn 
andedrägt eller som det heter flåsa ut, och swetten uphör at strömma och får sakta sig. 

Men skulle man nödgas , at immer33 forcera resan intil hwilostället, bör hästen 
ledas omkring sakta tills swetten lagt sig och hettan är öfwer, då första tages sadelen 
och betslet af Honom, och en masticadour34 lägges i mun, swetten strykes af med en 
träknif, man gnider af resten med en halmw1ska och derefter med en trasa, gnider wäl 
benen. Med en swamp doppad i rent watn twättas ögon, öron, nosen och under 
swantsen wäl rena; Benen och fötterna twättas och gnides ganska wäl. 

Somliga bruka äfwen den försiktigheten innan de begifwa sig på resan, at man 
några dar förut leder hästen någon timma om dagen för at wänja och göra honom mer 
ledig i gången. [21] 

33 Immer = ständigt. 

34 Masticadour = föremål att tugga på men ~j svälja; som hindrar fodernpptagande. 
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Svensk skjuts. Ur Noring (1842). 

På longa resor brukar man ock den warsamheten at man gör de första dagarne små 
:zgsresor som ökas dageligen; och altid öfwerfares före middagen den längsta wägen, 
:::edan kreaturet är mäst hwilt. 

Sedan man framkommit till qwarteret och fullgjordt det man förut sagt och 
:-eskri fwet, bör kroppen betäckas med long halm som fastbindes med gjördlar. 
~ärmed holles porerna längre öpna och Hästen förkyles ei. Skulle Hästen wid 
.-. illlkomsten ei wara särdeles het, bör man ändock ei taga af Honom betslet, utan 
:--2.lla honom wid krubban, hwilken göres för Honom ren, at Han intet på en timma får 
~- ei eller af något smittadt foder taga skada. Man lossar allenast Sadelgjorden; 
:-:ustremmen, ryggstycket och lägger under sadelbommen en halmwiska. 

Somliga bruka, at straxt gifwa hästen wid ankomsten en kappe hafre, men säkrast 
i:. at låta Honom hungra någon stund förut och derpå gifwa Honom hö, hwarefter 
:--2...1 watnas och på watnet ges hafre; skulle Han då ei äta hafren, ges honom litet 
:"_:htadt kli. Osmak för hafren kommer ofta deraf, at man gifwit deraf för mycket i 
::-fl:-jan . [22] 

r ötterna bör man under resan holla ganska rena, och se till, at intet sand eller 
: :-e;llighet må fästa sig ned uti fötterna, emellan hästskon och sålan. Detta bör wid 
- :. 2.rt hwiloställe efterses och borttagas. 

l.;nder foten lägges färsk kodynga och äfwen upom hofwen , men öfwerst och på 
- :i~-:-aonan smörjes med en upmjukande smörja. 
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Lägger Hästen sig straxt han fram kommit måste man efterse om Hästskon trycker 
på sålan. Detta fel märkes då Hästskon är af tagen och man ser Honom på något ställe 
gläntsa eller wara sliten. Detta bör då afhjelpas dermed, at man skjär af sålan. 

Munstycket af betslet bör wid hwar gång det aftages göras rent och uphängas, så at 
ei fraggan af saliven må fästa sig wid jernet och wäcka wämjelse hos Hästen; 
Sadelbommarne böra äfwen göras rena och torkas i solen. Sedan förplägas Hästen som 
förut beskrifwet är. 

Om afton skall man tillse, at Hästen får lägga sig, till den ändan bör grimskaftet 
wara så longt at Han öfwer natten någon stund kan lägga sig ned och hwila. Men man 
agtar noga, at Grim skaftet ei är längre så at Hästen deruti kan trampa eller örja35 sig. 
[23] 

Efter en long resa händer ofta at fötterna blifwa swulna. Då tagas 2ne söm bort wid 
hwar hä! 36. Derigenom lindras wåndan. Man insmörjer hofwen med något tjenligt och 
lägger färsk kodynga under foten. 

Med strömwatn twättas och ställes swulna ben efter resan, isynnerhet om det skjer 
titt och ofta; äfwen twättas de med en askelut eller kodynga uplöst i ättika, då man 
tillika öpnar ådern på halsen. Härtill kan man 2 dar efteråt sätta upmjukande Clistir31 

och i stället för hafre ges kli befuchtadt med wåta tjenliga saker. 

Skulle en Häst under resan willa dricka uti förbitlytande watn, holles Han derifrån 
af fruchtan at det är mindre hälsosamt. Det är försiktigt at ei tillåta Honom dricka af 
annat än det hwar om man af wärdfolket blir underrättad at det är godt. Dessutom är 
Hästen under farten altid något warm . Ofta träffas under wägen et watn, som är högst 
skadeligt. 

Olika slag och raser av hästar38 

Af Hästar äfwen som bland alla hemtamda djur finnas oräckneliga arter eller 
varieteter. Desse äro mäst så många och olika som Landskaperne äro hwarest de 
upfödas. Hwar en Province i Swerige har sin särskildta art Hästar. De Skånska 
hästarne äro en blanning [24] af swenska och utländska slag. De äro mäst smalbente 
med hög resning och smal buk. Föga kjöttfulla med smal hals, och trång bringa. 
Fram- och bakben äro nära intill hwarandra stälda eller föga skilda åt. Detta utmärker 
swaghet och de äro föga tjenliga til dragare. 

35 Örja sig= snärja sig, strypa sig. Hof(1172) 

36 Hästhovens traktdel kallades vid denna tid häl. 

37 Clistir = Lavemang. 

38 Hela detta kapitel är tillagt av Hernquisr. 
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Uti de intill Skåne gräntsande orter och landskaper finnas de flästa hästar likna 
:~se till ställning och styrka. De äro dock till större delen mindre. 

Hästame i bergslagen äro mer satta, Kubbiga39 och starka, ei så höga, men de ha 
_::z.rkare senor. Desse äro till början hämtade från Norge och sedan utplanterade i de 
-rirdiske Provincier. Men en del af dessa äro helt små dock snabba löpare. Jntet land 
_i:;2.I1 ner jag der så många slags hästar äro om hwar andra blandade; det woro derföre et 
:-::ödigt bemödande, at willa beskrifwa hwar och en Provinces särskildta afwel. 
::•,1: ilken ehuru den tyckes wara egen och åtskild är dock blandad, at man efter 
- ; :-mare åsyn finner den i mycket likna allmenheten. 

De finska Hästar äro mer undersatte, fyllige och starka, ei så högbenta, ha starkare 
~ or och mera kjött, smärta ben och nätta fötter. Desse äro starka dragare. 

Ölänning. Ur Noring ( I 842). 

Öländska hästar äro de minste, ganska arga, snälla löpare, kubbige, wiga i ben. 
[23] 

Til at kjänna och åtskilja Hästar från olika landskaper och länder, fordras en long 
öfning och färdighet. Skiljomärken äro förswagad af dessa släktens blandning från alla 
orter. 

::9 Kubbig = knubbig. 
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Utländska hästar40 

Här hos oss träfar man ei som i Ängland och sällan i Frankriket, arabiska hingstar. 
De wackraste och af första Orden, som blifwit ~jända i Europa och på flera ställen äro 
utpeuplerade41 , hafwa stadgat den goda tankan, at de woro bland de bästa och 
förnämsta, at eftersträfwa. 

Araberne förwara med mycken omsorg sina ädla Hästslag och hålla deröfwer 
ordentliga och säkra släktregister, indelta i wissa classer: J första äro de ädlaste af 
gammal race och oblandade. J andra sådanne som äro en blandning af de ädlaste i 
första Classen och af en sämre. J tredje Classen räknas alla allmenna gemena 
arbetshästar. De i första Classen äro ganska dyra. Et sto i samma Classe bestiges 
aldrig af en hingst af samma slag med mindre trowärdige åsyne witnen äro 
närwarande, hwilka äfwen wid fölandet skola infinna sig, för at skrifteligen intyga 
affödans härstammande från den ädla stammen. Man låter ei et ädelt sto betäckas af en 
gemen. Då man sjelf ei har Hingst af den äkta anan, lånas en af grannarne. Witnets 
målet nederteknas, förseglas af en ämbetsman, då i detta dagen, fadern och modern 
samt fölningen äro deri förut beskrifna. Denna förseglade Act lämnas till kjöparen. 
[26] 

Hos araberna värderas mäst en wig- lätthet uti språnget. Hästen bör efter deras 
tycke häldre wara mager än fet och medelmåttig stor. De få också litet at förtära, en 
kappe korn ges i tournist42 allenast mot natten; om dagen watnas Han 2 a 3 ggr. 
Annars skötas Hästarne der mer än någon annan Nation skulle finna sig derwid. 

En Spansk häst har en long tjock hals besatt med mycket hår. Dess Hufwud är stort 
och hos de flästa fårhufwud. Öronen äro longa men wäl fästade, så at deras 
wanskapelighet dermed afhjelpes. Ögonen äro lifliga och qwicka: Länderna äro låga 
och likna baktil mulåsnans. Men dess ben äro wackra släta korthåriga. Senan är wäl 
skild från benet. Karleden är long med aflonga Hofwar, som skjuta fram wid tån, som 
på åsnan med nog höga hälar. De wackraste härstamma från Andalusien. De äro lätta, 
wiga, qwicka, djerfwa, böyeliga, läraktiga och derföre efterfrågas på ridstallar till 
parade och i krig. 

En Häst från Barbariet är kall, går wårdslöst. Men då Han forceras finnes Han 
hafwa mycken styrka och lätt andedrägt, och är snäll i löpande. De äro mäst små, 
sällan öfwer 4 fot och 8 tum [129 cm]. Men öfwerförda till Ängland och Frankriket 
föda de afwel som är större och reseligare. Halsen är long, smal, finhårig, wäl stäld 
mot skullerbladsstan. Hufwut är litet, fårnosadt. Öronen wäl fästade och små. Bogarne 
äro platta, höga, länderne longa, swantsen högt fästad. Fötterna wackra. [27] 

40 Här åter översättning av HS 122 (Bourgelat). 

41 Utpeupleralle = spridda. 

42 Toumist = tornister, foderpåse att hänga på hästens huvud. 
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Turkiska Hästar äro ei eller wäl proportionerade. Halsen är smal, kroppen är long, 
benen är föga nerveusa[!]43 . Ryggen upstående. Men han har en lätt andedrägt. Han är 
förfräffelig i fält, lefwer med litet. 

De Neapolitanska äro mindre läraktige. Deras hals är tjock, kroppen är wäl satt, 
Hufwudet är stort och Pannan kullrig. Han är wäl lagd och är djerff, dess rörelse är 
wacker. Samman parade wag[ n ]shästar förnöya ögonen. 

Ängelska Hästar likna arabiska och Barbariets hwarifrån de äro härstammande. De 
hafwa dock et längre hufwud men wäl skapadt med kullrigt ansikte. Öronen longa men 
wäl fästade, nog långhåriga, men de äro större än deras stamfädrar. De äro modiga, 
starka, stå emotfatigue,44 , löpa lätt, tjena till jagt, kappridande. Men dem felas mjuka 
leder, och ha mindre lediga skullerblan. Jrrländska Hästar äro också goda, de äro mäst 
gångare.45 

Danska Hästafwelen har en wacker resning, dessa hästar äro nog håriga, ha en 
wacker gång. De passa bäst i krig , och till wagnshästar. 

Tyska Hästar äro mäst wackra och härstamma från Turkjet och Barbariet samt 
Spanjen och Neapel. Men de ha tung andedrägt. 

J Transsylvanien och Ungern skall wara et slags hästar som äro härdiga i all 
fatiguer, [28] som tola hunger och kjöld, utan at afmattas. Men de äro ei sköna. Deras 
hufwud är fyrkantigt. Deras nos föga öppen, hwarföre också Ungrarne skjära den up. 
Halsen är på dem tjock, deras mahn är long. Buksidorne äro iholiga. De äro mer longa 
än höga och deras magerhet ger dem et mindre skjönt utseende. 

De Holländska Hästar anses i Frankriket för de tjenligaste dragare. De kjöpas från 
Norra orterne hälst ifrån Fris/and. De äro stora och starka. 

De Flandriska säljas i Frankriket för Hollänske men äro longt sämre. De ha stort 
hufwud, platta fötter. 

J Limoge i Frankrike fins hästar som likna de Barbariske. Men de äro något 
longsamme de passa dock till jagthästar. De komma ei i sin fulla styrka förrän i 8de 
året. 

J Normandie finnas Hästar som mäst passa till dragare och äro starka och wigare är 

43 I HS 122 (Bourgelat) ses jambes sant peufournies ( = föga fylliga). 

44 Fatiguer = uttröttning. 

45 Hemquist har bär hoppat över Bourgelats avsnitt om hästar från Polesine (Rovigo, i närheten av 
Venedig) och Ange/11. 
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de Hollendske, dock ei så mycket som de från Limoge. 

Jfrån Roussillon och Navarra komma fina Hästar, som likna de Spanske, men äro ei 
så goda, med long kropp äro de swagare. I Limoge födas up hästar, som tjena bäst till 
dragare; de ha stort H ufwud, el ack kort hals och swag syn. 46 

J Bretagne och Poitierre upfödas hästar, hwilka äfwen ha swag syn, tjocka lurfwiga 
fötter, hwilka plågas af swulster (och felaktiga fötter). 

Om stuterier47 

Med Stuteri förstås en samling af Hingstar och ston, som underhollas på et ställe 
för Häst afwelens förbättrande och uphjelpande i et land. 

Det följer således, at wid inrättande häraf skall hafwas afseende på de hwarjehanda 
behof deraf, som efter lands orten kan fordras. Hitintil har man mäst haft afseende på 
Ryttare och Officers hästar så wäl här , som i andra länder. Men ehuru desse 
werkeligen med mycken kostnad äro inrättade på monga ställen, hafwa de dock ei 
kunnat medföra all den nytta man wäntat. Man kan ei neka, at desse wåra Stuterier 
bidragit ansenligen till Cavalleriers behof och stoppat en del af wåra nödtorfter. Men 
så är det longt i från, at desse goda och wäl men te anstalter kunnat göra till fyllest. 
Höga Öfwerhet har derföre funnit nödigt widtaga tillika med den förra en långt annan 
och som jag tror fördelaktigare anstalt, som är at wissa Rusthollare åtaga sig i stället 
för rustning at holla Hingstar till allmenhetens tjenst emot en ringa betal(l)ning af 
dem, som Hingsten betjenar. Denna Jnrättning lofwar mycket godt, allenast den 
förbättras och göres sådan at den kan förskaffa den största nytta och all möyelig gagn 
för allmenheten , i afsikt på hwilka den är påtänkt. [31] 

Men om man Supponerar48 nu först , at desse Hingstar äga alla de ärforderlige 
egenskaper, som man kan finna nödige, och at de skjötas på et förnuftigt och enligt 
naturens ordning öfwerensstämmande sätt, och at äfwen tjenliga stoen, rena och utan 
fehl bestigas, samt at desse så wäl som fölungarne skjötas på et wederbörligt sätt, så 
återstår ännu en upmuntran, en belöning för det beswär och kostnad man haft med 
desse kreaturs upfödande. Skulle hända, at desse påkostade föhl och Hästar blifwa utan 
skjäl wrakade, och andre utländske, mindre duglige och wid landsorten mindre tålige 
och wahne, wid recrureringar desse föredragne, så länge de ei af en betydande Herre 
egennyttigt praesenreras, så skulle all hug och drift, at nyttja tillfället förswinna, och 
dermed all nytta af denna goda anstalt göras till intet. 

46 HS 122 (Bourgelat) har också beskrivning av hästar från Franche Cornte, Auvergne och Bresse, som 
Hernquist hoppat över. 

47 Av detta kapitel finns bara den inledande meningen i HS 122 (Bourgelat). Jagformen i fortsättningen 
kan tyda på att Hernquist själv skrivi t detsamma. 

48 Supponerar = antar. 
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Till at wederlägga och förebygga de wan1iga skjäl, och de skjäliga misstankar, som 
kunna mot wår artificiella afwel upkomma, synes ei nog wara, at anskaffa Hingstar, 
som wäl hafwa utsikt af ädelhet och skjönhet, de kunna hafwa förtäkta hwarjehande 
fehl. [32] De kunna wara af sådan race, från sådan landsort och Stuteri, som gör dem 
till otjenliga; ei nog Stoen som utan granskning föras till desse Hingstar, kunna wara 
odugliga til at frambära sådan afwel; desse så wäl som deras afföda kunna illa skjötas 
och upfödas . Till alt sådant fordras mer insikt, än som faller på desse, som deröfwer 
nu fått inseende. Deröfwer borde sättas en eller flere förståndiga, som deröfwer hade 
inseende, hwilka efter en föreskrifwen Instruction skulle wara answarige för alla eller 
wissa Stuterier. 

Jag wil ock härtil lägga än en äfwen så angelägen anmärkning. Det woro wist en 
stor förmon om genom de förra här i Swerige gjorde goda anstalter man kunde spara 
de monga penningar, hwilka årligen utgått för Hästar till Cavalleriets recrutering, 
hwilken Summa lärer stiga till flera lO00de. Om nu lägges till at sådanne omstän
digheter kunna företes, at inga nödiga Hä[star] kunna utifrån bekommas, ehuru 
angelägit det än måtte wara. Således blir högst nödigt, at med alfwar waka öfwer dessa 
nådigt tagna utwägar. Men ei nog, at hafwa et Cavallerie upsatt på Swenska fötter. 
Wåra dageliga behof påminner oss äfwen [33] huru angelägit det är och nyttigt, at 
hafwa starka och lätta dragare för wåra tunga foror, till Posthästar, Gästgifware skjuts, 
och alla andra behof så för resande, som för åkerbrukaren. Som Hästar tjenliga till alla 
desse och dylike andre förrättningar felas oss, så fordras härtill en särskildt författning 
och högst nödig anstalt. Det är ei lika mycket at med et och samma foder holla en 
häst, som drar dubbelt större lass på dubbelt kortare tid, hwarmed således et 
fyrdubbelt arbete göres med en och samma dagswärks karl på dygnet. Och sådant är 
förhollandet uti alt det öfriga. Hwad kunde således öfwer hela Swerige winnas i tiden 
och lätthet. Hwar och en kan lätt uträkna båtnaden. Wille man i stället för 4 swaga 
Hästar allenast holla 2 dugliga och spara det dermed i beholl warande hästfodret, till 
flera kors föda, skulle fördelen wisa sig i mer ost och smör. Tänk hwad härmed skulle 
winnas. Alt talar till denna afwelens förbättrande. Jag wil nu i korthet anföra hwad i 
allmenhet bör wid et Stuteri i agttagas; hwad der till fordras, samt huru det skall 
underhollas . [34] 

På nådigst anstalt äro här 2ne slags Stuteri. Det ena är en Samling af utwalda 
Hingstar och Stoen på 3ne Ställen Fliinge, Kongsör och Strömsholm. Det andra slaget 
utgöra wissa kringspridda Hingstar i Landsorterne på wissa Rusthold deräst allmogen 
får sina Stoen betäckta. 

Praktiskt arbete vid stuterier49 

Till det förras underholl fordras flere hagar öfwer Sommaren. Uti den fetaste och 
frodigaste Hage släppas fölston, som bära och föda sina föl. Uti andra Hagen der betet 
är mindre fett och saftigt, släppas de Stoen, som kastat eller ei tagit föl. Uti 3Q$ födas 

49 Första delen av detta kapitel är åter ur HS 122 (Bourgelat) . 
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de unga winterungar, Honor, hwilka ei böra komma nära Hin[g]star, hwilka i förtid 
skulle matta sig och förswaga Haferen[!J50. De unga Stoen skulle äfwen i förtid oroas, 
förswagas och racen skulle dermed komma af sig. Denne tredje Hagen skall wara 
tufwofull och ojämn samt torr, at de unga blifwa wahna wid ojämnheter och deri lära 
sig at lyfta up benen och fötterne, så at de blifwa lediga och wahna wid at gå och lyfta 
up lederna. Denna Hage bör wara wäl stängd och skild ifrån den der Stoen, Stoföhlen, 
winterungarne och unga Stoen gå uti bete. 

De drägtige och däggande böra rikeligen födas at föhlet deraf kan wänta en fetare 
och ymnogare föda. Annars är at i agttaga, at de nyligen bestigna ei behöfwa [35] så 
fett bete; ei eller är det nyttigt eller säkert, at lämna dem ihop med föhlston , som äro 
rädda om sina små unga affödor och derföre kunna spjärna och slå de drägtiga at de 
kasta föhlet. 

De stoen, som ei äro drägtiga och altså lätta, böra äfwen wara skilda från de tunga, 
hwilka skulle af de lättare oroas och slåss. De lättare eller ei drägtige behöfwa ei så 
fett bete. 

De afwanda och unga winterfödda och de derutöfwer intil dess de äro brukbara 
böra som före sagt är gå uti en torr, ojämn park, deräst de få ledigare, wigare, lättare 
och säkrare gång. På en sumpig och fuchtig mark blir syn swag, hufwut, halsen, 
Bögerna, Ben och Hela kroppen tjock, besatt med hår, kjött och är wätskefull. Fötter 
blifwa platta. Twärt om de Fölungar, som upfödas på torra platser, der tufwor och 
många ojämnheter finnas , blifwa sunda, starka, lätta. 

Hagarna borde delas i flera, ju flera, desto bättre om annars dertil är utrymme. Det 
skulle äfwen båta en hushållare, at först släppa Hornboskapen in uti Hagen at afbita 
det gröfsta och längsta fodret hwilket Hästarne ei widröra, utan får stå orört och 
nedtrampadt. Om Hästarne endast skulle födas på ängen, skulle betet aldeles förswinna 
år ifrån år alt mer och mer, tils ängen skulle stå liksom förbränd. Den heta 
hästgjödslen [36] bränner också starkare än Boskaps gjödslen. Men om Oxar och kor 
först insläppas och få gå der tils alt det höga gräset är afbitet, och Hästarne sen får 
förtära och afgnaga det spädare och feta , får ei det grofwa mer öfwerhand, än det 
späda.51 

Sedan man skaffat sig et tjenligt Stuterie, skall man wara mon, at bibeholla det wid 
hälsa och bota dess åkommor. Men desse medel äro enahanda med hwad om alla 
Hästars åkommor här blir sagt. Wi willa säga wåra tankar om de Hingstar, sorn äro 
tjenliga, at förskaffa till afwelens fortplantande i Swerige. 

Ängländarne ha till sin sköna Hästafwels upkomst hämtat Hingstar från de södra 
länder, från Barbariet, från Turkiet och Arabien, och parat dem med sina Stoen. Häraf 

SO Troligen har Hemquist skrivit fel - sannolikt menar hanförswaga Afwelen. 

51 Här slutar den direkta översättningen ur HS 122 (Bourgelat). Fortsättningen författad av Hernquist? 
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har kommit en stor efterkomma, som är longt större än Hingsten, men den har de 
flästa faderns goda egenskaper. Wi skulle äfwen, fast med någon dryg kostnad , kunna 
förskaffa oss dylika från nämda orter och deraf draga botnad, allenast de skjöttes på 
sitt wanliga sätt. Kjölden och Climatet torde wä1 finnas wara et hinder, men skulle 
man ei i början kunna förwara Honom i et warmt rum, i en drängstuga: Araberne [37] 
hafwa sina ridhästar inne i tältet öfwer natten; hwarföre skulle icke drängar och Hästar 
trifwas ihop hos oss? 

Dessutom blefwo nödigt, at weta huru den inkjöpta Hingsten lefwat fö rut. En dylik 
diaete skulle här hollas . Den Arabiska får allenast litet hafre afton och morgon och 
sedan får ei annat hela dygnet än watn. Et öfwerflödigt foder gör wåra tunga och 
dästa. 

Men emedlertid o m man ei kan få desse Hingstar och intill dess de kunna 
bekommas, wåro rådeligt, at hämta Hingstar från Ängland, jag menar dem, som fullit 
efter Arabiska Hingstar i första racen. De i sednare led taga af; och föda af sig mindre 
dugtiga, som likna modern. Derföre blefwo angelägit, at städja om ei hwart tredie år , 
åtminstone hwart 5 eller 6te år, förskaffa nya, al tid en af första leden af en utländsk 
från södra länder fullen Hingst. 

Neapolitanske och Danske Hingstar parade ihop med lätta och lika Ston af 
Hingstarnas färg, skall gifwa en race, som blir lättriden och reselig ställ ning. Paras de 
samma Hingstar med satta och fyl liga Stoen få wi derefter dugliga wagns Hästar. 
Hämtas Hingstar från Hollsten, [38] Fris/and, från Holland skola wi derefter winna en 
afwel, som ei skall gifwa de förra mycket efter. 

Ho!lstenska tror man dock för oss wara de säkraste, at förskaffa . 

Allmänt om hästaveln i Sverige52 

Man hörer en allmen Klagan öfwer brist på goda Hästar, och som wärre är torde 
den ei wara så ogrundad hälst än i dag går stora p[ennin]ge summor ur Riket fö r 
Hästar. 

Om et olyckeligt Krig skulle twinga Wår nådigste Konung, at betjena sig af 
Cavalleriet, och de nu uppsatte Hästar skulle olyckwis omkomma, hwarifrån skulle 
wäl då bekommas så monga Mönstergilla Hästar, at Hela Cavalleriet sku lle åter kunna 
recruteras med dugliga eller förswarliga Hästar? Jag fruchtar, at wi då skulle få ärfara 
brist uti wåra fast nog kostsamma men ganska wälmente Nådige författningar. Skulden 
till denna owäntade utgången ligger icke uti sjelfwa plan och afsi kten, utan 
förnämligast uti missbruket af denna förmon, hwilken drifwes af okunnoghet och 
egennytta. 

52 Detta kapitel är ett referat av för~ta delen i / Gabriel Fnlkenberg:j Tankar om en god häste-afveL1· 
fortpla11t11i11g i rikN. Stockholm 1747. 
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Wist är wäl, at få privata kunna på egen kostnad med snar förman inrätta Stuterie; 
ty om En till en dugtig Hingst skulle holla 15 Stoen får Han andra året 31 at föda, det 
3d$ 46, det 4de 61, det 5te 76, det 6te 91, det 7de 106, innan någon brukbar kunde 
deraf säljas. 

Men få äro så förmögna, at de kunna i 7 [66] år uthärda med denna kostnad, utan 
någon ärsättning. Wåra förra Stora Konungar, som wäl insågo detta hinder, inrättade 4 
stora Stuterier på Strömsholm, Fliinge, Höyentorp och Läckö. Utom dessa war, som 
jag hört, en mönstergild Hingst på hwart Corporalskap underhollen af en Rusthollare, 
som dermed undgick Rustningen ungefär som nu. Än mer 6 Hingstar skulle på hwart 
Stuteri wara till Allmogens Stoen til betjening hwaröfwer årlig räkning gjordes. 

Således woro på den tiden Crono Stuterierna liksom en Planterschola, derifrån 
dugtiga Hingstar kunde fås till de smärre privata och till allmenhetens tjenst. Ingen 
privat kan eller förmår förskrifwa tjenliga Hingstar utifrån, det woro derföre 
önskeligt, om desse ännu warande Stuterierne kunde härutinnan upfylla wår längtan. 

De, som äro försedda med widlyftiga stora, med gräsrika hagar och ha mycket och 
godt hö, kunna anlägga Stuterier. Andra ei. Der brist är på desse förmoner, arbetas 
förgäfwes. 

Den som är försedd med dylika beqwämligheter kan wara omtänkt på et godt 
Hästslag, som bäst trifwes och som alstrar öfwer sig. [67] 

Man har redan i Kong Carl d: XI.s tid försökt de ängelska Hingstar, som man 
derifrån införde, äfwen skall ungefär wid samma tid den Ängelska afwelen i Preusen 
warit allment antagen. Man skall funnit denna affödan mindre tjenlig, och aftagande, 
så at i stället för de stora, sköna, wackra, snabba och lätta och goda införda hästar, 
fick man wäl wackra men odugliga Hästar. Ordsak lärer warit, at desse Beskjällare, 
som woro fullne efter en blandning, gofwo en afföda, som i de sednare lederne togo 
af. När man ei hwart 5, 6, 7 sidst 8de år byter om Beskjällare, och hämtar nya utifrån, 
och det af första generation, samt dessutom byter om ifrån det ena till det andra 
Stuteriet, tar afwelen af. 

Saken är den, at alt lefwande, alla hannar, som föras från de warma och kalla 
Climaten till en tempererad luftkrets alstra öfwer sig. Men dess afföda aftager i de 
följande gererationer alt mer och mer. Derföre är nödigt, at ei betjena sig af de andra, 
3d$ el. än mindre den 4de generation. 

Ängländare, som äro djupsinniga, wällustiga och älska kappridande, hafwa till sin 
stora förman hämtat Beskjällare från Barbariet. Desse paras med stora ston och lämna 
en ståtelig afföda i första leden och andra, men aftaga alt mer och mer uti de följande. 
Således hålla de nödigt at efter wissa år hämta nya Beskjällare från nämda ställe. 
Sådant kunde fast dyrt, äfwen här widtagas. [68] 
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Som nämda blandningar alstra först öfwer sig, men sedan i följande leder under sig 
intil dess de förfalla till mödernes eller fädernes arten, så torde bäst wara, at hämta 
Hingstar och Ston utifrån af bästa art. En sådan afföda af dem, som ei warit blandade 
med andra länders Beskjällare, torde blifwa beständig i fall den rätt skjötes. 

En Hingst, som kunde föras från norra länder t:e: från Wästerbotten, skulle i Skåne 
gifwa, om de som parades woro utan lyten, wäl lagde och begåfwade med de äskade 
egenskaper, föda af sig en dugtig afwel. Men detta ombyte skulle utan särdeles 
kostnad kunna skje. Det återstår at försöka. Men skulle det misslyckas äfwen, at dess 
afföda äfwen aftogo, kunde missräkningen lätt hjelpas. 

J Vittenberg och i Schlesien skall i några Stuterier finnas dugtiga oblandade 
Hästslag. Derifrån kunde hämtas till wåras uprättande. 

Den spanska Hästafwelen som ei är blandad, skall af isynnerhet från Andalusien 
tagna, hafwa bäst lycka[t]s hos oss. Dess afföda skall förblifwa den samma intill sjette 
generation, hwilket är en stor sak. Desse upfödda wid den kalla nattkölden, skola tåla 
wåra wintrar. [69] 

Enda swårigheten är, at de Spanske ei tola longa sjöresor, utan deraf blifwa 
oduglige till afwel. Men så kunde de hämtas landtwägen och här med fördel paras med 
Stora Bömiska Stoen, som äro upfödda på de kalla och bergiga trakter, hwilka skulle 
bäst kunna uthärda wår kjöld. Stoen ifrån de södra länder äro mer ömtåliga. Men för 
all ting bör ny recrutering skje hwart 8de eller IOde år, och noga aktas, at ingen 
Beskjällare nyttjas på samma ställe, som den är född . Borde altså wara flera allmenna 
Stuterier. 

Det är nu mäst brukeligt på de flästa orter, at låta betäcka för hand af fruchtan at 
Hingsten skulle skadas af Stoen och Stoen af Hingsten. Men wid främmande Stuterier 
hollas hagar deruti 10 a 15 oskodda Stoen släppas lösa med Hingsten. Hagen bör wara 
så tillräckelig och gräsrik, att alla på 6 weckors tid deruti kunna födas och hwari 
tillräckeligt tillgång på godt och rent watn. 

En Hingst, sedan han sprungit 3 a 4 ggr. förr han släppes i denna hage och der 
förnöjer sina, så at de alla blifwa drägtiga. 

Det kan wäl hända isynnerhet det första året Hingsten nyttjas, at Han förspringer 
sig eller [70] förderfwas af Stoen, som wårdslöst blefwit släpta med Hästskor. J sådant 
fall moste en annan hafwas till hands. 

Sidst i Mai, då godt bete finnes , intil slutet af Junii släppas de ut i Hagarne. Stoen 
gå drägtiga i half 11 intil 12 månad och komma då i April och Mai. Fölungarne hollas 
de första 6 weckor och de sidsta 2 Dto inne inan de släppas ut på betet. 

De som åtagit sig hålla Hingstar i landsorterne borde åläggas hafwa en nödig hage 



45 

för hwar Beskjällare, och de som deri fingo släppa sina Stoen , skulle betala betet för 3 
weckor. 

Der lOOde Stoen äro wid et Stuteri, böra wara åtminstone 10 a 12 Hingstar, och om 
6 kunna hollas till allmenhetens tjenst, borde äfwen wara så monga Hagar, som dertil 
fordras, at hwar Beskjällare fingo sin egen. 

Öfwer de främmande Stoens betäckning skulle hollas en noga antekning och 
warsamhet at inga odugliga antagas; de derefter fullne föhl borde mot hösten mönstras 
för at utse de bästa. Detta blefwo en upmuntran för ägare, at göra sig mon om sin 
afwel. (71] 

På alla ställen så i Franke Riket, som i Danemark och Virtemberg, der en fri och 
ledig bestigning skjer, äro föhlen både friskare och Stoen altid säkrare drägtiga. 

En beskjällare bör 6 weckor före sin tid ränsas i mun, dock ei skorstenfåyas53 , 

åderlåtas och 8te dar gifwes hwar moron på fuchtad hafre et lod Repar antimonii. 
Under springningen fordras Beskjällaren starkare än elliest: utom wanlig Hafre ges då 
et stop gröpadt malt om dagen . Hwar dag bör en Hingst röra sig, ware sig på hwad 
sätt det skje kan. 

På somliga Stuterier lägges en saltsten i hwar Hage, hwarpå alla både unga och 
gamla sleka. Der ei en sådan hafwes kokas ihop salt, saltpetter, swafwel och tjära, 
som slåss i en ho. Detta bekommer dem wäl. 

Wäl födda och annars starka stoen kunna betäckas alla år. Hingsten gör den unga 
fölungen ingen skada. 

Hingsten förnöyer den ena efter den andra och sedan öfwergifwer Han dem. Efter 
fulländadt arbete, ses Hingsten til godo. [72] 

Men som Wårbetet gör Hästen fet och Höstbetet mager, hwilket twärtorn skjer med 
Hornboskapen så rättar man sig derefter. Honom gifs som sagt är R epar antimonii 
några dar å rad på fugtad hafre, och födes rundeligare tils han får sitt wanliga hull, 
sedan ges litet mindre hö än andra hästar, men mer hackelse. 

Praktiskt avelsarbete. Hingstar54 

Wil man föda up ridhästar bör Hingsten ho Ila 4 fot och 8 a 10 tum [ 139-144 cm]. 
Men till stora wagnshästar wäljes en Hingst af 5 fot (148] och deröfwer. Wil man 
upföda Ryttare Hästar wäljes Hi[n]gstar af ärforderlig storlek. 

53 Skorstensfäyas, innebörden ej känd 

54 Ha··r slutar 1-lernqu,·st re"eratet av ,, Falkenberg (1747) och återgår till översättning av HS 122 
(Bourgelat). 

5 
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At mäta en Hästs högd med snöre är ei säkert; om man lägger snöret ofwer Bögerna 
ökar det högden på 2 tum. J det ställe brukas en graderad stång med twärtråd55, som 
kan skjutas up och ned. Detta mått är säkrare. 

Jngen Hingst bör brukas förrän Han är fullkommeligen satt och kommit till sin fulla 
styrka; de fina Hingstar äro ei fullsatta före sitt 7 a !Ode år, då de grofwe och starke 
wagnsHästar äro gemenligen det efter 4 a 5te års ålder. Denna reglans åsidosättande 
torde mäst wållat wår swaga affödas weklighet. Afwelen blir deraf swag och Hingsten 
förswagas så at Han ei mer duger. 

Blifwa de fina Hingstar i tid sparade, kunna de ofta göra tjenst till deras 18de år. 
Dock bör man se noga efter, om affödan tar af, at man då byter om Hingstar. [39] 

Färgen på en Hingst holles äfwen för en nödig ting, at i agttaga. De Swarta 
slätthåriga älskas mäst af alla. Mörk- Castanierbruna och de som deråt gräntsa sökas 
äfwen, men ljusfärgade och mångfärgade, äfwen som hwita förkastas merendels. 
Annars är färgen en sak, som kommer an på tycket. Man kan också träffa Hästar af 
andra i allmenhet förkastade färgor, hwilka äro dugtiga och ofta bättre. 

Men det är ei nog, at wälja en wacker Hingst, ifrån en berömd ort med åstundad 
färg, fullen af god race och som har styrka frammantill. Han bör äfwen hafwa goda 
inwärtes egenskaper. Han moste hafwa styrka, wara modig, läraktig, lätt, ledig i 
lederne och wig. Är han bereden är det så mycket bättre. All elack disposition till fel 
och sjukdom bör wara skild från en sådan, så at ingen fruchtan för Qwickdrag, 
Blodspatt, Klubbiga fötter, sniben. Han bör ei eller wara krubbitare, hwilken olägen
het kommer af swag mage och ei af blott owana, ei hafwa swag syn. Om nu onda eller 
goda naturliga egenskaper, som äro genom aflelsen och födelsen förwärfda kunna 
smitta affödan, huru mycket mer en elack ställning. Elacka wätskor fortplantas också 
på föhlen . Men så äro dock ei alla fehl ärfteliga som hållas för sådane t.e. benkulor56 

af utwärtes ordsak. Men der om är osäkert at döma. [40] 

Hingstens skötsel 

En Hingst bör hela året hollas inne på tort foder. Et grönt foder skulle förswaga 
Hingstar. De skulle döda sig sjelfwa på betet, de skulle ständigt längta efter Stoen, 
flöya öfwer Hag57, oroa ständigt Stoen, och betäcka dem utan skilnad, och dermed 
skulle racen illa blandas. 

Emellan bestigningstiden böra Hingstarne ha rörelse och arbeta då de födas i mon 
af rörelsen ei för mycket. Twärtom böra de under bestigningen ha fullt up. Men på 

55 I HS 122 (Bourgelat) beskrivs bara mätning med kedja (ej snöre); stångmått omnämnes ej. 

56 Beskrivningen av benkulor,exostoser, i HS 122 (Bourgelat) är ganska omfattande. 

5? Flöya öfwer Hag = hoppa över stängsel. 
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ingen tid skola de få mycket hö, som ändteligen gör dem fulla af qweckdrag, 
isynnerhet på ålderdomen, då de äta mycket. Jngen ting skadar så allmenneligen wåra 
Stuterier, som alt för öfwerflödigt foder, isynnerhet mycket öfwerflöd på hö, under 
hwilken tid Hingsten får ingen rörelse, genom hwilken blodet kan utarbetas och ränsa 
wätskorna. 

Urval av ston 

Det är äfwen en stor och förderfwelig wana, at man låter mäst bero med Hingstars 
wäljande och tror, at alt består på dess godhet, så at Stoet litet eller intet bidrager till 
afwelens förmon. Det blir et oboteligt fel, at till Rusthollare Hingstarne föras alle 
handa Ston utan wahl, på hwilka Hingstarne onyttigt anwända hela sin styrka. [41] 

Kalla, utarbetade, Brist- och felfulla, utgamla Stoen, borde ei brukas till bestigning 
med en het och wälfödd Hingst. Stoen böra wara stora, longa, wara wackra och ädla, 
wäl stälda frammantill, hwari fohlungen liknar modren. De skola finnas wäl öpna 
frammantill, ei låga framtill. En wid buk med bred korsländ. En trång ländad ger ei 
stort, ei wäl satt föl. Hon bör ei wara för fet. En som ger litet mjölk skall förkastas; ty 
fölet blir swagt, spensligt och magtlöst samt litet. Dess styrka och wäxt beror på 
mjölkens myckenhet och godhet. 

En kittelfu1158 , som slår föhlungen då han rörer spenan, är oduglig, om ei dess 
skönhet kan förmå, at holla en amma för dess afföda. En på betet skygg, som plågas 
af flugor, och twingas at springa ständigt, at skubba af sig håren duger ei till moder. 
Hon är för flyktig och springer från föhlet och lämnar Honom ei tid at dia. 

Skygga och rädda duga ei eller; de sätta sina som oftast i en otidig fruchtan , 
hwarigenom de blifwa wane at följa sin naturlig medfödda böyelse. 

Somliga Stoen hata så all paring, at de ei kunna tola Hingsten, utan slåss. Man har 
sökt men förgäfwes [ 42] at reta ston till omgänge. 

Det finnes Ston, som få missfall, desse duga ei eller. Aldrig bör et Sto lämnas 
tillgång till Beskjällare förr de fylt 4 år om de ~iro af groft slag, men om de äro af 
finare slag släppas ei före det 6 året, och ofta ei före 7 a 8de året. Desse fine wäxa 
longsamt, men holla desto längre uti intil 16de året. De grofwe begynna förr och sluta 
snarare. De gamla ge en oduglig afwel. Dock kan finnas en eller annan, som inpå 
åldren föder fram wackra föl. 

Stoen böra wara af samma färg med Beskällaren, wara skjön, utan brist och fel, 
med ädelt sinne. 

Stoet är stadigare wid den Hingst, hwilken hon förr har omgås med. 

58 Kittelfull = kitslig. 
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Stoets skötsel 

Det sto, som äter grönt tar förr och lättare föl än den som får hö och hafre. Det är 
en afgjord och säker ärfarenhet, at et Sto, som står inne på tort foder utom dess föder 
et swagt föhl , och ger det litet mjölk, så at fölet blir smalbukog. Skulle det efter 
bestigningen släppas ut på betet och der ständigt förblifva, skall sådant ei hjelpa. 
Således är det bäst, at et Sto ämnadt till afwelens fortplantande ständigt går ute. Om 
desse Stoen, som ständigt stått inne hafwa mer [43] kjänning af flugor än andre, torde 
härtill finnas en närmare ordsak. 

För denna olägenheten skull måste stoen altid wara ute på betet, intill dess de för 
frost skull böra wara intagna och satta på stall. De blifwa deraf så mycket tjenligare 
till afwel, ta föhl lättare, föda det frodigare, ge en ymnogare, tjenligare och bättre 
utarbetad mjölk, så at föhlet deraf får en önskelig trefnad. 

At Sto mjölken af betet blir ymnog, är ei underligt. Wätskorna blir deraf mer ökta 
och uplösta: Den blir sundare också af rörelsen. 

Man bör dock noga akta, at Stoen ei få gå ute frostnätterne och äta af det osmälta 
rimfrostet, hwilket förmenas förordsaka föhlets kastning, utom många andra 
sjukdomar, som deraf komma. 

Val av hingst 

Nödwändigheten at förena främmande Hingstar med Landets eller från andra 
länders orter hämtade Stoen, allenast det ei är från samma ort som Beskjällaren är, 
syns tydeligen , då man aldrig får af 2ne inlä[n]dska så skjön afwel, som efter den 
utländska Hingsten med det inländska Stoet. Det syns underligt huru som afwelen efter 
2ne från samma ort så wansläktas at det jordiska öfwerwinner det ädla och mäst 
wärderade. 

MenS9 då man besinnar naturens [44] underliga wärkan under copulation blir det 
begripeligare. Man ser ju, om jag får hämta exempel af 2ne menniskjors olofliga 
förening. De som födas af oäkta säng, äro merendels qwicka, isynnerhet efter en 
främmande landsman. Jnbillningen under copulation gör ganska mycket till aflens 
förmon. När 2ne, som älska och wärdera hwarandra högt förenas, blir ock affödan 
derefter förträffelig. At Hingstar och Ston kjänna hwarandra och regeras af sin 
inbillning kan knapt af en Metaphysicus60 nekas. Hwarföre skola wi då förundra oss 
öfwer naturens wärkningar härutinnan. Wi böra mer förundra oss öfwer wår 
efterlåtenhet, som se detta och ei betjena oss af dess wärkningar. Jag skulle äfwen 
kunna till ompröfwan upgifwa min tanka om physiska ordsaken till denna 

59 Texten i detta liksom nästa stycke finns inte i HS 122 (Bourgelat). 

60 Metafysik = läran om den egentliga verkligheten bortom sinnesförnimmelserna. 
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blandningens förädlande, men hwar en, som wet och kjänner organa generationis61 

och deras bidragande kan lätt finna hwad jag wil säga härom: Således holler jag för 
onödigt, då man talar om ordsaken dertill at 2ne fullna62 efter blandade aftaga uti 
andra 3~ och 4de led, och det alt mer och mer. Man behöfwer här till åberopa sig 
Climatets hårdhet och det grofwa [45] fodrets wärkan. Ehuru dessa bidraga något till 
aflens försämrande, så utgöra de dock ei det mästa. 

Nu som ärfarenheten enl[ig]t de gjorda försöken intygar, at ju längre ifrån de 
sammanparade äro, ju förträffeligare blir afwelen. Således om man icke kan hämta 
Hingstar från Arabien, Turquiet eller Barbariet, så kunna wi lindrigare få dylika från 
Andalysien, Ängland, Tyskland eller Danemark, och från Bömen Stoen. Skulle äfwen 
detta finnas kostsamt eller omöyligt, så kan man begynna med, at hämta Hingstar från 
de andra södre orter och para med de inländske Stoen t.e. Skånska. Låt oss flytta 
hingstarne från det Stuteri der de fullit, till et annat, ju längre bort desto bättre. Ett 
sådant men beständigt ombyte, är det förnämsta jemte andra nödiga medel, at widtaga 
till Hästafwelens uphjelpande. 

Ett annat hufwudmedel at uphjelpa Hästafwelen är rätt weta para ihop sådanne, som 
i färg, ställning och egenskaper kunna bota hos affödan hwars annars[ =varandras?] fel 
och wanskapligheter; så at Hingsten äger den delens skönhet och styrka, som fehlas 
Stoet, och twärtom. Är Stoet tjocklemmad ges henne en Hingst af något finare art. Til 
et stort och högt Sto, sökes up en hingst af mäst samma högd. Har Stoet swag 
framdel, föres Hon till en hingst med [46] stark och wälskapad framdel. Till et litet 
Sto wäljes en något större Beskällare, at frnchten må wäxa öfwer Modrens högd. 

Men ofta må man wara så försiktig som man wil uti wahlet, så kan dock efter det 
bästa, skjönaste par fås fula föl , som likna dess förfädrar på endera upstigande 
sidolinien. Det händer ock, at af en wacker Hingst födes et rätt skjönt föhl , som med 
åren tar af, blir fuhlt: Och at et Sto af godt slag föder föhl, som ger föga hopp, men 
som med åren blir skjönt. Det första föhl , som et Sto framföder är aldrig så godt som 
de följande. 

Parning 

Monga tro, at et Sto för första gången, skall betäckas af en Hingst större än Hon, 
för at uttänga Hennes lifmoder och under födslen röya en nog stor öpning för 
tillkommande framtida afwel, som annars med åren blir oböyeligare, mer styf, 
matspännande. Andra åter wälja för första gången en liten Hingst, som ei är tung och 
lämnar föl, som lätt öpna den ännu oröyda wägen. 

Rätta tiden till Bestigning begynnes i April och warar till Junii slut. Ston äro ofta 
före den tiden benägna; men de släppas ändock ei förr till denna förrättning , hälst [ 47] 

6 I Organa generarionis = fortplantningsorganen. 

62 Fullna = fallna. 
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Brunstigt sto med uppbunden svans och anlagda språnglinor. Prizelius (1777). 

et förtidigt framfödt föl, plågas af kjölden, och får då af modren en mindre fet och 
tjenlig mjölk efter et tort foder. De sidst födda föl plågas af hettan och blifwa för 
swaga, at motstå den påföljande wintren. 

Under bestigningen ökas Hafran för Hingsten. Något korn en göpen kunde gifwas 
dem förut om morgonen och äfwen efter den samma. Skulle de ei willa äta det bart, 
blandas det med hafra. Näst före bestigningen böra de ei dricka hwarken morgon eller 
afton. 

En Hingst skall ei få mer än et språng hwar dag, hwilket bör skje på den swalaste 
tiden. Är han gammal och torr får Han ei betäcka Stoen oftare än hwar annan dag. 
Den som ger et språng hwar dag, bör hwila hwar 4de. Ett för stort antal af Stoen, för 
hwar Hingst uttmärglar[!] Honom i förtid, och föhlen blifwa swaga. 12-15 år lagom. 
Derföre förstördes i Frank.riket de bästa Hingstar, som efter Reglementet borde betäcka 
hwar sina 35 Ston. 

På en gräsig plats till 100 steg ifrån Stallet föres paret ut. Platsen skall wara jämn 
och hård. Stoet ställes emellan 2ne Pelare med 2ne grimskaft. Är Hingsten mindre än 
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_...:c: bör [48] platsen under stot wara låg, men under Hingsten hög. Andre binda ei 
S:....""l!El wid något fast, utan holler en allenast i grimman. 

Ett Sto bör flera gängor ledas till Hingsten om hon annars wisar någon längtan 
derefter. Har hon ingen åtrå, skulle Hon stäld framför Hingsten matta Honom 
förjäfwes. Dess längtan märkes på gnäggande, som är ständigt; af dess utmärkta begär 
at kunna paras med andra Hästar, samt på hemlighetens swulnad nedwid. På den 
:1wita, sega wätskan som kastas och kallas Hippomanes63 , hos de äldre. 

De unga ston isynnerhet och äfwen flesta af de äldre, böra wara barfotade baktill, at 
de ei må slå bakut och skada Hingsten, hwilket de göra i fall de ei äro rätt hugade, 
eller kittsliga. J fall skoerna äro på under bakfötterne eller eljest är i osäkerhet 
rådeligast, at slå 2ne rep om bakben nedwid foten , draga sedan desse i kors under 
buken och fram emellan framben och öfwer halsen, der de knytas i lycke, så at de wid 
någon oförmodelig händelse kan lossas. Gör stoet sig ostyrigt, caresseras64 det på 
bästa sätt, hjelpes ei det, wrides en repstymp om nosen tils Hingsten är förenad med 
henne, då nosknipningen bör uphöra, at Hon endast får tänka och känna nöyet. 

Swantsen flättas upifrån nedåt och bindes ihop, så at den dragas undan lemmen, 
eller bindes på ryggen, så at Han är ur wägen. [49] 

På Hingsten, som skall föras ut till Stoet, bör läggas Capson med 3 starka 
jemringar uti; J dem på sidorna fästas 2ne starka rep, hwari 2ne karlar holla. Man 
leder således Hingsten en eller flera gängor omkring Stoet, tils Han är aldeles färdig 
och har sin lem spänd, då släppes Han intill Stoet baktil och hjelpes lemmen wäl in, 
under det, at swantsen holles undan och lemmen föres till öpningen. Får man då se 
Hingsten[s] länder och dess swants uti stark och tät rörelse, samt at Han ändteligen 
förer lemmen framåt under någon hwila å båda sidor, hoppas man, at det mästa skall 
wara gjordt. 

Till en ännu oförfaren Hingst, skall man föra et Sto, som förut föhlat, och tillika är 
stilla. Hingstens hastighet och Stoets stillhet försäkrar oss om et lyckeligt språng. 

Somliga Hingstar matta sig mycket och stiga flera gånger på Stoet onyttigt. På dem 
lägges glasögon65, då de äro stillare. Äfwen så förholles med dem, som kasta sig på 
Stoet med häftig wåldsamhet. 

63 Med Hippomanes avses i allmänhet stjälkade eller lösliggande klumpar i fostervätskan. 

M Caressera = smeka. 

65 I den franska handskriften står lunettes, vilket Hemquist översatt med glasögon. Detta antogs vara fel 
eftersom lunettes också kan betyda skygglappar. Redan Garsault ( 1755) har emellertid en figur med 
lunettes för häst; glasögon med matta glas, som uppgavs göra bilden dimmig. 



52 

De Hingstar, som stegla sig, så at de äro nära til at kastas baklänges framför Stoet, 
böra af ledswennerna dragas ned med huwut till jorden. [SO] 

Är Hingsten trög och sen till paring ledes Han flera gångor omkring Stoet, och 
äfwen et stycke ifrån det samma och dermed retar Honom tils han ändteligen blir 
färdig, då han upfyller sin pligt. 

Är Beskjällaren för mycket het, så at Han bångas och straxt swettas, så at det 
dryper af Honom föres han tillbakars in i stallet och swetten skrapas af Honom med en 
swettknif, och derpå försökes Han å nyo. 

Hingsten bör ei dragas med wåld ned af Stoet utan han lämnas tils han sjelf afstiger; 
då föres han in i stallet. När Han är dit inkommen, skrapas swetten af Honom med 
Swettknifwen och täcket lägges på Honom, och någon stund lämnas han i ro för sig 
sjelf, så at ingen går i stallet emedlertid. Derföre blir nödigt, at Han före bestigningen 
är skrapad och omsedd. Förr än Han gjordt sin skyldighet gifwes Honom intet foder, 
eller Hafre, ej eller straxt derpå. Tre timmar efter dess arbete får Han sin Hafre med 
en göpen korn. 

Andra äro wane at ge Hingsten hafre straxt före och efter bestigningen. 

För att ei onödigt matta Hingsten, försöker man om Stoet är hett och har lust, med 
en sämre Hingst. Är Stoet benägit, föres den rätta Hingsten ut, at förnöya Henne: 
Skulle man twifla på dess fulla tjenst, föres de ihop moron derpå. Efter 12 a 15 dar 
försökes Hon åter om Hon är hugad; är hon lysten föres Hingsten till henne. [51] 

Slår Stoet den ringare presenter Hingsten är det et säkert tekn, at Hon fått nog. 

Somliga påstå at den fria bestigningen är säkrare hwilket ei nekas, at Stoen dermed 
säkrare beholla sina föhl ; men Hingsten mattas och blir snart oduglig. Man släpper då 
Hingsten med så monga Stoen, som man ärnadt anförtro Honom det året. Då får man 
se, huru Hingsten först wäljer den angelägnaste och förnöjer den förut, sedan de andre 
i sin tour, tils de alla äro drägtige. De som en gång fått sitt fulla nöye och blifwit 
drägtiga, söka ei mer Hingstens sällskap, ei eller tål Han Hennes onödiga brånad. 

Sedan Hingsten förnöyt desse Stoen, släppes Han till dem, som ei förut tagit, och 
till de, som ei förut äro bestigna. 

Efter sedan Hingsten fulländat sitt hwarff, försättes Han till sin wanliga 
förplägning, dock gifwes Honom någon tid 12 a 15 dar kli watn och om middagen kli. 
Man brukar också fast skadeligt, at öpna Honom ådern. Detta bör ei skje oftare, än då 
han är sjuk. Han har ei blod at förlora, allenast at den är ren. 
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Dräktigheten 

Man har knapt något exempel, at et Sto tagit sig föl 2ne differenta ggr och födt dem 
fram 2ne åtskilda ggr. Men wäl, fast sällan har hon kunnat bringa 2 föl med en börd 
till werlden. Ei föder Hon en af bättre slag och en annan af sämre art. Man bör [52] 
agta, at ei unga Hingstfohlar få gå tillsammans med Stoen, som redan warit bestegna, 
de matta både sig sielfwa och Stoen, och ofta kasta derefter Stoen . 

Före 5 a 6 månader efter bestigningen kan man ei wist säga om Stoen äro drägtiga. 
En sid buk kan ei något wist utmärka hos dem, som förr burit föl. Emedlertid fetmar 
Hon om wintren och dess flaksidor fyllas. 2 månader före föhlets utgång swälla 
spenarna up och flaksidorna bli utgropade. Uti 7 och åttonde månaden ses fölet röra 
sig. J synnerhet om det rides i traf, och derpå insättes och ges foder. Om man då 
kjänner fölet röra sig under buken, är man säker. 

Måttelig rörelse är wäl nyttig för et Sto, men så bör den wara drägelig, så at 
wätskorna må utarbetas och blifwa nyttiga för fostret. Et odrägeligt arbete, som 
fortsättes till swett är högst skadelig och bör för all ting undwikas. 

Äfwen så förderfwelig en ständig hwila är för Stomodern, så är den ei mindre för 
Hingsten. En måttelig rörelse är för båda högst nödig. Den som wil draga nytta af sin 
afwel , bör detta i agttaga [53] 

Somliga låta 9 dygnet efter sedan Stoen fohlat föra dem till Hingst , i tanka at de 
skola så mycket bättre ränsas från efterbörden , samt så mycket säkrare taga föl. Men 
denna theorie är rundeligen wederlagd så af ärfarenheten som af förnuftet, som 
dicterar, at en kan bättre födas än 2 af en och samma kost. Ett eller båda föl moste 
lida brist tillika modren, ehuru rundeligen modern annars födes. Dessutom intygar 
ärfarenheten, at knapt 2 tredjedelar blifwa drägtiga af dem, som hafwa föl, samt at de 
som årligen föda och bära föl , blifwa i förtid gamla och orkeslösa samt affödan rätt 
swag, så at Stuteriet snart förderfwas och förfaller till wanpris. 

Ett Sto går 11 månader och några dar. Denna terme äro hos djuren, äfwen hos 
plantema, ei till wissa dar utstakad. Blodets warma, circulation, foder och arbete, som 
kreaturet ärfarit torde bidraga till termins förlängande eller förkortande häruti. 

Komplikationer under dräktigheten 

Monga saker kunna skynda på fostrets utgång, t.e. Sjukdomar, häftig rörelse, eller 
dragning, stötar, slag, giftiga örter; skadeligt rådt watn, ondt wäder, rimfrost. Et 
wekligt Sto kastar förr än et wällsatt. [54] 

Tekn till at Stoet will kasta fohlet, synas först på Hemlighet, på en beständig oro i 
det hon lägger sig och stiger åter upp, Hon hänger hufwut, tungan är torr, ur spenarne 
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rinner en sereuse66 wätska, ur hemligheten kommer en tjockre seg materia. Fölet 
märkes röra sig mer emot wanligheten. Ofta kastar hon föhlet utan mycken möda. 

Tekn till et dödt foster äro utom en dehl af de förra äfwen det, at föhlet ei rörer sig, 
en stank går från dess mun, men i synnerhet från hemligheten. Stoet fryser. Föhlet kan 
ei fartkomma utan konstens biträde. 

Missfall är altid farligt för Stoet, ehuru det ofta utan mycken möda kan hända. Då 
bör Stoet hollas warmt och hafwa en ljum mjöldryck och litet men lättsmält foder. 
Mjölken i ljufret drages ut. Man har sedt, at de Sto, som få missfall ta sedan ei gerna 
föl, åtminstone ei så snart. 67 

Förlossningen 

Emot börden , som wisas dermed at buken sänkes förut och slaksidorne bli torna, 
Hon går trögare, bör Hon ställas allena afsides, lös och under Henne bäddas. Naturen 
hjelper sig sjelf. En Persons närwarelse hindrar ofta Stoet från tidig börd. 

Somliga willa skilja bort föhlet på några timmar från modern och under den tiden 
draga ur spenarne [55] den första rå mjölken, som de holla för skadelig. Men naturen 
tillagar den bästa mat och föda för dessa späda. Det skulle wara skadeligt, at taga 
denna mjölk från föhlet. Det tjenar, som en medicin till at uttöma den i magen och 
tarmarne warande sega materien. 

Sedan Stoet föhlat holles det 8 a 10 dar inne och födes wäl med godt hö, ljum 
mjöldryck , Grofmalit korn. Efter denna tiden släppes Stoet ut på godt frodigt bete, 
som ei är för longt bort, at fölet ei må illa wrida hofwarne ut eller inåt, och utom dess 
mattas för mycket. J beteshagen bör ei wara törne, ei iskalt watn. Föhlet agtas för 
Snöglåp och regnwäder. 

Avvänjning 

Om rätta tiden at afwänja et föhl komma ei alla öfwerens. Somliga utsätta 3 
månader, andra 4 , andra 5, andra 6 och andra än längre tid, ända til et år. 3 Månaders 
tid är för kort tid . Den späda magen och tarmarne, samt de swaga tänderne skulle ei 
kunna arbeta ut af det grofwa fodret en nog tillräckelig och sund spis. Desse i förtid 
drefna från sin moders mjölk skulle stanna i wäxten och ådraga sig sjukdomar. 
Naturens drift woro wäl bäst at följa. Om modern med fölet ägde sin naturliga frihet, 
skulle wäl fölet dia wid moders spenar, intil dess modern drefwo honom bort [56] 
hwilket wäl ei skjedde förr än betet tröt och Hon ei mer fällde uti; som förmodeligen 
skulle i de tleste orter skje under eller emot wintren, och altså efter 5 a 6 månaders 

66 Sereuse = blodsernmliknande, 

67 I HS 122 (Bourgelat) finns en långt utförligare beskrivning av abort och hur man möjligen kan 
undvika en sådan. 
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tid. Wid samma tid torde också modern uphöra at fälla uti då Hon straxt tagit emot 
nytt föhl at föda. 

Således tyckes en tid af 5 a 6 månader wara en ei för lång, om ei för kort tid, hälst 
föhlet ei ännu hunnit få så starka smältningskrafter, at det kan utan kjänning förtära et 
tort foder. Wissa påstå, at om föhlet fingo året igenom di, skulle föhlet i 6 året wara 
så godt, som et annat i 8de. Detta kan wäl hafwa sina skjäl; men Modern som moste 
mäst ensam föda et stort tillwuxit föhl, som försakar annan föda, kan ei annat än 
försämras, utmagras och förderfwas. Således hwad som wunnes i et, tappades i det 
andra. Man har också funnit, at föhlungar ju längre de warit wid bröstet, ju sämre ha 
dagel[igen] blifwit. Men sådant har kunnat bero af enskildta besynnerliga ordsaker, 
hos föhlungen eller hos modern i mjölken, som under det torra fodret eller af 
drägtigheten eller ock monga andra ordsaker kunnat komma. Sådant borde nogare 
utrönas och till allmen botnad i agttagas. [57] 

At taga et föhl från sin moder, är at ändra och byta om dieten; J stället för en wåt 
och fet föda, gifwa det en torr och mager. Detta ombyte kan ei skje utan kjänning och 
saknad, isynnerhet om det skjer hastigt och oförsigtigt. 

Härmed bör man warsamt omgå och bruka all möyelig försigtighet. Gemenligen 
föres föhlet i et särskildt rum, ski[l]dt ifrån Modrens, h[wil]ket ei bör wara för trångt 
eller för warmt. Warman skulle kunna göra dess kropp swag och för mycket öm wid 
wädrets omskiften. Dess krubba skall ei wara för hög. Man brukar mäst öfwer alt, at 
gifwa dem sitt foder på marken eller golfwet, hwilket ei eller kan passa, at altid stå 
lutande ned med hufwudt tyckes kunna samla blodet i hufwudet, och disponera 
Honom till kollern, samt gifwa halsen en elack ställning. At altid nödgas sträcka mun 
ut, woro äfwen en skadelig ställning på halsen och hufwut. Således bör des krubba 
hälst proportioneras efter dess wäxt, så at hufwut och halsen blifwa altid holne i den 
ställning de böra föras och bäras. Wanan och wäxten göra mycket till skapnaden. 

Ett afwandt föhl bör nu hafwa 2 ggr om dagen kli och litet fint godt hö af hård 
wall, h[wil]ket efter hand ökas med tiden. Han bör få gå lös och under honom strös 
halm eller bås. Honom tillåtes ei at gå ut, om Han annars ei längtar efter sin [58] Mor, 
men sådant bör ei eller tillåtas, om Han wil di. 

Sedan han är afwänd kan Han ifall wäderleken är drägelig få följa sin moder ut på 
betet. Men aldrig bör Han släppas fastanne ut på et daggigt bete. Derföre gifwes 
Honom förut kli och watn (förut). 

J början då föhlungen tages från moder bröstet, gifwes Honom mjölk och 
mjöldricka någon tid, tils Han hunnit hämta krafter. Då Han nu hunnit till et års ålder, 
släppes Han ut på godt bete och lämnas der öfwer nätterne. En winterunge, som fått 
wänjas nu wid luftens omwäxlingar får altid stadigare kropps styrka och hälsa. Men 
framför alt bör Han ei få äta sädes brådd, som är et fint och kräseligt foder eller föda 
och skulle göra winterungen kinkog, då Han insättes på torra fodret. 
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Unghästuppfödning 

Somliga winterungar af stort slag ha ganska höga ben och korta halsar. Desse kunna 
ei beta på gräset, med mindre de skola ha fötterna utåt, hwilket ger dem en elack 
ställning och wana, samt förderfwar deras fötter och Hofwar. Detta kan ei 
förekommas på annat sätt än at de födas inne med tjenligt gräs. Men denna kostnad 
kan man wäl ei göra på andra än de bästa. [59] 

Alt efter som dessa unga blefwit wäl födda, tilltar också kjärleks hettan hos dem, då 
de gå ihop med sina jämnåriga af andra kjönet. Somliga begynna redan wisa sig längta 
efter det andra efter 2 ½ år. Så snart sådant märkes, böra de hollas afsides skilda från 
det retande sällskapet. J annor händelse förderfwa de sig för all sin öfriga tid. 

Till dess skjönhet bidrager mycket den omsorg man tar om dess swants efter 13 
månader. Man putsar Honom flera gånger, at Han ändteligen blir besatt med stadiga 
och fasta hår, som kunna kammas. Under andra wintren födes Han med godt Hö, kli 
och groft malin hafre. Hela hafren bör man ei gifwa ofta, utan i liten dosis. Han blir 
häraf mer satt och fylligare än af höet allena. 

Om hösten förut och om wåhren derpå skall Han ei släppas ut för bittida om 
morgonen; utan bör Han wäl agtas för frostigt bete, snöslag, hagel och regnwäder 
innan luften och jorden blif\va wäl sommarwarma. 

Kastration 

Några påstå, at et Hingst föhl skall utskjäras efter 3 månader. Men olyckwis äro 
stenarne ännu uppe i buken wid bukmusklarnas ringformiga hol, så at denna så tidiga 
operation woro aldeles onyttig [60] och tillika skadelig. Stenarne falla förr eller 
sednare ner i Pungarne, ofta ei på en gång, utan händer rätt ofta at den ena blir länge 
efteråt uppe uti lifwet. Och fastän de woro nedfullne böra de dock ei utskjäras förrän 
man utrönt om Hingstfohlen duger till Beskjällare. Och i alla fall ei förrän Han fylt 2 
eller 2½ år ty då kan Han bättre tåla utskjärningen. 

Ser man at länderna äro fulla och satta men halsen smal och mager, bör 
utskjärningen upskjutas längre än då halsen är tjock men länderna små. Unga fohlar 
fyllas mer före operation än efter densamma. 

Det berättas äfwen warit i bruk, at skjära ut unga Stoen och göra dem otjenliga till 
afwel. Uti et Reglemente för de franska Stuterien är denna operation förbuden. Men 
jag kan ei så noga weta hwilken del bortskjäres på et Sto, som kan betaga det åstundan 
efter paring och aflande. Aristoteles, Verheyen68 och Barbett[e]69 påstå at man skjär et 

68 Verheyen, Philipti V, (1648-17 JO) , anatom vid universitetet i Loewen. 

69 Barbette, Paul B, läkare i Amsterdam. Utgav efter 1600-talets mitt en rad skrifter. 
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stycke ur lifmodern: Bartolinus70, Peyer71 och andra mena det wara äggstockarne, 
som afstympas [61] hwilket är nog swårt. En Gällare säges hafwa utskuret på sin egen 
doter desse delar. 

Möyeligheten kan man wäl ei neka; men med hwad fördel och utgång är ei än nu 
afgjordt. På suggor skjär man ut äggstockarne och dermed gör dem otjenliga till afwel, 
hwarefter de blifwa feta och få et kräseligare fläsk. Hwarföre skulle man ei kunna 
practicera samma operation på Stoen: Men som jag tror utan särdeles förman. 

Fortsatt uppfödning 

Med den unga Hästaflen holles samma diete ända intill 4de årets slut. De hollas 
hälst inne uti wissa tjenliga hagar, skilda ifrån smittade kreatur. 72 

Altid då de sättas in på torrt foder böra de några dar äta sin halm och kli, samt efter 
hand gifwa dem hö och hafre som också tilldelas i liten dosis men ökas efter hand . 

Man wänjer dem så småningom wid skrapan. Och till den ändan torkar man dem 
med en trase och dammar af dem det mästa och grofsta dammet. Derefter begynner 
man med ströborsten73 ; efter någon tid nyttjas äfwen skrapan. [62] 

J god tid begynner man med at tala wid winter ungen och de unga Hästar, 
isynnerhet då man ger dem sitt foder. Man klappar och wä[n?]yes med dem, och 
under det de få sin portion hänger man på dem en sadel eller sele helt sakta, utan at 
gjorda hårdt åt. Man tar dem sakta på benen och gnider dem, klår dem sakta bak om 
öronen och halsen; man tar ändteligen upp fötterna och holler dem utan buller och 
twång uppe i wädret och slår så sakta under foten först frammantill, men sedan äfwen 
baktill. Detta bör alt skje med lämpar och smekande, ei med ståy och twång, utan 
under det de äta och få sitt foder. En således upfödd häst kan sedan handteras, låta sko 
sig och bör Han äfwen betslas under samma warsamhet. 

All elack owana bör förekommas, t.e. at bitas, som lätt på den tiden läres, hälst de 
dermed willa roa sig. Man bör derföre ei röra med handen wid mun eller läpparne 
eller de derintil stötande delar, som kunde reta dem till denna owana. Skulle detta 

70 Bartholinus, CaJparus B., (1585-1629), professor i Basel , Neapel, Montpellier, Köpenhamn. Sönerna 
Thomas (1616-1680) och Erasmus (1625-1698) samt sonsonen Ca1parus B. var betydande veten
skapsmän i Köpenhamn. 

71 Peyer, Johann Konrad P., (1653-1717), anatom i Basel. 

72 En beskrivning i HS 122 (Bourgelat) av betesgång vid franska stuterier är här överhoppad. Risken för 
"smittade kreatur" är stor vid en viss typ av betesgång med ston, föl i olika ålder och valacker 
gemensamt. 

73 Uttrycket ströborste har påträffats på flera ställen hos Hernquist; torde avse stövborste. I franska 
originalet (HS 122) står bara brasse, borste. 
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oagtadt märkas, at föhlet eller den unga tar sig en sådan owana, bör man warsamt [63] 
agas derföre, dock helt lindrigt. Samma aga är nödig om de wänja sig wid at bita i 
krubban, eller då de ställa sig illa och ojämt på fötterne etc. En lindrig aga kan 
afhjelpa många fehl. 

Efter 4 års ålder kan man rida en Häst sakta men ei sätta Honom ännu för lass. Är 
Han wängd wid sadelen i stallet under hafrans ätande blir Han äfwen nu stilla under 
påstigande. Man skall ei i början matta en Häst för mycket öfwer dess krafter. 

Mulåsnan är en blandning af en Åsnehingst och sto eller en Hästhingst och en 
åsnehona; den förra bräker men den sednare gnäggar. 

Efter en tjur och åsna kommer en afföda, som kallas Joumard. Efter en ko och 
hingst skall äfwen ges afföda. Joumard äro mycket starka och större än åsna, men 
bristfulla, med tjura hufwud, bred muhle, ser framman til ut som en oxe utan horn 74. 

Då man wil para 2ne olika slag, presenterar man för Hingsten, Beskällaren eller 
Han en Hona af sitt slag och då Han är till reds tages den bort och en Hona af annat 
slag framhafwes. Således paras åsnehingsten med Stoet. Den afföda som kommer efter 
tjur och åsna skils från den som kommer af Åsne hingst och ko dermed at den sidsta ei 
har framtänder i öfre kjäken. 

Så skulle man försöka alla möyeliga djurs paring75 . Med får och Bockar försökte 
Capellan Smedborg76. [64] 

Korta notiser 77 

NB. Hästarne böra ei illa skjötas; En häst som häftigt kjöres och starkt och straxt 
derpå ställes i kjöld utan at wäl skjötas, förlorar sitt hull , blir smalbukad, och utåt[?] 
bukmusklarn wid refben bortåt länderne och liumsken synes liksom strängar och 
hästen blir illa[?] wuxen. Hästen swanges i wolt, senare smörjes med gammalt ister. 

NB. En Skånsk Häst, som föres till norre Provincierne förlorar sitt skånska hull. 

74 I HS 122 (Bourgelat) omtalas, att sådana korsningar är vanligast i Dauphine. Där omnämnes också de 
provinser, i vilka den huvudsakliga produktionen av mulåsnor sker. 

75 Denna rekommendationen avslutar HS 122 (Bourgelat). 

76 Hemquist, P: Om bastarder af får och getter. Utg. av N E Forssell. Skara Veterinär-Inrättnings 
tidskrift 1867, sid 246-247. Forssell skriver Smedberg, men i Hernquists handskrift står tydligt 
Smedborg. Prästen ifråga har inte kunnat identifieras säkert. 

"7 Detta kapitel är referat av vissa stycken i Falkenbert, G: Tankar om en god häste-afwels fortplantning 
i riket. Stockholm I 747, sid 17 o f. 
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Jena först afskaffas under ständig dock drägelig morion. Honom gifwes något hö och 
52.l t emellan åt, så at Han dricker. Hafre gifwes ei förrän Han förlorat sitt hull, och 
5~11 sätta nytt och fast. 

En Hingst får ungefär 2 kannor78 hafre om dygnet. Men detta är ei lika för alla. 
Somliga behöfwa ei så mycket. Med hafren blandas hackelsen. [73] 

Huru mycket hö en Häst skall hafwa kan ei wist utsättas. En fet häst får mäst och 
hälst intet hö, utan allenast hackelse. En arbetshäst gifwes 1 kanna om dagen. En 
;iiager får mer än en i hull. Hackelsen blandas så med hafren, at till 2 delar hafre, ges 
3 delar hackelse. Hackelsen blandas uti at Han skall desto bättre tugga hafren. Hästen 
är annars glupsk och swäljer hafren, som går genom Honom ofta hel ut. Somliga holla 
hela halmen för bättre än hackelsen , på hwilken Hästen tuggar sig trött och sliter ut 
sina tänder. 

Hwar husbonde borde låta wäga sitt hö, för at weta hwad åtgår. Lasstals räknat är 
osäkert. 

Stallinteriör från 1700-talets början. Efter Florinus (1722). 

78 1 kanna = 2,6 I. 
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En stalldräng skall infinna sig i stallet kJ . 4 om morgonen, då han skall watna 
Hästarne, och derpå under det Hästen äter up nattfodret eller tuggar på den hötap han 
får efter watnet, skrapas Han, wiskas, ryktas och putsas till klockan 6, då han får sin 
hafre; derpå står hästen utan at få något före kJ: 11 om ei halm. Kl. 11 ges åter hafre, 
kl: 1 watnas och en tapp hö ges då han åter ryktas . Sedan får han intet om [74] icke 
halm till kl. 6 e . m. då Han får Hafre samt sitt bestådda hö, jemte något strö, at ligga 
på. 

NB. Hästen bör hafwa tid at smälta på. 

Bot mot Hostan och falska qwarkan. Asp och askelöf eller tjära et qwarter, en hand 
salt, et qwarter urin, en hand salt. Hästen warmriden [stry?]kes härmed. 79 

Eller om wåren: 
RcO 
Bacc. Laur. 
Foen. graec. aa unce ½ 
Aloes: Myr: 
Assa foetid: aa dra 3 
Ange!: Enul: 
Jmper: aa unce9 
Hep: antim: 
Sulph: viv: aa dra 9 
Misc f p. Dr.Sr. Et skjed
blad på fuchtad hafre i 14 
dar tages. 

Rc 
Hassel knopp 1 kan 
Grått Swafw: 
Malört 
Hepar:antimon: aa unce I 
Misc: Sicc: f pulv: 
Dr.Sr. En matskjed hwar dag på 
fuchtad hafre 

NB. Föhlungarne, som under sommar blefwit wane wid sleke tages up under frost
nätterna wid Michaelis80 tid, då Han af wänjes. Ges då ljumt watn, koka en hand full 
Renfana i et ämbar watn, som ges 2 dar å rad. Annars röres hafre mjöl i dess watn. 

Uti andra och tredje åren eller sed[nare] kastas qwarkan, <lerföre ges dem ljumt 
watn med litet mjöl, hollas warma. Kulorne under halsen smörjes med ister och et 
Judit fårskin med ullen inåt sättes om halsen. Och näsan rökas[?] med tjära. [75] 

En gjöpen hafre gifwes winterfödda då och då. Mycket skadar tänderna och ögo
nen. Derföre ges dem Hampfrö som hjelper dem at kasta qwarkan. Jtem under qwar
kan ges Ett skjedblad olja och ättika ½ half Dto senap ges i dricka, hjelper i qwarkan. 
Et halft lod teriac81 ges, då han ei wil äta. En Hingstfohle, 2 wintrar född får ei gå 

79 Detta stycke är mycket rörigt skrivet. 

80 Mickelsmäss = den söndag, som infaller närmast efter 28/9. 

81 Teriac förmodas vara ett av kejsar Neros livläkare Andromachos komponerat universalläkemedel med 
omkring 70 olika beståndsdelar. Fanns i svenska farmakopen tom ed 6 (1846). 
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:ned Stoen. Ingen tämjes före han är 4 år. Och ingen får springa med stoen förn han är 
6 år och intet Sto tar föhl före 6 år. 

Man ger då och då allenast hafre till fölungar, mer i andre, än mer i 3 året, i 4de 
holles Han, som en annan häst. 82 

Hästskötsel och hästanvändning. Från Descampes m tl (1730). 

-2 Här slutar de korta referaten ur Falkenberg (1747). 
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Stuterier 

Stuterier av olika slag 

Hästafwelens förbättrande i ett land är af yttersta förmon. Dermed sparas p[en
ninga]r som gå ur landet till utländningarne för ofta nog odugliga Hästar. Af en 
updrifwen och förädlad afwel kunna stora Summor inflyta från wåra grannar. Wi 
kunna genom hästars förökade styrka lätta wåra transporter och andra körslor, nödiga 
wid ett gårdsbruk. 

Till winnande häraf moste man påtänka Stuteriers anläggande. Desse skje antingen 
på Konungens eller enskildtas bekostnad. Också kunna de wara wilda, halft wilda, 
Mi[li]tariska eller tama. 

J de wilda lefwa Hästarne dag och natt, winter och sommar ute på marken, hwaräst 
de söka sin föda uti sin fulla frihet, dock under någon mans tillsyn. Wissa skjul och 
Tak äro äfwen till deras behof upresta, till betäckning under owäder. Halfwilda äro de, 
hwaräst Hästarne öfwer sommaren gå ute; men intagas under winterkölden. Tama äro 
antingen Konungens enskildta eller gemensamma, derwid wissa Hingstar utlämnas 
under springtiden till närgräntsande Stoens betäckning. [128] 

Militariska Stuterier äro olika uti olika länder och Riken. Hos oss fins Hingstar hos 
någon wiss Rusthållare, som derföre undgår Rustning, och till den få Rusthållare föra 
sina Ston. 

Privata Stuterier äro de när någon privat landtman holler Hingst till sina Grannars 
Stons betäckning mot betalning. 

De wilda fordra stort utrymme och kunna ei noga skötas till förmon. De ofreda 
inhägnader, ge swag afwel, som swårli[gen?] tämjas. 

De halfwilda ha samma fel och kosta så mycket som tamas. De Mi[li]tariska ligga 
Rusthollen till last, och sällan fåss efter duglig afwel. 

Till de tama fordras ei så stort utrymme och födas lätt genom artificielt foder, också 
kan på dem hafwas bättre tillsyn. 

Landtstuterier äro under tillsyn och hörande under de tama, kunna hafwa sin stora 
fördel. Men de private, som endast för winning hollas, äro ofta skadeliga, då odugliga 
Hingstar och felfulla Ston paras. För det allmänna bästa, borde äfwen [dessa] ställas 
under allmän tillsyn. 
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Lämplig plats för ett stuteri 

För ett stort Stuterie wäljes ställen, der tillgång är, widlyftiga hagar och bördiga 
ängar finnas, som ei äro tät bebodda och odlade, der godt watn och skugrika parker. 
Sumpiga och wåta ängar duga ei till hästars bete. J Wätan blifwa föhlen ei stora, 
musklarne och magen slappa, tillika med andra Krämpor. Torra med fint gräs 
blomsterrikt bekommer dem wäl, de blifwa der muntra och friska, samt få torra 
hofwar. Bergaktige äro i flera hänseende bättre än släta fält. Fölen öfwa sig der att 
!ofta upp fötterna , hofwarne få wederbörlig form och styrka. Backar och kullar äro 
bättre [129] och tjenligare. De unga få der wänja sig till at sträcka ut sina senor och 
leder, der är luften renare, ängarne blomsterrikare, Watnet sundare, der fins skugga. 
På dylika upfödas arabiska, Tartariska Hästar, som äro fina . Urartande Holländska, 
Flandriska, Frisiska, Hollstenska äro grofwa och köttfulla. Hos oss i wårt kalla Climat 
bör man dock ei wälja bergsängar, utan kullar och lundar. De högsta bergen äro 
betäckta med snö och i de stora skogarne äro wilddjur, som oroa och ödelägga 
Hjordarne. Bergen draga regn och åskan. De drägtiga Ston löpa fara, de störta sig 
utföre klipporna och kasta fölen . Wid stora landswägar oroas Ston af hundar och 
resande, betet betäckes af dammen från wägen. 

Betet bör wara ei allenast sundt och tillräckeligt utan äfwen widsträckt till nödig 
rörelse. Dessutom blomsterrika ängar till bärgning för nödigt winterfoder. Der frodiga 
ängar finnas är gräset merändels groft. Att utsätta för hwar häst wissa tunneland till 
bete och winterfoder kan ei så noga determineras. Man plägar merendels föreslå 4 a 5 
Dro till betes plats och 2 till winterfoder. Men allt sådant beror på gisningar. 
Betesmarken instänges och delas i flere t.e. 4 hagar. De 2 bästa uplåtas åt de drägtiga, 
och de <läggande. J den mindre feta släppas de lätta stoen och unga fölstoen. J den 
magraste äro hingstfölen. 

Kunna dessa hägnader omkring grafwas är det så mycket bättre. J desse gropar, 
ledes watnet och wid dikes brädden [130] planteras buskar och trän. Barrträn bör ei 
der finnas, det försämrar betet och kådan fäster sig vid huden. 

Hästarne springa omkring, trampa ned gräset, betäcka det med spillning, så att det 
ei sedan ätes. Att plöya upp efter några år woro wäl bäst; än bättre är at i samma bete 
släppa kor och oxar, men ei illska tjurar. Spillningen efter Hornboskapen gjöder ängen 
och Hästarne äta gräset rundt omkring wuxna. 

På betesmarken anläggas dammar deri de kunna simma, äfwen hafwa watn. Ur 
brunnar wäges watn i långa hoar, at alla kunna dricka på en gång, så at [e?]i trängslen 
eller orenlighet märkes. 

Byggnader vid ett stuteri 

Wid ett Stuteri skall wara åbyggnad (för) ei allenast för Directoren betjeningen, 
utan särskildta för Hingstarne, drägtiga Stoen, för de lätta, och för Fölungarne efter 
kön och ålder. Desse hus skola byggas när till betet. De för betjeningen skola wara 
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beqwämliga, dock utan all pragt och öfwerflödig kostnad, när intill Stallarne belägna. 
Directeurens rum är midt uti stäld. Smedjan sättes något afsides. Kunna desse hus 
ställas i fyrkant tyckes det wara tjenligt häldst af tjenlig sten eller tegel eller ler. 
Ladorna böra äfwen som förrådshusen wara torra och närbelägna. Renne83 eller 
windar äro de tjenligaste, allenast de äro täta, at ei damm nedfaller på hästarne. De 
drägtiga Stoen ställas i ett stilla afsides liggande rum, som ligger högt och tort, samt 
närmast intill betet, alltid utan dunster och ångor. Spilten rumliga, så at de ei stöta sig. 
Moderstoen skola skiljas [131) från de andra och hafwa utrumme för sig och fostret. J 
desse stallar föras de innan och emot de skola fola. 

Hingststallen bör skiljas longt ifrån Stoen, uti spilt, som äro rumliga, starka, 
hwarintill betjeningen bor. Flere eller många Hingstar i en stall är ei tjenligt, kunna de 
åtskiljas i 2 eller flera är bäst. 

Utom desse bör wara stallar för de lätta och gålla84 Stoen, äfwen som för 
Fölungarne, hwilka böra skiljas åt i sina rum efter ålder och kön , då de hunnit till sitt 
andra och 3~ år. Likaledes böra wara särskilda rum för de sjuka. Uti eller bredowid 
desse stallar skola tillräckeliga brunnar gräfwas, som äga godt watn, och nödig 
beqwämlighet. 

Stuteriets organisation 

Directoren eller Öfwertillsyningsman bör ställas under den yppersta Riksstallmäs
tarens ordres och tillsyn, inför göres räkenskap, hwilken skall äga all möyelig 
kännedom af Hästar, deras skötsel, förädlande, och botande. Han skall weta och söka 
ägarens och landets bästa så at afwelen updrifwes till sin högd. 

Dess skyldigheter äro, at hålla Beskällarne i dugligt stånd wid sundhet, rykt och 
krafter. 2. Att betet holles i weder[börJlig godhet. 3. Förskaffar sundt winterfoder. 4. 
Håller ordning i stallarne, at en rykt ei må brista. 5. Att på betet ei någon olycka 
händer, skall han ständigt besörja, och efterse. 6. Under bestigningen skall Han efterse 
Stoens drift och bestämma de tjenligaste Hingstar till hwart ett Sto. 7. Antekna den 
Hingst, som bestigit hwart ett sto och deröfwer hålla nog räkning, som till Förman 
inskickas. 8. Tiden antecknas då hwart och ett skall föla på det. 9. Han då kan [132J 
bispringa den lidande. 10. ]synnerhet skall det yngsta som först fölar noga aktas. 11. 
Efterses, att de gifwa sina din eller ei ; hwilket hjelpes . 12. För de, som förlorat sina 
mödrar drar Han omsorg. 13. För den afwänjda drar han äfwen försorg, att de blifwa 
rätt skötta. 14. Annars ser han efter att Hingstarne före, under och efter springtiden 
rätt skötas. 15. Tillhåller betjeningen, att elen gör sin skyldighet. 16. Han skall holla 
ren räckning öfwer allt och inberättar hwad händer. 17 Aldrig utan permission är 24 
timmar frånwarande. 18. Han skall holla alla wärktyg och tillhörigheter i ordning och 
skick. 

83 Renne = ränne, höskulle (egentligen utrymmet ovanför ett innertak av stänger). 

84 Gälla stoen = gallston = ej dräktiga ston. 
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Den andra under Directeuren warande upsyningsman har med den förra samma 
göromål. Han bör se på ändamålet. 2. Berätta för Directoren då Han märker Stoen 
wara lutna85 . 3. Wara närwarande då Stoen betäckas. 4. Se om de blifwit drägtiga. 5. 
Se efter att de skötas wäl. 6. Bistå dem då de föla. 7. Hålla betjeningen till sina 
plikter. 

Drängarne skola wisa flit och 1. Hålla Hingstarne rena och med nödigt foder. 2. De 
skola wäl ruska fodret, hålla rent i spilten, krubborne och Häckarne samt på golfwet, 
hwilka ställen ständigt ränsas. 3. Wäxelwis skola de waka och öfwer natten se efter all 
oordning. 4. Föra och på betet wakta Fölen och Stoen. 5. Hålla alla tillbehör i skick 
och laga det söndriga och ny redskap göra eller förskaffa. 

Smeden är den oumbärligaste och bör ei allenast kunna besko en häst, utan äfwen 
Honom bota. Han skall dageligen bese stallen, utmärka de sjuka, dem anmäla och 
under cure taga. Deröfwer skall Han noga holla lista på alla omständigheter och 
förändringar, botandet och cur methode, hwilken lista inlämnas. [133) 

Allmänt om hästavel 

Hästars urwal är äfwentyrlig och owiss. Den wackraste Hingst föder af sig ofta den 
sämsta afwel. Det förmenas ofta härstamma från Hingstens förfäders fel och brister, 
som nu åter utweklas. Detta oagtadt bör man dock wälja den bästa möyeliga, häldst af 
den racen, som alltid haft förträffeliga Förfäder och hwilka ei warit förblandade med 
någon annan race(n) eller slägt. Fullkomligheten består i skönheten och goda 
Egenskaper. Det mindsta fel skall man undwika, ty efter några leder kan det blifwa 
stort. Arffel, odygder, ofullkomlighet och sjukdomar göra en hingst oduglig. Ei alle
nast sinnets lynne, utan flere kropps fel fortplantas. Ei blott Disposition hos modern 
wisar sig i wärket hos fostret. Till att utröna denna Disposition hos Föräldrarne är 
ganska swårt och owist. Naturen döljer sina skatter. 

Då man parar ihop en fin lemmad Hingst med ett groft Sto, wäntar man ett 
måtteligare skönt föl; en liten Hingst med ett större Sto framföder ett föl större än 
Fadern. Men så kan detta slå felt. 

Således är paringen ei en likgiltig och hwars mans sak. Naturens wärkan rnoste man 
känna och följa. På Beskällarens wal ankommer det mycket, isynnerhet på dess sinnets 
beskaffenhet. Man betraktar dess mod, raskhet, trohet, läraktighet och lydnad, dess 
temperament, om dess eld är mer en ädel , stark och stadig naturs drift, än en wild 
blossande låga, om dess modiga är ståndaktigt eller ljumst och elakt. Om Han är 
skygg, falsk, illsk eller rädd, om Han under hwarjehanda rörelser wisar då Han ledes 
och rides wighet, djerfhet, hörsamhet; om Han låter handtera sina fötter, sin mun och 
rygg, då skos, sadlas och betslas. [134] Om Han tål menniskors och sina likar? En 
sådan bör wäljas till Stamfader. 

85 Lutna = låtna, brunstiga. 
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Dess kropps byggnad. En för stor är plump, owig, trög, lat, tung och tjenar föga 
till sitt ändamål . Är dessutom dryg att underhålla, 

En liten ehuru qwick och skön, har dock ei styrka nog. Kan ei rädda sig ur mossar 
och nedtrampas i trängsel. En medelmåttig är bäst, i den fins mod , styrka, wighet, 
ståndaktighet, och bör derföre wäljas. 

Fullkomligheten sökes ei allenast uti ett partie utan alla delars och inres 
beskaffenhet. Man wäljer ei skjönt[?] hufwud, länd eller färg utan alla delar i sitt hela 
öfwerses. Ett litet hufwud, wäl stäld hals, runda länder, goda fötter och hofwar, lediga 
och starka Haser. Har han alla goda yttre tekn och inre egenskaper, samt full en efter 
en god gammal race, så bör Han sökas. 

Arffel och disposition förminska wärdet på en Häst. Disposition til sjukdom af fel i 
bygnaden bör man se. Köttigt hufvud wisar disposition till ögonplågor, som märkes på 
små indragna ögon. Trångt bröst, indragit lif ger misstanka om trångbröstighet. Ett 
fi nt och tunt språng förråda blod spalt. Man wäljer till Hingst en som har en tjock 
språnglänk, hwars ända är bred, hwilken sällan får spatt. 

Alla bröstfel, Rotsen, Ormen, falska inflammation ärfwas och blifwa i 3 eller 4de 
lederna grofwa. Fel i skapnaden, i organerna arfwas och blifwa mer synbara. Fel i 
gången, i ätande, drickande, liggande ärfwes. [135] 

En dunkel färg utwisar torrhet, styfhet i kärilen och ett hett temperament. En ljus 
och matt färg förråder slapphet och swaghet. Slappa Hästar ha en obestämd färg. Ju 
spädare färg , desto mindre waraktig och dugtig är Hästen. Sådant ligger redan i 
muskel kärilen, ju spädare de äro, desto magrare och glantslös är färgen. Ju slappare 
käril, desto finare hud, desto kallare temperamentet, desto swagare färg. Alla 
Sweisfuchsar, Falben86 , Isabellen, Hermelin, Tigrar, Checkar. Skimlar duga ei till 
Hingstar, åtminstone mindre än enfärgade, Rappar, Bruna, Fuxar. Enfärgade med 
starka hwita fläckar förkastas, äfwen enfärgade med för stark hårwäxt: För stort man, 
swants Hofwar och tjocka Pälsar duga ei , det förstarka förråder swaghet. Finhåriga, 
glatta, gläntsande ei för tjocka hår, utmärka god race. 

Det är ock nödigt at se ifrån hwilket land en häst är kommen, de ifrån sumpiga, 
flacka, kalla orter gifwa ei godt hopp: ty de blifwa snart stora utwuxna, men äro 
swaga t.e. Frisiska, Hollstenska, Flandriska. Twärt om de från heta Climaten, 
Arabiska, Barbariska, Tartariska, Spanska, Neapolitanske äro de bäste. 

De från warma föda alltid större föl isynnerhet Barbariske men de spanske mindre 
föl än de sjelfwa. Stoet bör ha alla en Hingsts goda egenskaper och bildning utan fel. 
Dessutom skall den ha en större widare buk, widrigare Korswidd än sadelstan. 
Bäckenet mer öpet, widare. Ju felfriare Föräldrarne äro desto fullkomligare föl. 

86 Falbe = black. 
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Racen förädlas dermed at man utsöker de bästa föräldrar. Ju längre bort från söder 
en Hingst hämtas til wåra nordiska Stoen, desto bättre lyckas det. De Ängelska [136] 
och Spanska bewisa det. Hingstens hetta upeldar Stoens känsla. 

Om avelshingstar 

En finlemmad Hingst parad med en groflernrnadt sto lämnar et medelmåttigt föl. En 
longhalsad och korthalsad parade utgöra en mattad föl ungehals. Fölet liknar sina 
Föräldrar men mäst Hingsten. Hingstar från söder med Stoen från norra Climaten 
lyckas bäst. Om de som äro upfödda ihop ständigt paras tillsamman aftager racen och 
felen fördubblas med ienerationerna. Hingstar och Stoen från samma Himmelstreck 
misslyckas. Stoen som kasta och föda små och odugliga föl förkastas. Så snart man 
finner, att racen aftar anskaffas friska och nya Hingstar. Stoen kunna om de annars 
äro felfria behollas. Hingstarne skola så länge och så fort förskaffas nya tils racen är 
stadgad, och beholler sig wid sin likhet, då behöfs ei så ofta ombyte. 

För små Stoen wäljes stora Hingstar, för stora Stoen små Hingstar, till lågbenta 
wäljas långbenta, till fårnosade släppas plattnosade, för at få et medelslag. Till att 
winna detta desto säkrare hålles ett slägtregister öfwer alla förfädrar och afwel med 
nogare beskrifningar. 

En Hingst bör ei förr bestiga ett Sto förrn Han är utwuxen, ärnått fulla krafter, före 
den tiden är Han för het, uttömer sina krafter, förswagas i förtid, blir gammal och 
utlefwad innan Han hinner til sin mognad. Safterna som skola anwändas till näring, 
wäxt och kroppens bildande förslösas. Kärilen som till [137] och afföra fröet äro ännu 
för swaga at bereda ett moget frö, kan således ei tillskapa et fullkomligt ämne till en 
önskelig afwel, som härmed blir eländig och förswagad, derföre blir nödigt till 
afwelens updrifwande till all möyelig höyd, att afhålla Hingsten från bestigning intill 
dess Han har ärnått sin fulla styrka och mognad. 

En af den bättre och ädlare racen utwecklas longsammare och behöfwer mäst 7 år 
innan han är fullwuxen och till Hingst brukbar, en annan af den sämre racen är redan i 
6 året stark nog till sin tjenst, som Hingst. 

Jngen Hingst bör förr släppas till Stoen förr än Han fällt sina tänder. Ei eller bör 
Han komma när till de i brånad warande Stoen, att Han ei retas till onanismus. 

Om avelsston 

Stoet blir wäl förr än Hingsten utwuxen och man bar, men som det skall i sit Iif 
bära, nära och utbilda fostret, så kan Stoet ei utan skada mottaga och till fromma 
underholla fostret så länge det sjelf till egen wäxt behöfwer sina wätskor. Både Stoet 
sjelft och dess foster skulle blifwa usel, eländig, häldst lifmodern ei ännu är nog 
utweklad till desse behof. Ett sto af sämre slaget kan redan i 4de året, men ett af bättre 
kan släppas till Hingst i 5te. 
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En Hingst bör ei utmattas af för monga, att Han i förtid blir oduglig och ei förmår 
göra alla fruchtsamma. Mycket ankommer på fodrets godhet. Hingstar har man funnit 
~wilka på ett år kunna bestiga 60 a lOOde Stoen, men sällan kunna alla Stoen deraf 
Jiifwa drägtiga, och de, som deraf framfödas blifwa swaga och usla. Annars 
c.nkommer det på organition och delarnas styrka. 30 Stoen kan en Hingst årligen 
'::>estiga. [ 138] 

Men för mera säkerhet skull lämnas Honom ei mer än 15, hwilka Han alla bör 
:...'"lmna med frucht förnöja. Den Hingst, som ei uthärdar detta arbetet är för swag. J 
nödfall och då sjukdom tillstöter, har man en i reserve. 

Tiden på hwilken och huru många år en Hingst förmår uthärda med sitt arbete är 
olika efter racen, constelation och skötslen, och sparsamheten. Har Han warit wäl 
skjött och sparad, kan en dugtig Hingst tjena 16 a 18, 20 [år] ja ofta längre. En af 
oädla slaget och som är upfödd i ett kallt Climat, och som förr begynt sin tjenst, blir 
matt, och oduglig i 14de året. Bäst och säkrast gör man, då man befriar en oädel i 15 
och en ädel i 18 året från bestigning och antar en annan frisk till denna operation. 

Stoen kunna då [de] warit wäl skötta, sparade föda föl intill 30 året, ja intil 40 året. 
Men då hafwa de ei warit brukade till arbete emellan åt, ätit allena hö och hafre utan 
mjukt och saftigt foder. Annars i allmenhet warar Stoens födslo kraft längre än 
hingstarnas. Wil man förädla racen böra de ei efter det 20 året beswäras med 
fölungars framfödande, hwilka skulle efter ett äldre sto komma af sig, blifwa swaga, 
matta och eländiga warelser. 

Feta Stoen afla swårligen och slätt föda de sina, som de framfödt. Fettet trycker 
ådrorna, att blodet i ådrorna mindskas; lifmodern tryckes äfwen ihop at ei rum lämnas 
fölet till nödig utwekling. Modern drar allt födande till sin fettma. 

Årstiden, på hwilken deras lust och drift wisar sig är wåren, då alla wätskor sättas i 
rörelse och det sker mäst [139] hwar 21 dag. Djuren i aUmenhet ha känning deraf 
wissa dar, hwar 8de eller hwar månad m.m. Redan midt i Martii, April, Mai och Junii 
begynna och fortsätta Stoen at utmärka sin lystnad med gnäggande efter Hingsten: då 
bör man nyttja den tiden och låta dem winna sin förnöyelse. De äro då känslofulla, 
oroliga, springa hit och dit, gnägga, den hemliga delen swulnar och en wätska rinner 
ut. De stalla oftare och äta sällan. J åsyn af Hingsten springa de inpå Honom och reta 
Honom till paring. Om wåren äro de mäst lustna, men äfwen wissa Stoen på de andre 
tider. 

När Stoen äro twungna att antaga någon wiss, låta de sig nöya dermed, annars 
wälja de någon wiss och drifwa alla andra ifrån sig. Detta märkes isynnerhet bland de 
wilda. De föl, som aflas efter ett dylikt fritt wal, äro bättre och qwickare än de af 
twungit språng. 
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Parning 

Språnget skjer antingen fritt, eller för hand. J den fria föreningen lämnas Hingsten 
med :flere Stoen i en instängd hage tils alla äro fömöyda. Men Hingsten mattas mer på 
en dag, då flera tillika äro lutna, än annars i flera år, äfwen mattas Han af begärelsen 
och retelsen , fast Stoen intet wisa någon lust, utan slå Hingsten, då han nalkas. Dock 
födas deraf de bästa fölen, som under friheten a:flas, och Stoen äro då sällan gålla. 
Men för säkerheten skull föres Hingsten ut med Capzon87 pålagd, för att se, hwilka 
Stoen wisa sin längtan; den eller de släppas i en Hage med Hingsten några dar, tils de 
äro förplägade och fömöyda; då upsökes andra på lika sätt. Men Hingsten bör 
emellanåt [140] hwila några dar. 

För hand är också säker och har den fördelen med sig, att man kan para dem [när] 
man wil tilsamman och måtta Hingstens hetta. Man kan bäst hindra åkommor. Man får 
då se om Stoet wisar en nödig brånad, eller om Stoet afslår Hingstens tjenstwillighet, 
hwilket ofta af kitslighet skjer. Han utföres med kapson och liner. Stoets swants flätas 
wäl, att ei Hingstens lem hindras och skadas. Andra binda om 3 finger bredt band. 

Då Stoet ei blifwit drägtigt med första språnget, kommer begäret åter hwar 9de dag 
tils det fått nog. Att fängsla Stoet är både onödigt och skadeligt. Stoet som märker sig 
fången, oroas och fastar derpå sin tanka, bångas, slår och skadas. Det bör således 
undwikas. Hingstens hästskor framtil och Stoets skor baktil böra aftagas innan de 
hopfogas, at de ei må såra hwar andra. Då Hingsten utdrifwer sitt frö, merkes en 
särskjeld rörelse wid roten af swantsen, som tät omwäxlar hit och dit, med någon 
h wila efteråt. 

Tekn till att Stoet fått nog, skall wisas dermed, att Hemligheten är torr. 

Denna act moste skje i tysthet, utan buller och larm, som hindrar Hingsten och 
Stoet, at upfylla sitt förehafwande. 

Proberhingst kallas en sämre Hingst, som tjenar till att utröna hwilka Stoen äro 
lutna. Denne är merendels het och gnäggar mycket, isynnerhet då Han ser Stoen. Ser 
man at Stoet deraf retas till brånad, föres det Stoet till den Hingst man ärnat och utsedt 
till dess tjenst. 

Paringsstället skall wara kyligt, skuggrikt, mörkt och stilla, afsides [141] liggande. 
Derstädes moste wara uphöyningar och sankra ställen för de parade, den lågare ställes 
på den högre platsen och den högre på den nedriga platsen. 

Morgonstunden är den tjenligaste, då Hingsten öfwer natten samlat krafter, är rask 
och munter. Han bör ei eller hafwa mycket förut ätit, at Han ei är plågad af 
fodersmältningen , som fordrar hetta, och som då skulle hindras. Han är ock efter 
förtäringen trögare. 

87 Capzon, kapson = grimma med nosrem av läderbeklätt järn. Användes bl a för dressyr. 
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At gjuta watn på Stoet straxt efteråt eller åtslå det med spö öfwer länderna; Rida det 
m.m. är onödigt, och hörer till käringe prat. Lifmodern beholler wäl ändock det Hon 
fått. 

Unga Stoen paras med gamla Hingstar och gamla stoen med unga Hingstar, då de 
bäst beholla: de yngre lämnas till de wackraste Hingstar. Längtar et sto straxt efter 
Hingst ges Henne mot natten en annan Hingst. 

Man brukar äfwen, att släppa flera Hingstar och Stoen i en hage tillsammans under 
bestigningen. Men deraf händer, at [de] hantera och slå hwarandra sönder och tillfoga 
stor skada och förderf. Ju förr de komma om wåren i brånad, desto bättre. Derefter 
födas de bästa fölungarne, hwilka till betets tiden äro nog starka och kunna förr söka 
sin föda ute bredowid modern. 

Språngbokföring 

J Landtstuterien lämnas och utdelas Hingstar till att betjena wissa Landboers stoen i 
näyden deromkring, med hwilka skickas kunniga och förståndiga betjenter som 
deröfwer holla ordning och wederbörlig räkning, hwilken sedan öfwerlämnas till 
Föreståndaren. Noga anteknas och beskrifwas de bestigna Stoen, och dess närmsta 
Förman far sedan omkring och ser efter om allt är wäl och wederbör1igen gjordt och 
bestält. Till detta wärff [142] häldst en avskjedad Cavallerist, som är nykter och 
trogen. Till Landtstuterien wäljas stadiga och starka hingstar. Alla felfulla och 
odugliga stoen förwisas och sändas utan bestigning tillbakars. Man aktar, att Hingsten 
ei onödigt utmattas; och om så händer hafwes en annan i stället. 

Hingstens utfodring och skötsel 

Hingstens förplägning bör ei allenast syfta på en torftig föda utan äfwen på 
ärsättning för de förlorade krafter. Med fröet går mycken saft bort och kraft. Den bör 
med födande och retande foder ersättas. Rent utsökt foder är det bästa, allt annat man 
annars brukar är rent af onödigt, ofta skadeligt. Fint hö, god hafre och halm utgöra det 
bästa och mästa. Han fordras rikeligen under bestigningstiden, men sparsamt emellan 
åt. Bättre är att gifwa för mycket hafre än för mycket hö. Och alltid med hackelse 
blandadt, så att Han blir wan wid att tugga wäl sin hafra, hwilken annars går midt 
igenom Honom. Korn isynnerhet om det blötes förut och ränsas från skadeliga fröen, 
är än förmonligare. Malt duger ei och förordsaker colic. Hingsten skall man ofta och 
litet i sänder gifwa, alltid så lagandes att ei fortare gifwes än att upäter sin portion. 

Allt som gifwes för att reta dess paringslust är skadeligt, det må wara foder eller 
läkemedel. Wanligt godt foder är det bästa. Åderlåtning är det sämsta. Blodet är 
Honom mäst nödigt till wärme och paringsstyrka. Med åderlåtning förswagas han och 
afkyles, samt begäret hämmas. 

Rent och renligt bör hållas om Honom men utan allt pedanterie. Spilten, krubban 
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och häcken moste dagel[igen] putsas utan ursäkt och efterlåtenhet. Hwar dag flera 
(143] resor bör Han med halmwiskor rifwas häldst utför stallet när wädret tillåter. 
Pungarne med allt tillbehör moste wäl twättas och renas. 

De moste äfwen hafwa en måttelig rörelse, att Han ei får ett segt, slemmigt och 
tjockt blod. Af starkt foder blir han fet, men modet faller. Ei nog att spatsera ett 
stycke wäg, då han ledes. Rida, arbeta så att blodet sättes i rörelse och att wätskorna 
upfylla de yttre ändarne, kan göra dem muntra, sunda och föröka krafterna. Denna 
rörelse bör ei skada genom omåttelig häftighet. Föl ungarne blifwa efter arbets 
Hingstar långt skönare och muntrare, än efter dem stå stilla. En på stall gjödd Hingst, 
befinnes hysa en Hypochondrisk anda, utan känsla bekayad med slapphet och lämnar 
en swag och usel afföda. Luft, arbete och foder äro 3 oumbärliga ting till näring, 
sundhet och födslokraft. 

Stoets utfodring och skötsel 

Stoet behandlas på samma sätt med renlighet, foder, måtteligt arbete och rörelse, 
agtandes noga att det ei för lass eller under sadel öfwerdrifwes omåtteligt och hårdt. 
Ett sto, som under drägeligt arbete och tillräckeligt samt tjenligt foder bär sitt föl och 
föder den med lätthet till werlden, twärtom: ett stillastående gjödt sto har flere 
krämpor och framföder med möda sin afwel. All retelse till paring, annan än den en 
hetsig och gnäggande häst kan wäcka, är mer skadelig än nyttig. 

Tekn till drägtighet äro osäkra i början. De skilja sig ifrån de andra, äta e1, aro 
under arbetet muntrare och sluta sig mer tillsamman. Men allt sådant är ännu att 
undersöka. Efter några månader blir kroppen tjockre, slaksidan sänker sig och stoet 
blir fylligare. Säkrare är då slagsidan rundas och blir tjockre och jufret fäller i, stoet 
äter starkare, men blir trögare. Man kan ock i och efter 6te [144] månaden sedan man 
satt för Henne kalt watn känna under buken med handen, isynnerhet sedan hon 
sprunget, fölet sprattla. Handen kan ock läggas på slaksidan eller spenarne. Den inre 
känslan och samwetet föreskrifwer oss at ei misshandla ett drägtigt kreatur eller sto. 
Biblen instämmer härmed. Jcke desto mindre finnas känslolösa menniskor, som med 
öfwerdrifwet arbete, stötar och hård medfart misshandla, samt gifwa det ett ohälso
samt foder , så att det kastar sitt föl i förtid eller ock framföder en krörnplinge. Godt 
foder, rent watn och måtteligt arbete är för ett drägtigt sto tjenligt, så för dess näring, 
som för dess fostrets tillwäxt. 4 weckor före dess börd, bör det skonas från allt arbete. 

Sedan hon är bestigen och fått nog, bör hon skiljas från andra Hingstar, att Hon ei 
får mottaga widare något språng, som de ofta göra och dermed förordsaka at fölet 
kastas eller blir lidande. 

Man föreger, at ett sto kan då det framfödt en till lifwet, 9 dar <lerefter föras till 
Hingst och bestigas. Att underholla 2ne lif och sitt egit är för drygt, ehuru god rykt 
och sparsam medfart kan wara endera af dem eller alla moste blifwa lidande. Här 
gäller det, att hwad ei hjelper kan skada. Allt som kan förolämpa skall afböyas. Den 
rättrådige förbarmar sig öfwer sitt föl mer än öfwer det drägtiga. 
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Förlossning och eftervård 

Efter 11 ½ månads börd blir stoet moder. Stoet föder lättare fram sina föl, än något 
annat kreatur, utan wånda och wärk, stående eller liggande. Genom olyckshändelser 
och misshandlande kan ett förtidigt foster framfödas , som mäst är odugligt. 

Man ser, att ett sto wil föda, då det blir oroligt, lägger sig och står upp, stampar, 
och ställer sig som det wille stalla. Mjölken rinner ur spenarne, Hemlighet swulnar 
och en wätska rinner ut, swetten wisar sig, och föder mäst liggande. Hinnorne [145] 
komma förut, och derefter Hufwut ofta emellan framfötterna. Under en swår börd, 
skall man wara tillhands och på förnuftigt wis hjelpa. Då man anmärkt bestignings
tiden, så kan få deraf, som förut anförda tekn weta då tiden skall nalkas. Man löser 
Stoet då och förer det afsides i ett stilla rum och bäddar wäl med strö, håller natt och 
dag wakt om det, utan bann och twång, utan buller och oro. Och dertill holler man sig 
fördold, men nära till hands. 

Stoet framföder sina ganska lätt, så att all hjelp är onödig. All handräckning skadar 
mer än hjelper. Merendels skjer det snarare än någon hinner bispringa. Några hjelp
lösa äro då beställsamme onödigt; ligger fölet wäl behöfs ei någon hjelp , men är det 
illa wändt kan det ei hjelpas, men wäl förwärras . Tolamod är den första regeln. Ofta 
går allt öfwer på 2 a 4 minuter, ibland drar det längre ut på tiden ja på dagar. Är stoet 
ungt eller matt och rierna88 swaga gifwes stort bröd med win: all handläggning 
undwikes. 

Är fölet för stort, kan man ei hjelpa och utwidga slidan. Det enda till görandes är, 
att inspruta olja uti slidan, sätta clistir. Är bakdelen förut eller någon annan del och 
således illa wänd, så at kreaturet warit flere dar utan at kunna framföda fostret, moste 
man till slut draga det ut med wold, wända det rätt är omöyeligt. Man bör dock bruka 
all warsamhet och ömhet, noga aktandes ei sönderrifwa Chorion och Amnion, hwari 
fölet är inswept med watnet, hwilket då i förtid rinner ut och gör börden helt longsam 
och swår. Desse hinnor gå förut, utwidga slidans öpninge[l] och watnet gör den slipp
rig och mjuk. Här kan ingen arm och hand uträtta något till at wända eller föra det till 
rätta. Lifmodern är trång och hinnorna lämna ei fast tag, armen är för kort och 
kraftlös. [ 146] 

Hofslagare och gamla Qwinnor gå in med sina känslolösa händer och sönderrifwa 
allt hwad de öfwerkomma och till slut döda både fostret och modern. Ett sådant 
ba[r]barie bör policen förekomma. 

Wäl kan man då hufwut är liggande emellan ben på bröstet eller på någon sida eller 
på ryggen, eller om ett ben är förut ofwan hufwut eller tillbakars, så kan det hjelpas, 
dock warsamt och fogeligen . Hindrar en hård träck utgången, sättes ett salt clistir af 
ett mått watn en jungfru linolja. 

88 Ri, rier = värkar. Hof(1172). 
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Ser man at Stoet fått de rätta rierna och att de gå tät efter hwar andra och at 
Hinnorna snart derefter wisa sig är at förmoda en lyckelig börd. Komma rierna tät på 
hwar andra och wara länge utan at Hinnorna synas, moste man tänka på hjelp. Hänger 
watnblåsan ute och ei kommer under rierna fort, är att misstänka hinder. 

Colic efter wäderfullt foder wäcker falska wärkar som häfwas med tobaks Clisrir 
och salt, eller win med anis , man rifwer med halm och i nödfall stickes med en syl. 

Födes fölet inneslutit i sina hinnor, bör man straxt öpna dem at fölet får andas, 
annars storknar det. 

Är nafwelsträngen ei afgången bindes den om 2 tum från natlen och skäres af några 
finger från bandet. Efter börden tar man bort med det första. Jnom Hinnorna ligger en 
klump, som understundom fästes på fölungens hufwud, h[wil]ken somliga borttaga i 
den tankan, att af fölungen den förtär, h[wil]ket är falskt. Den kallas Hippomanes. 

Efterbörden tages ei från Stoet förrän den kommer om den än skulle dröya 2 a 3 
dar. Den skadar ei och djuret drifwer den sjelf ut. När den är kommen tages den bort. 
[147] 

När allt är öfwerståndit, skötas modern och fostret. Är Stoet swagt gifwes bröd och 
win, samt gammalt hö , ei färskt gräs . 

Är fölet ännu inom sina hinnor lösas de upp, merendels biter stoet up dem. Med en 
trubbig knif skäres ballarne under fötterna bort, annars får fölungen en elak gång. 
Fölet lägges för modern, at det må slicka honom. 

Efter slutad börd styrkes Stoet med ljum drickelse af watn hafre eller korn mjöl och 
salt och gammalt hö. Detta skall i 3 dar wara dess foder. Korn eller hafre gifwes 
derefter men sparsamt. Stoet skonas från arbete i 4 weckor; dock lämnas Henne frihet 
att ute hämta frisk luft någon stund. 

Den första mjölken låter man fölet utdra, h[wil]ken Honom laxerar och affärer 
becket. Rifwes efterbörden wåldsamt ut, följer blodstörtning, som ofta ändar dess lif. 
Fölungen föres til Jufret at suga. Skulle hon wara kitslig eller derom öm , att fölet ei 
får dra, smörjes det med smör eller annat upmjukande och så kan sättas nedunder 
imman af watn. 

Är jufret af mjölk swullit omlägges en gröt af blyättika och mjöl. Wil fölet ei dia, 
se efter om något felas i mun. Finnes den wara hudlös eller sårig, sprutas in alunwatn. 
Är Stoet kitsligt, smekas hon, och om det ei hjelper, twingas hon med bann. Efter en 
longsam och swår börd, kan lifmodern utfalla, så omfattas den med linne doppadt uti 
win och smör och warsamt införes. Har den länge hängt ute at den inflammerad 
ombaddas den med ljum mjölk. 

Stoet bör ei för wäl och öfwertlödigt förplägas med korn eller hafre, som hon ei 
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Sto med föl. Efter Liger (1755). 

förmår smälta, blir deraf okostig[?] matt, får ondt i ögonen etc. För mycket hö är 
ock skadeligt, hwaraf storbukighet, swi1189 , bröstswårighet etc. Rofwor eller rötter 
duga ei eller. De föda wäder och slaphet. [148] 

Skulle modern hysa leda till sitt foster, som är rart, så moste man lämna det till et 
annat, som mistat sitt föl. Hon moste i början twingas dertill. 3 a 4 ggr om dagen 
föres det till jufret, men ei öfwer natten. J nödfall läres han at suga ur horn ko- eller 
getmjölk. 

Sjuka fölungar ger man warsamt sin moders mjölk. De fölungar, som ha slappa 
födslodelar, sträcka[?] ut hufwut då de ligga, ha tjock päls duga ei. På 9de dygnet 
efter börden föres Stoet till Hingst i förhoppning att det då skall lätt taga. 

Abort 

Då et drägtigt Sto misshandlas med öfwerdrifwit arbete, stötar, slag m.m. kan det 
kasta fölet, hwilket äfwen af sjukdom skjer. De Stoen, som ei gerna tåla Hingsten äro 
mer underkastade denna skadan, äfwen då drägtiga mottaga Hingsten, då moderkakan 
kan lossna. Den som en gång kastat, plär deraf disponeras till et beständig wana. Man 
öpnar då åder, att förekomma missfallet. Alla widriga åkommor afböyas, så wida skje 
kan. 

89 Swill = ansvällning. 
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Tekn till missfall äro: Stoet blir sorgse, utmärker wånda, ställer sig till at stalla, 
stampar med bakfötterna, kastar sig neder, ser på sidan, skrapar, Hemliga delen 
swulnar, och derur rinner en stinkande materia. Faran är stor då öronen och 
underkäften äro kalla och wätskan stinker. Är det annars sjukt, är ingen bärgning. 

Det är skadeligt at gifwa Stoet något, som kan påskynda börden. Härmed förgiftas 
Stoet. Är det annars sjukt, nyttjas dertill tjenliga medel, är det swagt, stärkes det med 
närande och wederqwickande medel. 

Att med händer willa uttaga missfostret är skadeligt, h[wil]ket dock [må] skje när 
det är dödt, att dermed rädda modrens lif. Detta läres framdeles. [149] 

Kommer missfallet af fel i organerna i lifmodern, så är ingen hjälp att wänta. Ett 
sådant sto skiljes från Stuteriet. Dock kunna de behollas, som kunna bestigas af åsnor 
därest de finnas. Och sådan disposition ärfwes, förkastas a11a Stoföl efter dylika Stoen. 

Alla Stoen, som kasta äro sjuka. Ju längre wärkarna wara och ju längre födslen drar 
ut, desto farligare och desto förr bör det hjelpas. 

Fölstoets vård 

Efter börden sörger modern bäst för sin afwel en[lig]t naturens drift. Man wil ofta 
onödigt mästra naturen . 10 a 12 dar lämnas Stoet i Födslostallet ihop, och Stoet 
förplägas med ljJm mjöldrickelse och hö; derefter släppas de på betet eller på stall 
med de andra, då betet ei ännu är tjenligt eller owäder, frost m.m. hindrar. Betet bör 
ei wara longt borta, att fölet mattas. Men sen han wunnit styrka är rörelsen honom 
förmonlig . Att holla honom ständigt inne på stall är skadeligt, han får deraf elacka 
hofwar och ben. 

Et modersto moste ½ år efter börden förplägas med godt foder tillräckeligen och 
släppas på et godt och rumligt bete. Behöfwas de till arbete förplägas de rikeligen och 
släppas emellanåt på betet. Fölungen lämnas alltid med sin moder äfwen under arbetet. 
Båda lida och längta efter hwarandra. Moderen äter ei, jufret swulnar och wärker. 
Fölet blir ostyrigt, flöyer och skadar sig, och då moder kommer hem, diar han hastigt 
den förskämda mjölken, hwaraf Han får durchlopp och andra krämpor och förswagas. 

Man kan ei utsätta tiden huru länge en fölunge skall dia. Det ankommer på wana, 
ort och art. Det är ej fördelaktigt at dia en drägtig moder. Alla 3 lida deraf. Mjölken 
kan ei wara hälsosam för fölet. [150] 

Jnnan fölet får sina 12 framtänder och kan föda sig sjelf, bör ei källan för honom 
tillslutas . 

De större fölungarne bör (man) jämte sin modermjölk och betet få något hafre. För 
mycket deraf skadar smältnings kraften och syn: måtteligen styrker magen. Mjölken 
och gräset förslappa. 
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Föl- och unghästuppfödning 

De unga Folar skola wäl födas, annars förtära de sin egen träck; dem gifwes efter 
hand fastare foder. Somliga afwänja dem efter 3gk eller 4de månaden, men det tyckes 
wara för bittida. Mot Hösten är det wanligaste, då man skiljer fölet från modern i en 
särskildt stall och ger det hö och hafre. Höet skall wara godt och tillräckeligt, samt 
förmonligt om dem förut warit gifwet kliwatn. Deras krubbor böra wara lagom höga. 
Af för höga böyes halsen och hufwut illa upp och framåt, af för låga hänger hufwut 
nedåt. 

J de wilda Stuterien wänjer modern sjelf af sitt föl. At di öfwer 5te månaden är för 
fölet skadeligt. De afwande fölungar lämnas at fritt få gå af och an utan band. Man 
strör under dem. 

Mödrarne äro högst oroliga, löpa hit och dit och söka sina foster. Jufret swulnar 
och ofta wärker. 

Sedan en fölunge är afwand, skall godt hö honom öfwer wintren gifwas ymnogt, 
dock små portioner och ofta. Om morgon lägges för honom i krubban hö, och då det 
är förtärt låter man honom dricka rent, klart watn i en ren ho. Derpå får han springa i 
fria luften. Om middagen förholles sammaleds. Mot afton får han litet hafre. Fötterna 
twättas och efter [151] ses at hofwarne ei förwäxa. Rent holles under och omkring 
dem. Ett år och då de kommit på betet bör de der finna närande örter och gräs jämte 
godt watn och skugga, i brist derpå göras löfhyddor med strö. De föras ei förbittida på 
betet ei för sent om hösten lämnas de ute. Det späda wårgräset purgerar dem. 
Dunsterna som då upstiga skada dem . J slutet af September tas de in och in på Mai 
släppas de ut. Jfrån betet införas de i annan Stall, som för winterungarne är tillärnad. 

Under andra wintren förplägas de på samma sätt som första, allenast rundeligare. 
Då börjar man att borsta dem med ströborsten och med wesken, men ei med skrapan. 
Fötterna twättas och kammas äfwen som swantsen och Man. Ett groft fel är, att ännu 
utwärka Hofwen eller sulan, hwaraf de få en öm gång, och plikta för oförståndiga 
menniskjors förseelser och brott. Från löss, utslag m.f. åkommor befrias de med 
upmärksamhet. 

Plågas de af löss twättas de med tobaks decoct och hollas renliga. Dricka och 
rörelse är lika som i första året, dock behöfwa de starkare rörelse om de ei skola få 
styfwa leder. Deras krafter utvekJas dermed. Redan då de intagas skola båda könen 
skiljas åt, att Hingstfolarne och stoen [ej] måtte retas till en otidig paring och dermed 
mattas och blifwa odugliga till afwel. 

De 3gk wåren släppas de på ett frodigare bete och sundt, ty nu är den angelägnaste 
lefnadstiden, som man för dem bör sörja. D2. de föras från betet i slut af September 
fodras de starkt på Stallet, häldst [152] de wäxa då som mäst. De bindas då ock 
skrapas. 
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Efter sedan de fölt sina 3 år wänjas de så småningom wid arbets tygen och wid ett 
lindrigt arbete. En till Ridhäst tjenlig pålägges sadel och betsel, och man låter Honom 
springa på linan. Men härwid fordras ärfarenhet. 

J fjärde året förses de med än rikeligare foder och behandlas nu mer som hästar. 
Stoen af ett sämre slag betäckes. De skönaste Hingstar förwaras till fortplantningen, de 
öfriga castreras. 

Hästar av olika slag 

Hästar göra menniskjan hwarjehanda tjenster allt efter och i mon efter deras 
särskilda förmåga, krafter, storlek, starka och fina ben m.m. Äfwen ankommer det på 
deras mod, böyelser och goda inre egenskaper. Andra egenskaper fordras hos en 
parad-Rid Häst, andra hos en packhus Häst och lastdragare. 

De kunna indelas i Krigs och Borgerliga Hästar. Till Krigstjenst fordras många slag 
från Öfwersten officiers Hästar intil tråtshästar. 

Till Borgarens tjenst äskas alla slag, som passa till landtbruket och det allmennas 
behof. 

Till Krigsmans behof fordras rid- drag- Pack- eller Tråsshästar. 

Cavallerie Hästar äro antingen Tungt och lätt Cavallerie. En Officiers Häst skall 
wara ädel, wacker och äga goda egenskaper. Sådane böra ei sky för eld eller watn, 
wara modiga, oförtrötna utan arghet och ondska. 

Parad Häst skall wara skön och liflig. [153] 

Ryttare Hästar äro olika till Curassir- dragon och Husar Hästars90 olika tjenst. De 
medelmåttigt stora passa härtil bäst. Dessas hofwar skola [wara] fasta, goda, warak
tige. Långa lår äro härtill tjenliga. 

Draghästar till Tråtssens, munition, Bagage, Wagnars, Pontons, fourage framskaf
fande. 

Wag[n]s Hästar äro spann- förspann eller Rem Hästar. Orätt sättas stora hästar, 
framför små låga hjul , i hwilket fall de moste både lyfta och draga tyngden. Hästens 
och hjulets högd skola passa efter hwarandra. En tråts Häst moste wara stark, något 
kortlifwad, med bred rygg, starka lår, breda hofwar. Små och låga duga ei, tråtsen 
hänger för dem ned på jorden, de höga kunna ei lätt pålastas. 

90 Kyrassiär = tungt rustad ryttare, ursprungligen pansrade men senare endast med brösthamesk. Dragon 
= ursprungligen beridet infanteri, som i strid uppträdde till fots. Husar = lätt kavalleri med karbin och 
sabel som vapen. 
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Borgare Hästar tjena at Rida på eller att draga . Ridhästar äro Jagt- Rese- Klippare
Spann- Fruentimmers Häst. 

Til Ridhäst moste utsökas en skön, saktmodig, tolamodig med andra goda 
egenskaper. Jagt Häst skall wara qwick, lätt löpare, ståndaktig med fina kraftiga ben. 
Fruentimmers Häst skall wara from, sedig och willig af måttelig storlek. 

Resehästen moste tåla långsam rörelse, måtteligen stor, tolig och stark. 

En klippare skall wara stark med full styrka, utan någon skönhets pretention. Fasta 
lår, starkt kors, och ståndaktighet är ärforderliga egenskaper. 

Till Borgerliga Hästar föras drag- frackt- kärr- Hästar, Jordbrukshästar. 

Wagns Hästar skola wara sköna, satta och något stora med kjöttig, upprest hals, 
bredt kors, hwälfda sidor, starka lemmar, stolta action, wäl parade. Mindre slags 
Hästar kunna också passa för lätta wagnar. Frackt Hästar skola wara stora, starka, 
toliga, ståndaktiga. Skönhet och lätthet frågas ei efter. Kroppsstyrka och modighet 
sökes hos dem. 

En kärrhäst moste wara mycket stark, med bredt korsländ, att han kan både draga 
och bära. Ett starkt kors, öfwerhängande förhand, starka ben ärfordras till åkerbruket 
och nödiga körslor på landet. Skönhet och proportion frågar man ei så noga efter. 
Äfwen så till andra nödiga behof på landet. 

Betydelsen av hovvård 

Hofwarne på en Fole eller Häst skola noga besiktigas. En platt Hof wanpryder och 
gör Honom oduglig till all tjenst, ty det mästa man söker hos en Häst, är en snäll 
gång. 

Alla sjukdomar och fel böra afröyas, isynnerhet hofwens, förnämligast uti et 
Stuteri. De minsta felen på fölungarne komma af fuchtighet i h[wil]ken de dageligen 
stå. Dertil kommer, att de stå för mycket stilla utan rörelse, hwarigenom hofwarne 
nötas och härdas. Af fuchtigheten blifwa de blöta, wäxa ut, blifwa klumpiga illa 
skapta. Den skadan fortplantas på läggarne. På betet öfwer sommaren låter man 
hofwarne wäxa fritt, de nötas och stadgas af sig sjelfwa. Så snart de någon tid warit på 
Stallen, ses efter om hofwarne [155] wäxa ojämt, blifwa klubbiga, för stora, 
wanskapeliga. Dröjes härmed tils detta fel är inrotadt, deltaga ben, lederna och 
derefter gången uti detta fel och åkomma. Här fordras en så försiktig som hastig hjelp. 
Det är ett grof[t] fel, att utgropa Sulan, som dermed förswagas så att den ei kan göra 
hofwen nödigt motstånd, hwaraf Hofstrång har sitt ursprung. Strålen blir liten och 
skild från jorden, och Hästen får en elack gång. 

Skadeligt är ock at förmycket sänka eller afskära hälarne och lämna tåen orörd, 
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hwilken dermed wäxer fram och upåt och skifwar sig. Skäres tåen af och hälarne 
lämnas höga komma lederna i oordning, senan och hela benet får en oriktig ställning, 
hästen stapplar under gången. 

Strålens utwärkande är äfwen förderfwelig, den kommer för långt från jorden, 
fot[en] förlorar sitt bästa stöd, senan mattas för starkt och gången blir derefter. 

Wäggarnas raspande är äfwen skadelig, luften tränger sig in, torkar ut foten, 
wäggen blir tunn och wanskapad. 

Allt hwad man bör göra är att holla tån och hälarne jämna och så låga, att strålen 
räcker ned till marken. Detta kan skje med wärkjern eller skärknif. Dessutom böra 
fötterna hollas rena och med kallt watn twättas . Alla salfwor äro onyttiga, ofta 
skadeliga. 

Hovslagare i aktion. Ur Diderot (1769). 
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Hästavel (Prizelius) 

Beskällare Hingst91 

bör ha alla en hästs goda egenskaper. Fölet liknar Fadern mäst. Dess goda 
egenska[pe]r äro antingen inre eller yttre. De inre äro Temperamentet. 2 . dygder 
hörsamhet, fromhet, 3. Hälsa, 4. Ålder 5. Ärftliga. 6. fri från ärftliga fel, 7. Gestalt, 
8. Födslodelar, 9. Hår. 

lQ. En skön hingst föder af sig dåliga föl och twärt om. Skulle et skönt föl falla 
efter en swag hingst med et godt stod är det et undantag. En dåligt föl kan komma af 
bra föräldrar men af denna odugliga racen kommer dugtig afwel och twärt om. 
Naturen återställer den fullkomlighet, som warit hindrad och twärtom. Med tiden 
ändras fölet dock efter 6 weckor är det wissare. 

2do En hingst från Söder af het temperament paras med et kalt Nordländskt sto. 

3Q. Disposition til dygder arfwes; men at et föl skall blifwa af samma öfning god 
som en tilriden hingst och sto, är fabler. 

4Q. Fröet deltar uti alla wätskor, således fortplantas också på fölet sundhet. 

5Q. Inga böra släppas ihop förr än de äro full wuxna. Från 5te, 7 el[ler] 8de året til 
10, 12-15de, då äro wätskorna som tjenligaste altsom deras slag är förr el[ler] sednare 
mogit. [9] 

60. En hingst skall wara Fruchtsam. Ofruchtsamhet kommer anten af naturen el[ler] 
cl skötsel eller af sjukdom. 

7Q. Fri från ärfteliga fel. Tillfälliga hindra ho[nom] ei . Ärfta flytande ögon. 
Benknölar i hasen el[ler] Qweckdrag. Rotsen. Plussiga ben. Galla etc. 

8Q Hingstar från söder med felfria sto lyckas bäst. Små arabiske el[ler] Barbariske 
med wåra stora ston afla af sig stora föl. Men Hingstar i landet böra wara af samma 
storlek. 

9Q. Skapet bör hållas rent. En swart och stark lem är bäst. 

lOQ. Hästar kunna finnas goda af alla slags färgar. Dock wäljer man häldst swarta 
eller bruna . 

.: I I Prizelius (1777) IV. Capitel. Von den erforderlichen Eigenschafien eines Beschelers, sid 1 l 8-146. 
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Sto som til afwel är tjenlig 

skal wara92 dels inre sådanne, som til en hingst fordras, eller yttre lQ dess kropps 
ställning, [2Q] lemmar, 3. lår, 4. jufwer. 

Man wäljer et sto af kalt Temperament, som äter, dricker och wäl föder fölet. En 
het duger ei. 

Kitsliga, odygdiga böra ei nyttjas. Sinnets fel ärfwes af modern. Låter stoet e1 
hingsten för kitslighet i Ryggen eller delen stiga på, ei fölungen di, duger ei. 

Honan bör ock wara frisk, felfri från arffel. 

Stoet är et år före hingsten färdig och blir et år förr för gammal til bestigning. 

Ej alla ta föl fast de bestigas. Af 30 äro ofta ei mer än 10. Somliga råda at öpna 
ådern i 3d,k och 9de månan. Af flere ordsaker kan stoet kasta, af fölets fel, af fel i 
Diceten, Rädsla, Scorbutisk, purgeraruie, hosta etc. 

Inga arffel bör det ha, t.e. månadsblindhet. 

Yttre egenskaper äro förut nämda och isynnerhet fordras long hals och longt lif. 

Födslodelarne skola wara nog stora, jufret isynnerhet. [10] 

Betäcka Ston93 

Stoen betäckas häldst då de lämnas sm frihet. De som betäckas för hand, 
misslyckas. 3 slags frihet gifwes: 

lQ. I enrum med hingsten. 2. På betet ihop i hage med flere hingstar och flere 
Stoen. 3. J utmarken. J enrum lämnas de häldst, dock så at man ei är longt ifrån om 
något widrigt händer. Stoets skor borttages etc. At släppa flere hingstar med flere 
Stoen i en hage har sina olägenheter. Hingsten får då ei sit wanliga foder, äter ei gräs, 
får ei tid, arbetar ut sig. De slåss sinsemellan och med ston, som äfwen förderfwas. 

De som på öpna betet bespringas, wet man ei af hwem, af en gammal el[ler] för 
ung, hwaraf en usel afwel kommer. Til at förekomma desse olägenheter betäckes för 
hand, hwaraf aflen är usel. 3 Personer äro dertil nödiga. En holler Stoet, den andre 
drar Stoets swans til sidan den 3Qk förer lemmen in. När hingsten rörer up och ned på 

92 I Prizelius (1777) V, Capitel. Von den e,forderlichen Eigenscha.ften einer zur Zucht bestimmten Stute, 

sid 147-160. 

93 I Prizelius (1777): VI. Capitel. Vom Beschele11, sid 160-186. 
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rumptången så går fröet, ei då den röres på sidan. Kapson lägges på Hingsten. Röres 
ei swansen up och ned och knappen är swullen lik en talJrik, så är acten förgäfwes. 
Hingsten bör ei dragas från Stoet, utan han lämnas efter behag. En ung paras första 
gången med en äldre. Den lägre ställes högre. At efter Sinds sätt innestänga rummet 
duger ei, är farligt. 

Då stoet betäckes för hand , äro flera närwarande som wäcka fruchtan hos de 
parade. 

Då Stoet har lust märkes en gulaktig materia rinna kallad Hippomanes. 
Födslodelarne swälla upp. Söker och stallar, stutsen mot andra hästar, gnäggar. Man 
försöker med proberhingstar, som man låter bestiga ibland de sämre ston, at han ei får 
krämpor. Bestigningen bör skje afton och morgon under kylan, och 9 dar derefter 
itereras. At rida stoen strax i traf i watn , el[ler] slå watn på dem är skadeligt. 14-21 
dag warar stoets lust. För somliga längre eller kortare, ja då de äro drägtige. [11] 

At reta Stoet med läkemedel är skadeligt och förgäfwes. Bäst är at ställa Henne i 
stallet med Hingsten, som bäst kan reta henne. 

Då Stoet är halfgånget kan dess Fruchtsamhet bäst märkas. Förut wisas en tröghet 
emot wanligheten, samt är bättre til hull. När det är ½gånget, rides hon i traf dock ei 
ti l swet och derpå låter det dricka 2 kelkar[?]94 kalt watn då röres fölet, som käns om 
flata hand lägges under buken wid nafwelen , då fötterna spjerna. Flanksidorna blifwa 
holiga, buken sänkes och Ryggen blir swanlcig under gödande. 2 månar före födslen 
bli[r] jufret hårdt och mjölkådrorna swälla. Slåss kallt watn i örat och det skakar 
hufwut är hon ei drägtig. 

J början af Mars begynna desse djur at känna sig hugade til at paras. Ston kunna 
redan i Januari wisa sin lust men denna otidiga låter man gå förbi; Äfwen som göres 
med dem, som om hösten yppa sin lust. 3 månaders tid är deras rätta tid. Efter en 
lindrig winter, och då Stoen wäl fodras och solen baddar, kommer deras lust tidigare i 
Mars. Den 9de dagen sedan det fölat, har det lust åter at nalkas. 

En Hingst är nog för 20 a 24 Stoen. En Spansk 6 a 7. En Turkisk 10 a 12. Dock är 
bäst at spara hingsten det mästa man kan. Baron Sinds methode är onaturlig och ei 
antagelig. Han låter hingsten betäcka morgon och afton 1 hwar gång 2 dar å rad och 
den 3~ rastas, och således äro 20 på 15 dar expedierade, hwilka i samma ordning 
åter i 3 omlopp el[le]r 4 . Han utwäljer April och Mai allenast. Men ei alla ston bli då 
låtna. 

J Landstuterien betäcker hingsten 40 st. Ty om en måttelig dyr och framfödd 
arbetar ut sig på få år, är skadan drägel[ig]. [12] 

94 I Prizelius ( 1777) står: ... ihr einen Eymer voll kaltes Wasser vor, wovon sie jedoch nur ein Paar Zuge 
thun darf. . . Avses möjligen käll-kar? 



84 

Det angelägnaste at observera är, lQ Hårens Färg. 2. Delarnas goda proportion. 3. 
Stoet och Hingsten från olika climat. 4. Aldrig paras 2ne från samma Stuteri. 
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Åsneflock med herdar. Ur Florinus (1722) . 

Mulåsneproduktion 

Mulåsner komma mäst och häldst af åsnehingst med Sto eller twärtom som är 
sämre. Ana Zibeons son fant dem i öke[n], då han vaktade sin Faders åsnor. Araberna 
antog detta bruk vid 1 Mos: bok 36.24.95 Sedan äro de utspridda i Asien, Africa och 
Södra Europa, i Auvergne, i tyskl[and]. Italienske åsne H[ingstar] med stora ston ge 
dem. De löpa snält, draga tunga börder men äro mindre läraktiga. De afla ei af sig om 
icke i de warmaste orter. Hingstarne äro bångstyriga, kåta utan wärkan. De lefwa 30 
år och fullwuxna i 4de. De äro föga kranka. 

95 I 1917 års bibelöversättning (också i Melins 1858-65) heter det i l Mos. 36.24: Zibeons söner voro: 
Aja och Ana. Denne är den Ana, som fann de varma källor i öknen, då han vaktade sin fader 
Zibeons åsnor. Hos Prizelius (1777) heter den senare meningen: Das ist der Ana, der in der Wusten 
Maulpjffde erfand, da er seines Vaters Ziheon Esel hutete. 
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Andra korsningar 

Åsnesto med tjur fallen, ko med åsne hingst ger jumar som har koswans och häste 
kropp, oxe hufwud utan horn. At få hannarne härtil moste man först reta dem med 
sina jämlikar, sedan binda om ögonen på honan och föra dem i mörkt rum. 

En Jumart drar 700-800 lispund. Mulåsnan har starkare rygg än hästen, går 
säkrare, fortare och födas lättare. 

Vårbruk. Ur Rozier (ed) Torne 3 (1783). 
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Stuterier (Prizelius) 

Husrum för Hästen och Betjeningen96 

Wid det wilda Stuteriet skall wara skjul med tak öfwer, deräst ston, under owäder 
och då snö betäcker jorden, kan wara i beskydd och få något foder, under det jorden 
är betäckt af snö och frost. Deri bör wara rum åtskilda för hwart et, gluggar och 
dörrar på sidorna, som stå öpna och kunna igen stängas, då de fångas derinne med 
swält och rep. 

Til et halft wildt Stuteri fordras särskildta rum för hingstar, 2. för stoen rum, spilt 
och krubbor, hwari de födas under strängaste [13] kölden. 3. Små rum för de 
afwängde fölen uti särskild hage. 4. Sjukstall. 5 Hus för betjeningen. 6. Rum til 
betäckningen. 7. Dammar, brunnar, cisterner. J desse stallar kan allenast den kända 
stalldrängen röra och stryka stoens ryggar. De låta ei betsla sig. Således drifwes under 
betäckningen et sto i sänder in uti rummet dit hingsten med capson förd införes. 

Til 50 Stoen fordras 2 Hingstar och proberhingst. Stallarne förses med spilt, 
åtskilda med hängande slåner och 8 fot långa 5 fot breda, 15 fot höga, stenlagda med 
ekplanker framtil , krubbor och häckar. Fönster och wäl wida dörar med runda 
dörposter, at de ei stöta sig då de troppwis utgå. De gålla hållas i särskild stall och 
behöfwa ei så öm rykt. 

För Folungarne äro 2 rum med krubbor inrättade, 32 fot långa och 22 breda, 
stenlagda, 7 a 8 fot höga. På andra året skiljas de åt, hingstarne för sig i särskildt bete 
och stall der inga spilt än äro nödiga utom med stenlagde golf, dock lägre tak , utan 
band få gå lösa. Men under andra wintren föras de i et annat med spilt 7 fot långa 4 
fot breda, dock äfwen utan band och grimma, at de under wäxten få gå lediga, som 
bekommer dem wäl (under wäxten). De behöfwa då ei så mycken rykt. Sedan bindas 
de. Efter 4 somrar begynner man at tärna dem til sit bruk. Men så fordras större och 
flere rum och mera kostnad, om de så länge bibeholls. 

Midt på gården bör wara brun , hwarur watn kan Pompas uti hoar, eller 
krubborna, hwarifrån det i andra ändan utsläppes sedan de druckit. 

Jnne hos Stoen bör stalldrängen ligga up uti en säng bygd up emot taket i en wrå. 

Apart rum lagas et åt de sjuka. 

Stallet bör byggas när intil betet. Betjeningens boning när intil Stallarne. [14] 

Et tamt stuteri fordrar åkerbruk och byggnader. Derstädes skall wara rum för 

96 I Prizelius (1777): VII. Capitel. Von den zu einem Gestute 11öthigen Gebäuden, sid I 87-200. Hit hör 
flera kopparstick med byggnadsritningar. 
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Stallmästaren, för redskap, Sadlar, Förråds kammar. J boställe närmast stallet bör 
wara en kammar för Stalldrängen. 3. Stallar för Stoen. 4. Särskildta rum för 
fölungarne af olika ålder, och slag. 

Ett måtteligt arbete gagnar Stoen. Derföre inrättas något til deras motion. 

Bygnader böra beses och ritningar deröfwer betraktas. Äfwen alla nödiga 
redskaper, hwaröfwer en Stallmästare skall holla räkenskap på alt. 

Foder97 

består uti sommar och Winterföda. Sommarfödan består af bete och watn. Öfwer 
wintren nyttjas torra hwarjehanda. Hästens bete bör bestå af mer örter än gräs. Gräset 
har gröfre fiber och mindre födande ämne uti sig. Örterna hålla mer födande tjenlig 
för hästens enkla mage och gräset passar för de idislande. Det torra winterfodret moste 
upblandas med hafre eller korn. Halmen och höet skulle ei wara nog födande utan 
detta biträde. Bete bekommer aflen wäl; Fölen må wäl af rörelsen, wäxa och utwekla 
bäst derpå sina delar. Det är ock mindre kostsamt. 

Men betet är förträffeligt, godt, måtteligt eller slätt. Stoen föras sent på wåren ut 
och tagas tidigt derifrån. 2. På wissa ställen äro örter, som hästarne äta til öfwerfold, 
men på andra är deraf föga der kreaturen gå walle ifrån snö. 

Man släpper Hästarne ut p[å] betet i Mai. At beta förr kan ei det späda betet wara 
nog tilräckeligt. Det mycket färska gräset bekommer kreaturen ei wäl. Det öpnar. 
Ingen wiss tid til intagande från betet kan ei utsättas. Örternas myckenhet och wäder
leken ändrar alt äfwen som utsläppandet. Rimfrost och owäder äro ei lika alla år. 

Det tjenligaste bete är et tort land, bergigt, med skog besatt, dälder der födande 
örter äro med godt rinnande watn. På högländta torra ställen härdas hofwarne och han 
läres at gå ibland och på ojämn mark. Mödan och brist på dugliga lärer dem at äta 
allehanda. J Arabien lefwa de af Camelmjöik och mandel. [15] 

Et godt bete är ock ett slätt tort fält der korta örter med watn finnes. Äro derstädes 
ei Träd, planteras lindar, hwarom stänges. 

Et medelmåttigt godt bete består af långt men fint gräs utan örter, dock med 
flytande watn. Detta fyller snart magen, gör häst[en] trög och lat. Hästen får swampigt 
kött ei fast. Hwarefter komma körtel swulster, slapphet. 

Et slätt bete är sumpigt och wått men högt och godt watn. Häraf wäxer raggiga 
långa hår. Fötterna ta skada; bli platthofwade, Benen äro flussaktiga. Duger ei för 

97 I Prizelius (1777): VIII. Capitel. Von der Unterhaltung und Nahrung der zu einem Gestiite gehörigen 
Thiere, sid 200-227. 
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ridhästar. Men passar för dragare och föl ärnade och fullna för släp[?]. 

Det är förmonligt at betet alla år afbites, således är nödigt at hornboskap derpå 
tillika betes, för at äta det längre som ratas af hästar. Hästdyngan bränner jorden men 
koens göder. 

Betet bör wäljas efter kreaturens art och deras bestämmelse. En dragare kan födas, 
der en ridhäst ei har sin bärgning. Annat fordrar en ridhäst, annat en wagns- annat en 
kärrhäst. Kärrwäxter fylla en kärrhästs behof til styrka men ei til wäxt etc. 

Areala utrymmet för hwar häst kan ei utsättas. Det må ankomma på hwars ens 
ärfarenhet. Markens bördighet, årswäxten etc. 

Det indelas så i 3 hagar med stängsel af gjärdsle, eller häckar, hwar en för sit slag. 
Kan hwar del afstängas i 2 a 3 delar, så at gräset får wäxa 6 weckor, under det at den 
ena afbetas. 

J hwar instängsel bör wara watn hwilket är nyttigt til foder smältningen, hämar 
skärpan, hettan, upspäder blodwallan, öpnar urin, upspäder tjocka watn. Hwart watn 
fylles med jord, salt, swafweJ98_ 

Källe watn, som runnit någon mill är bäst. Mycket kalt är skadeligt. Der flytande 
watn ei är, nyttjas dammar. 

Watnet ur brunnen bör stå 24 tim. Det blir drägeligt af wanan. Odugligt är dikes
och sjöwatn. [16] 

Winterfödan är tort foder, Hö, halm, hafre, korn , ärter, Bönor, Wicker. Det torra 
fodret bör fuchtas. Det gör ei Hästen swampig eller swettas deraf. 

I wilda Stuteriet gifwes ei hästarne oftare hö, än då snön betäcker jorden så djupt at 
de ei förmå sparka up snön. Annars äta de qwist, frusit gräs, ljung. J öde Arabien och 
Lybien finnas wilda, som ei höra til någon. 

J halfwilda fordras stoen såsom wanligt är i det tama dock på kortare tid och med 
gröfre foder, men altid efter ålder och ädelhet olika. Dessa Ston intagas ei förr än då 
snön betäcker marken; då föras de hem och gifwes hwar en 12 skp99 hö med hwete-, 
korn-, hafre- halm lagt i häckar, morgon och afton gifwes (ges) ärt-, böne
qwickrothalm skuren med råghalm. Hafrehalm äta de gärna. Drägtiga fodras något 
bättre. 3 och 4 åriga Ston få något mindre. 2 och 1 åriga få hö skurit med hafre halm 

98 Hernquist har inte skrivit ut senare delen av Prizelius' (1777) mening: ... beroende på mängden av 
dessa ämnen i vattnet kan det vara klart eller grumligt. 

99 Hernquist anger vikten med ett förkortningstecken, som förmodas betyda marker. Då emellertid 
Prizelius (1777) anger samma siffra och Pfund har här angivits skålpund (skp). 
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och Råghalm. De nyss afwängda ges i 14 dar godt hö med kli med fint skuren 
hackelse, som fint skuren hafrehalm och Rågh[alm]. Bohwetehalm är förträffelig. De 
gälla ges allenast 10 skp hö med halm med ½ skjeppa hackelse. 2 åriga 10 skp, 1 årig 
8 skp och 2 åriga 2 skjep[por] hackelse i weckan . 1 åriga 1 ½ skj[eppor]. Kli föder och 
kyler. 

Hingstfolar af 1,2,3,4 fodras med lika med hö och halm, samt skuren hafre med 
Rågh[alm]. Mer eller mindre hackelse blandas och ges efter åren. Man ger dem ei ärt 
eller bönhalm, efter de ärnas til ridhästar. För de 4 år[iga] och 5 åriga skäras 10 
kärfwar hafre och 5 dQ Råg halm skuren. För 2 och 1 åriga skäres aa [=lika delar] af 
kärfwar och ges 3 ggr dagl. De 4 åriga få 3/4 sk[äppa], de 3 år[iga] ½ sk[skäppa]. J 
häcken lägges 10 skp hö och hafrehalm. Och om höet är skämt ges halm allena. 4 
åriga komma ei mer på betet, böra altså bättre födas med något hafre. 2 års få 1/3 och 
1 åriga 1/4 skjep[pa] och 6 a 8 skp hö. 

Ridhästar bör ända från spädare åren ei få hö deraf andedrägten blir tung. 

Drägliga Ston böra bättre underhollas, förr intagas från betet. Ty de skola draga. 
Stofölen, som skola draga hållas som andra hingstföl. [17] 

PersonaI100 

Upsyningsman bör förstå en Stallmästares göromål, samt kunna öfwertala 
landfolket at göra kostnad. De hingstar äro här tjenliga, som passa til Ston, til 
åkerbruket och krigstjenst etc. 

Stoen skola wara felfria och hafwa de flästa goda egenskaper; om ei alla. 

40 Ston kan en sådan hingst betjena. 

Rykt och foder fo[r]dras til hingsten. Til 5 Hingstar hålles 1 dräng. 

Före spring tiden utser Föreståndaren de i orten e[lle]r Springlaget de tjenliga 
stoen, hwilka ägare willa anwända til drägt och ger springsedel. T.e. Ett swart Sto 
med 4 hwita fötter tillhörigt Jon i Backa i N.N. By i N .N. härad bespringas 1798 af: 
P:H: Stallmästare. Betjenten anteknar det samma i sit protocoll. På samma sedel 
anteknas sedan när Stoet bestiges. Härmed förekommes at inga andra än tjenliga kunna 
föras til Hingsten. 

J Mars skickas hingsten med stalldrängen til den ort der betäckningen skall skje, 
med en föreskrift. Man skickar hwart år en af olika färg. 

Jntet annat än anteknadt sto får bestigas. Med stoet skickas 1 sk[iep]pa hafre. På 

100 I Prizelius (1777): IX. Capitel. Von der Wartung eines GesUir.es, und den Pflichr.en, welche den dem 
Gestiite vorgesetzten Leuten obliegen, sid 227-255. 
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sedelen teknas dagen, och dagen til omspringningen anteknas. Landtman läres huru 
stoet bör rycktas. 

Register hålles och rapporteras hwar 14 dag. 

På sedeln teknas 

Hingsten I l.g. bestigen I 2.g . I 3.g . I Bekomrnen hafre I pgr I skickas pgr I dag o namn 

Efter bestigningen hämtas hingstarne hem; af alla sedlarne göres et sammandrag. 

Ägarens namn \ Stoets beskrifn. \ dess ålder \ Hingst I Tiden 1 \ 2 \ 3 I hafre .Qfil: I däcksw I NB \ hemwist 

Nästa år i Julii anteknas alla fullna föl, och beskrifwas til färg och andre 
beskaffenhet, på det utrönas kan de fel, som böra rättas. 

\ Ägaren \ Stoets fårg I ålder I Hingsten \ 3 bet.dag I Fölets farg,hingst,sto I hafre pgr I Anmärkning. 

Mot hösten reser man omkring och bränmärker alla fölen, tar up beställningen 1 Rd 
och wärderar fölen. [18] 

Hingstarne kunna sedan tjena til ridh[ästar] eller dragare. Nytan deraf är lQ Stoens 
underholl kosta intet. 2. Fölen upfödas med ringa kostnad. Pengarne gå ei ur landet. 
Omkostnad på hingstar, inköpas med 10 000 Rd, interesset 500, dQ til Bygnad 500 Rd. 
Fodret 2 000, drängen 600. Stallmästare, til skoning och Medicine l 400. Summa 
5000 Rd, lät det kosta 6 000 Rd. Nu betäckas 2000 Ston hwaraf 1300 bli drägtiga 
hwarföre betalas 1 300 Rd och 1300 sk[jeppo]r hafre. Dessa föl betalas då de äro 
årsgamla med 20 Rd. - Dessa 6000 Rd bör altså lnteressenterne betala, häldst de 
winna gemensamt 18700 Rd. 

19 Rd 
1300 
57 

-12 
24700 
6000 
18700 

[Uppställning med multiplikation och efterföljande 
subtraktion!] 

Men intet Stuteri gifwes utan Stall, Hästar och Betjening. Nödiga Hus wid et stort 
Stuteri äro 1. Stall til Hingstar för drag- och ridhästar, mulåsnor. 2. Hus för Öfwer-, 
under-Stallmästaren, Beridare, Furage, Commissarius, Hofsmed, sadelmakare, kuts
kar, Inridare, Förridare, Wagnmakare, Löpare. 3. Sadelkammar, 4. Redskapshus. 5. 
Smida. 6. Wagnskjul. 7. Foderrum. 

Draghästar moste skiljas från ridhästar. Ty fodret och deras remtyg är olika. Äfwen 
ställas Hingstar och Ston åtskilda. Mulåsnor ställas afsides. 
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Betjeningen är förut omtalt. Spilten göras olika. 15 fot höga. Tät tak, skorstenar. 
Fenster med gardiner. Spiltraderna så skilda at 3 personer der kunna gå utan befara 
någon åkomma. Spilten böra wara så breda, at hästen deri kan wända sig. De afstängas 
med skiftelag emellan stolpar, hwilket ei är tjenligt, ty hästen skubbar sig derpå. Fasta 
skiljoslåner äro ei eller tjenliga, ty en häst, kan då Han upstiger stöta sig deremot. 
Slåner hängde på kedjor äro tjenligaste. Spiltens golf böra hälla åt floen och Floen 
utåt. Golfwet belägges med sten, med ekeplankor framtil. Krubbor och häckar. [19] 

Betjeningens rum böra wara helt när intil. Sadlar och remtygen har bäst rum på 
winden. Stall och sjukhus sättes afsides. Ridhuset skall wara stort, ljust, högt. Ordning 
bör som i fält observeras. Öfwer stallmästaren befaller alla. Stallmästaren Beridaren, 
den kusken, denne Spanridare, sadelmak[are], Riddrängen, Wagnmak[are] . 

Öfwerstallmästaren ger Befalln[ingar] och tar rapporter hwilka han aflämnar til 
Hofwet. Gör nya Jnrättn. och förbättrar. Utan dess lof får ingen wara en natt borta. 
Stallmästare har upsikten på Beridaren, håller ordn. Berider sjelf Herrens ridhäst. 
Jriformerar. Straffar fel och gröfre rapport[eras]: Besiktigar Equipage, Jourage, swaga 
remtyg. De sjuka rapport: Commissarius inberättar til honom alla 14 dar. Beridare 
håller en dylik tabell til controll. 

Beridaren har upsikt på sina spilt och folk, som stå under Honom. Ser efter at rent 
holles, at beslagen ligga stadigt, at fodret är godt och tilräckeligt. At sadlar, remtyg 
och wagnar äro i beholl och rapporterar. Han berider de honom anförtrodda Hästar. 

Wekorapport för wiss tid på utgångitfourage 

För Hingstar 
Skjep. hafre 

hackelse 
Centner hö 
Bunt strö 

I Ridhästar I dragare 
Skj hafre 

hackelse 
Centner hö 
Bunt strö 

Weko Rapport från Beridare 

Friska Förändringar 

I mulåsnor I F rämmande I Summa 

köpte döde sålde skänkte Sjuke Bättrade 
Åtgångit 

Fourage Owersk 

Hingstar Ston Föl 

[20] 

Hafre 
Hackelse 
Hö 
Strö 

Fourage Commisarius skaffar nödigt Foder, godt, utdelar til drängen sin portion 
och anteknar och hwar wecka rapporterar. 

Cursmedet[!] sköter de sjuka och rapporterar. 
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Kutsken är lif- eller gemenkutsk. De förra ha upsikt på wagnar och Remtyg. De 
gemena berätta för beridare hwad som felas och för läkar w[ård?]. Se på skoen, Rena 
remtygen. Deltar i nattwakten. 

Stall- och sadeldrängen håller alt rent, rapponerar och anteknar alt i Stallkamma
ren. 

Riddrängen sköter sina Hästar, gifwer Foder och Putsar. Han delar alt annat med 
Stalldr[ängen] med beslag, rening, wakt. Aldrig hänga Remtyg bak för hästen. Och 
när ägare kom mer wändas hästarne bakfram. 

Wagnmakarn håller resetygen i ordning, lagar och upskrifwer. Förridam är liten, 
hjelper kusken, at putsa, fodra, rena Remtyget, twätta wagnen. Se efter sko, waker i 

sin ordning. 

Förlöpare och bredwidlöpare hjelpa kusken, förridare och gör deras tjenst, holler 

nattwagt tillika med. 

Deras Jnstrumenter101 äro 1. Skrapa. 2. Cardetschen 3. watn borsten, 4. kamm. 5. 
Swamp. 6. Wiskduk. 7. Dyngegrep eller 3gaffel[?] 8. Hötjufwa 9. Skofwel. 10. 
gaffel. 11 Qwast. 12. Damborste. 13 borste til remtyget. 14 Klädborste. 15 Schnaller 
börste. 16 Skuf kärra. 17. Lyktor. 18. lampor. 19. Watn Embar. 20. Fodermåt. 21. 
Säl\. '2'2 )Öpossa. '23 Hösäck. '24 Grimmor med 2 skaft. 25. Namnbrickor. 26. Tä~ken 
om sommar och winter. 27. Täck gjördel. 28 Putsjern eller skära hwarmed orenlighet 

tages ur foten. 29. Sax. [21] 

.Er, fä/unge bör ei /öd.?s e}}er gödas jnne på staJJet, IJt.an han bör komma mager ut 
på betet. Annars löper han på betet, blir het, ställer och sölar sig i watnet, så hwarje
handa krämpor strängel etc. Mot wåren dras in af deras foder och dem lämnas frihet at 
löpa en stund, hwarefter de inspärras. På sådant sätt komma de spaka på betet. 

Ston skola ei eller fodras för stark emot bestigningen at ei födslodelarne äro med 
fetma belastade. De skola förut arbeta. De böra ei eller wara aldeles utmärglade som 
bonde hästar. 

101 Förteckningen är hämtad ur K (1777) sid 315. Hernquist har tydligen inte kunnat översätta Cardet
schen, som möjligen har med franska cardasse, kratsborste att göra. Schnallenbiirsten användes för 
att putsa Schnallen = spännen, söljor. Felaktig är Hernquists översättning av Futtervanne med såll; 
den beskrivs som kar, balja med givan för ett visst antal hästar. Heulaken (lakan för att bära hö) är 
översatt med jöpossa. Alla dessa föremål finns avbildade på Prizelius' kopparstick n:o IX, som 
återges överst på nästa sida. 
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[T;,b. VIIIl . 

Arbetsredskap för ett stuteri på 1700-talet. Ur Prizelius (1777). Sifferbeteckningarna är 
de, som Hernquist angivit här i texten (föregående sida). 

J wissa omständigheter t.e. efter en öfwerstånden sjukdom bör fölen bättre födas 
med 1 a 2 händer korn hwilket om det fuchtas , smälter lättare. 

En Beskällare bör dagel. få 8 skp hafre, 5 skp hö och hackelse så mycket han wil 
äta (wil). NB då han ei arbetar mer än 4 ggr i weckan berides. Mycket hö för en 
hingst och ridhäst är skadeligt. Wil man wäxla om så blandas det med halm. 

14 dar före och under bestigningen för han dagl. 2 skp hafre, 4 a 5 skp Böneskrå 
eller hwete, som nära starkt. 



94 

Efter slutad bestigning gifwes gräs, som kyler. Sind föreskrifwer dyrbara medel 
kommjöl med det wanliga fodret. Grönt foder afråder han hwarefter stränge! fruchtas. 
Men gräset kyler, öpnar, stärker något, urindrif[wande], löser hårdheten. Unser och 
Sainier102 tillstyrka det ock i Juli och Aug. men afstyrka det spädt och under wintren. 
[22] 

Betjeningen wid et Stuteri 

Stallmästaren skall känna alt, som hörer til inrättningen, Hästen, dess beridning, 
samt kunna genom kärlek och Fruchtan förmå dess betjening til sina skyldigheter. Han 
skall weta wända alt til ägarens förmon. Utom insikt uti hästens kropsbygnad skall han 
känna Hästens yttre fel och fullkomligheter, dess dygder och laster, dess natur, styrka 
och swaga. Sättet at styra och betjena sig af honom, honom rätt beslå, bestämma til sit 
bruk. Han bör förelysa med egit exempel; Weta wälja de tjenligaste til alla bruk, til 
bestigning, rid- och vagnhäst. Han bör sörja för bestigningen: 2. dagl[igen] besöka 
fölston i ängen. 3. Holla i ordning alla instrumenter, sadlar, selar. 4. Jnberga 
winterfodret. 

Hingsten bör beridas, dess oarter rättas. At nyttja honom wid gårdsbruket är 
skadeligt. Dess hetta ökas i sällskap med andra. Åkommer på ston böra förekommas 
och botas. Fodret bör wäl bärgas. 

5. Godt bärgad gröda, sådan som Celliska sällskapet103 föreskrifwer. Ston kunna 
wäl köras isynnerhet de gälla; de drägtiga sparas mäst i 3gk månaden. 

7. Jingen bör permitteras öfwer 24 tim. 

8. Alla 8 a 14 dar rapporteras til ägaren, och besynnerliga händelser straxt. 

9. Exsequera befallningar. 

10. 4 a 6 weckor för[e] bestigningen upteknas alla Ston och afgöres med hwilka 
Hingstar de skola betjenas. 

11. Efter 11 a 12 månaders drägt, hållas wård och de swårare bördor hjelpas. 

12. J synnerhet wårdas de som första gången föla, se til at älska sina, ge dem din. 

13. De Föl, hwars mor dör eller ei ger di, moste underhollas af et annat eller med 
komjölk. Wil modern ei tillåta sit föl di, slåss det, och fölet gömmes undan på någon 
timma. [23] 

102 Gaspard de Saunier (1663-17 .. ), stallmästare och författare, som har citerat den nämnde Unzer. 

103 Hos Prizelius (1777) benämnt die Cellische Landwirthschaftgesellschaft,. d v s Hushållningssällska
pet vid Celle. 
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14. Så lagas at alla eller de tlästa bli drägtiga och de som häldst wälja någon hingst 
bör utwärkas. 

15. De yngsta Ston bestigas af de skönaste och största, ty fastän det första fölet är 
mindst, bli de följande lika det i skönhet och större. Det större fostret uttänger 
lifmodern, hw[il]ken sedan ei gör så mycket motstånd. 

16. Hingsten bör underhollas, at Han beholler samma hull, dock ei öfwerflödigt. 

17. Noga utmärkes Stoens begärelse, så at den ei går fruchtlöst förbi. 

18. Efter bestigningen sörjes för hingstens hälsa genom åderlåtning, gräsfoder och 
måtteligt eller ei korn. 

19. Efter 4 a 5 månar afwänjes fölet: Ty det skadar fölet at länge di, dessutom 
skadar det stoet sjelft och det fölet, som det bär. Gemenligen kommer brånad på stoet 
9de dygnet sedan det fölat. 

20. På tändernas utbrott och fällande aktas, samt hjelpes. Frågas i hwad ålder ska11 
hingst fölen gällas? När de hafwa minsta känning deraf. Annars ärnas han til ridhäst 
med fint hufwud, smal lång hals och kropp, gälles han i andra året; Wil man ha 
honom med et hingstutseende, stark til dragare, wäntas dermed til 4 a 5 året. 

21. Ordentligen anteknas alt wid bestigningen; Hingst, Stoet och hwad derwid är at 
observera. 

22. Alla böra under wintren hafwa nödig motion och fodret bör sparas. 

23. Betjeningen hålles til flittighet och trohet. 2. Hålla hingsten ren. 3. De 4 åriga 
wänjes wid at putsas och skrapas. 5. Spiltan och stallen hållas rena. 6. Alla ändringar 
rapporteras. 7. J ordning hålles wackt i stallet. 8. Hackelset skäres fint. 9. Watnas och 
fordras i sin tid. 10. Stoen lämnas sin motion tid . 11. Hålla sto rena. [24] 

Äro Stuterier fördelaktiga? 

Wilda och halfwilda äro det säkerligen. Äfwen de tama då 1 föl af 4 år kostar 100 
Rdr. Kostnad wid et Stuteri af 50 Ston. 



Stallmästaren 
12 drängar 
Hagars arrende 
Foder för 50 Sto 
36 fölungar 4 år 
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Stall mästaren 
10 drängar 
Weidepgr för ston 
Winterfoder 
Weidepgr för 4 åriga 

400 Rd 
600 
200 
1000 

3 år 
2 år 
1 år 

400 Rd 
720 
500 
450 
144 
324 
288 
252 
144 
150 

3 
144 
144 
540 
108 
450 Späda 

4 Hingstar 

Winterfod. 3 
Weidepgr för 2 
Winterfoder 2 
Weidefoder 1 
Winterfoder 

Summa 3392 Nyfödas winterf 
[dividerat med 36 ger] 4 Hingstar 

94 8/36104 

90 
450 
360 
180 

Summa 4 666 
Nu kunna säljas 36 4åriga för mindst 100 Rd gör 3600. Supponera at 6 ston afgå och 6 
Föl dö, så äro ändock 24 qwar at sälja. 

Landtmanna Stuteri105 

Därest Allmogens Sto kunna bestigas af någon af dem sjelfwa eller af LandsHerren 
underhollen Hingst. 

Det är billigt och Hingsten köpes och holles af dem. 

Ändamålet är at spara Qg.I, få sköna hästar, och tjenliga till krigstjenst. 

Til dess winnande fordras en upsyningsman. 2. Goda Hingstar. 3. Nödiga Ston. 4. 
Inrättning. 

En kunnig man bör hålla en hingst, som passar efter orten. Den bör wara bäst i sit 
slag. Stoen utan arffel. Et annat anlägga fria, der fet bete är, annat twärtom. 

104 Beräkningarna finns i Prizelius (1777) sid 250-253. Hernquist har översatt Reichsthaler med riksdaler 
utan någon omräkning. I den vänstra beräkningen har han glömt en post på 20 Rdr för de 4 
hingstarna; posten på 150 Rdr hänför sig till medicin, reparationer etc. 

105 I Prizelius (1777): X. Capitel. Vom Landgestiite, sid 255-283. 
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Svenska stuterier 

Kongsgården Höjentorp har 
88 tunnor Åkerjord; 90 Palmar hårdwalls Höö, 70 Dto madhö. Dagswärkstorp 22. 

På Läcke ladugård äro 16 torp som göra 6 dar i weckan hwardera. Dagswerken äro 
368 karl ock öke [ =dragare] dagswerken från utsoken. Djurgården en mill i omkrets, 
800 lass hö. 

Gripsholm blir flere hundrade lass hö. Öfwer 200 tunnors utsäde. 

Wisingsö 

Fliinge 

Uraniebourg [65] 
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Om Stuteri (de Preseau de Dompierre) 

Knapt något Rike har Hästar så mycket af nöden som Swerige, och få länder gifwas 
der denna afwel så misswårdas, som det samma. Wåra Winterforor, wåra körslor wid 
hwarje gård, wårt åkerbruk och wåra transporter öfwertyga oss nogsamt om Hästens 
behof. Men huru afwelen wårdas hos oss wisar nogsamt förnödenheten, att af wåra 
grannar inköpa Hästar till alla wåra behof, hwilka ehuru ei felfria dock aktas och sökas 
framför wår afwel. Skulle nu olyckan så foga, att wi blefwo med wåra grannar 
inwecklade i Krig, kunde ei eller derifrån hämtas det antal, som till alla då blifwande 
förnödenheter fordras. 

Hästen är i och för sig sjelf betrakt[at] djur, det ädlaste af alla tama. Det är jämfört 
mot de andra wåra hemfödingar de wackraste, starkaste och modigaste. Det är både en 
träl och menniskjowän . Det är nyttigt och nöysamt, samt utgör ofta, då det rätt skötes, 
landtmans rikedom, och kunde blifwa en förmonlig handelswara. 

För att ställa detta företagande för a llas ögon, tror jag mig göra allrnenheten en 
wesändtlig tjenst om jag upgifwer hwad M. de Preseau de Dompierre wälment, efter 
30 års [88] försök och ärfarenhet under sin tjenstgöring wid de Franska Stuterierna 
lärdt och tillstyrkt sina landsmän. 

På Hingstens goda egenskaper beror ett Stuteriets framgång och lycka. Efter allas 
ärfarenhet och endrägtiga intyg är de Arabiska de fullkomligaste af flere ordsaker. De 
Arabiske racerne äro oblandade, upfödda i ett warmt climat, på ett to rt, fett bete, när 
intill den ort der de kornmo ur Skaparens hand, och sedan med all flit warit skötte. 
Denna oblandade Hingstafwel är den man bör förskaffa till Stuterierna. Ängländarna 
hafwa alt sedan det 16 seclet derifrån hämtat sina Hingstar och dermed föregått oss 
med goda och säkra exempel att efterfölja. Den förut omtalta Fransman upger medel, 
att hämta dem från Kongens i Yemen i Arabien Stuteri der de ypperligaste finnas. Han 
föreslår 2 utwägar, antingen att man medelst praesenter och Handelswaror af 
hwarjehande slag derstädes begärliga, hwilka föryttras mot Hingstar , eller om ei 
Hingstar från Yemen omedelbarligen kunde ärhollas, tror wår auctor att dylika kunde 
genom Judar, som wid röda Hafwet och uti sjöstäderna bo, ärhollas dock under den 
warsamhet, att Hingstarnes genealogiska tabla med intyg skulle medfölja och blifwa af 
Baschan på skrifwen. Desse Hingstar skulle sedan öfwerföras mycket försiktigt ei 
uphängda och hopträngda, utan uti spilt uti [89] luften. Skulle under resan fodret tryta, 
kunna de underhollas med mjölaktiga frön och säd, eller med stött bröd, deri 
understundom blandas Hepar Antimonii m.m. tjenligt. Under resan skulle de wid 
tillfälle sättas i land. Skjeppet skulle wara bygt som en fregatt af 30 canoner, hwarpå 
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15 Hästar kunde öfwerföras. Hwart 8 a 10 år skulle nya recruter derifrån hämtas för at 
ånyo renovera afwelen. 

Så wäl förut nämde auctor, som alla andra under åberopande på ärfarenheten påstå, 
att man moste tid efter annan förskaffa nya Hingstar, häldst af denna Ädla Race. 

2do. Fölston skola i landet förbättras förut och holla dem till reds. Landets Sto, 
som äro förbättrade, passa bättre. De utländske tåla ei Climaret , betet etc. Ludvig d. 
XIV lät inkomma turkiska, Barbariska och Spanska, som besprunges med landets 
Hingstar. Oagtadt all kostnad och möda blef afwelen usel. 

3Q. Ingen Hingst bör bestiga ett Sto i upp eller nedstigande linia. 

4Q. Hingsten föres med fördel från Söder till norr, men Stoen från Norr till Söder. 

5Q. På intet ställe trifs Hästen utan skötsel. Och intet kreatur får så stark känning af 
sin rykt. 

6Q. Wid bestigningen wäljes Stoen af wiss storlek, figur, färg, egenskaper och 
tillhörigheter. [90] 

Om en fu llkomlig god och wacker Hingst paras med et felfullt Sto, fåss et föl, som 
är bättre än modern. Om denna Atling paras med en annan felfri Hingst blir fölet än 
bättre. Skulle än widare denna sidsta stoföl med sin om tid paras med den 3Qill 
Arabiska Hingsten blifwa fölen än likare sin Fader i Figur Färg, skönhet och godhet, 
och således intill 8de a 10de led , då man alltid agtadt, at ei blodsbandet beblandas. 

På detta sätt kan man inom några år förbättra Fölstoen. Skulle det ei kunna skje 
med Arabiske Hingstar hämtas Spanska från Andalusien, Hollstenska, danska, hwilka 
med tjenliga inländska Stoen skola kunna updrifwa Fölstoen till önskelig högd. 

Ordsaken till brist på afwel tjenlig till alla wåra behof är 1. odugliga Hingstar och 
Stoen som passa till alla orter och alla wåra behof. 

De rika holla Hästar för sin Stat, utan afseende på godhet. Prästen, Adelsman, 
Borgaren och Bonden se på nyttan. Jnga betydande Stuterier utan de Kongl. finnes, ei 
eller är det möyligt, utan stora förskott och widsträckta Hagar. Således nödgas wi både 
till allmänt och enskildt behof tilli ta wåra grannar. De förmögnare hålla Hästar för att 
dermed öka sin stat, ei för att föräd la racen och att deraf göra handels gren, förmonlig 
[91] både för dem sjelfwa och för riket. 

Nu som ingen oblandad afwel finnes i Europa, som ei warit förenadt med någon 
oädel och felaktig å fädernets eller mödernets sida, så moste den förädlas och 
updrifwas till sin möyeliga högd genom dugliga Hingstar, häldst Arabiska. Men innan 
desse Hingstar med dryg kostnad anskaffas moste tjenliga Fölston wara i beredskap, 
tillkomna på sätt wi förut genom Spanska, Hollstenska eller Italienska Hingstar, med 
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wåra Stoen uti en directe nedstigande linia, utan blandning eller blodsband. Härtill 
fordras flere år och mycket tolamod, hwilket dock med tiden betalar 100 falt mödan , 
allenast de häraf komne Stoen agtas och ei lämnas ur ögnasiktet. Sådan nogranhet i 
agtages i Arabien, der man förwarar Slägt Registret på hästafwelen i wäl öfwer 500 år 
alltid med säkra witnen intygadt. Om en dylik omsorg är nödig i Hästens egna 
Fädernets bygd, blir den än mer hos oss, der Hästen är en infödd Främling. 

Genom Climatets och fodret[s] wärkan hafwa wåra Hästar wanslägtat, blifwit 
lastdragare i stället för ädla Ridhästar. De äro af så många slag, att man ei kan dem 
alla upräkna, men ändock mäst otjenliga till det bruk de anwändas. 

Betes marker och foder felas wäl ei i Swerige, men wäl insikt, Privatas förmåga, 
drift och tolamod att afbida en så longt borta förwäntad förmon. Härtill få wi äfwen 
foga bristen på dugliga Hingstar och förswarliga Fölstoen. [92] 

Härtill kommer hos oss en ostadig smak för nöye och glitter. De förmögnare köpa 
tjenster och gå, springa i Hoftrapporna för att göra Sig wid öpningar påminta och 
kända, och således äro de från sina gods af skilda, h[ wil]ka lämnas i lnspectorers eller 
Arrendatorers händer, h[wil]ka ei tänka på annan än den närmsta botnad. 

Reser man ut på visit, moste man för höfligheten skull komma med rena skor, och i 
den afsikt moste man åka, att komma med nedstänkta stöflar på et rent skurat golf 
anses för en obelefwenhet. Härigenom är Hästen longt skild från Ägaren, hwilken 
sällan ser efter mer än hullet, ofta ei så mycket. 

Nödgas man , i brist på egen häst, färdas med skjutshäst räknas hwar minut på 
wägen som en ren förlust, och anser skamligt, att hafwa warit skonsam mot kreaturet. 

Ängelsmännerna wistas mäst på landet, drifwa up sin afwel till den högd, att de 
deraf hämta nöye och båtnad. De älska nöyet att rida och dermed äro de sina hästar 
nära. Den mindre förmögna Allmogen har ei andra än dem Han afhielper sin 
förnödenhet. 

Således finnes hos oss ei andra än Konungens Stuterier, hwaräst hålles ett wist antal 
Stoen och Hingstar, hwilka betjena först och främst Stoen på Strömsholm och 
Kongsör, och några, som äro ärnade, att bestiga de derom kring boendes Stoen. Men 
på desse ställen har man ei ännu [93] tänkt på eller antagit M. de Preseau de 
Dompierres sätt at updrifwa afwelen till sin nödiga högd. Och om det warit påtänkt, 
har det ei hunnit till sin rätta och wederbörliga stadga efter de af naturen föreskrifna 
lagar. Hingstar är hämtade från flera ställen och länder samt af flera slag. Slagen 
hafwa härmed blifwit blandade och således försämrade. 

De Hingstar, som annars äro hos allmogen på Rusthollen, insatte till betjening för 
Ryttare Stoen äro, ehuru wälbetänkt, ei af det wärde och så skötte, att deraf kan 
wäntas någon beständig förmon. Ty först äro ei Hingstarne af en gammal stadgad 
race, i hwars ådror rinner ett oblandadt blod, som ei kan utan fel wanslägta. Men en 
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sådan ägta Slägt fins ei hos oss, knapt i hela Europa. De antagne Hingstar ehuru till 
åsyn fina och sköna hafwa dock ingen nödig styrka och solidite, andre äro blott 
materiella, utan mod och dygder. Än wärre till den föras Stoen utan urwal af alla slag, 
af alla åldrar, deras barn och barnebarn. Denna affödan skötes ei som den borde. 
Rusthollare, som dem hafwa, draga nytta af deras underholl, men äro mäst okunniga, 
dels mindre mona och utan wederbörlig magt, att kunna hindra missbruk. Således är ei 
mycket, ei någon duglig afwel deraf att wänta till afwelens förkofran [94] i framtiden. 
Förmedelst desse anstalter är inga omtanka ännu påtänkt, som kan bibeholla afwelen 
om den annars är god, wid sin wunna förmon. Wår tröghet, att förskaffa oss artificiellt 
foder till wår afwels förkofran lägger ock ett hinder i wägen. Hafre är bättre än hö, 
kom bättre än hafre, ärter och bönor böra föredragas. Komet, wilket är än bättre. Och 
desse foderslag äro longt mustigare i de warme länder derifrån Hingstar böra hämtas, 
är nödigt att förse oss med ett fetare artificiellt foder och bete. 

Jag sade, att man begår ett fel deri, att man ei förwarar de bästa fölen till aflens 
uphjelpande, utan säljer dem till andra, som ei tänka på annat än den nytta och bruk 
det kan göra. 

Om landtman skall upmuntras bör Han blifwa säker att dess kostnad kan oförstört, 
utan konstiga planer, betalas, i det att dess mönstergilla Häst blir mottagen inför 
mönsterbordet, utan någon omgång eller mellankommande handel med Herrar 
Officierna. 

En närmare tillsyn och kunnigare urwal med Föhlstoens släppande till Hingstarne är 
nödig. Ei passar all slags afwel på ett och samma bete och i samma jordmon. Ehuru 
jordmon hos oss är mager, climatet är hårdt och kalt kan dock ett förbättrad afwel 
äfwen så wäl i Swerige som i Ängland trifwas, allenast samma medel och skötsel och 
kostnad anwändes. Til oss, så se wår Nådiga Öfwerhet till Häst af eget afwel, hwar en 
skall bemöda sig blifwa en wärdig efterföljare. [95] 

Wår efterlåtenhet uti Hästafwelens uphjelpande kommer til en del af allmen 
okunnoghet, af smak derföre och misstankan, att Hästafwelen i wår kalla och 
ofruchtsamma nord kan förkofras och drifwas till en önskelig högd. Det kunde sätta 
den af Hingstar från söder fullna afwel i misscredit, om Hingstfölen af den första 
generation utskäres, innan denna åkomman hunnit till 4de a 5te generation, då den kan 
hafwa wunnit den styrkan, at den blifwit med Climaret hemfödd och wan. 

Felet hos oss är att wåra Stuterier ei hafwa någon gemenskap med hwar andra 
förutan Konungens. Om de skola lyckas, böra de drifwas efter en Principe, och wara 
underkastade en och samma ordning, en och samma lag, alltid beroende af hwarandra. 

Om en nyttig afwel skall förskaffas, hwaraf ei allenast Ridhästar, Cavalleriets och 
Ryttare-, Wagns-, Tross-, Kärr- och arbets Hästar kunna förädlade ärhollas till alla 
wåra nödiga behof utan äfwen till salu hos utländningen i fredstider, moste man tänka 
på att inrätta så allmenna Stuterier som enskildta, alla styrda efter en och samma 
grundregel och det i sammanhang med hwarandra. 
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Men det första nödwändiga till ett Stuteries anläggande är at anskaffa tjenliga 
Hingstar och till deras omgänge böra förut wara i beredskap uti hwart ett Stuterie 
afpassade fölstoen, som redan äro updrifne till sin möyeliga fullkomlighet. 

Wår Franska Auctor Mr Dompierre anser nödwändigt 

lQ. En allmen lag, som förbinder alla egendomägare att i mon af deras ägor holla 
tjenliga Stoen. 

2Q. Att Stam Stuterier skulle inrättas i Provincierna på tjenliga ställen. [96] 
3Q. Ett slags Frälse Stuterier, education secondaire, öfwer hela Swerige. 
4Q. Landt Stuterier, der Hästar till landtbrukets förnödenhet upfödas. 
5Q. Regements Stuterier, Riks Stuterier. 
6Q. Upmuntringar. 
7Q. Sturelser, Direction. 

Kongliga Lagar och förordning 

Hwar en Landbrukare skulle i mon efter sin Ägendom lagligen åläggas hålla ett 
wist antal Hingstar och Stoen, som skulle ständigt på Godset underhollas, updrifwas 
och förnyas, utan något ombyte wid egendomens försälljande eller arfwande m.m. 
Desse kreatur skulle i alla fall af ombyte åtfölja Egendom och ei undergå annan 
ändring än den förbättringen kan wärka. Antalet skall alltid på hwart ställe wara lika 
wid ett förelagt wite. 

Man nödgas i början antaga de på stället befinteliga, dock e1 wrak Stoen, att 
betäckas af de tjenligaste och walde Hingstar på Stället. 

Häruti moste man lämpa sig efter ortens behof, wana, utwägar, bete m.m. så at 
nytta deraf kan wäntas. Lagen bör wara billig, af oundwikelig nödwändighet utan 
twång, ländande till allmen och enskild båttnad, samt lättat utföra. 

Billig blir lagen om ingen åbo twingas hålla flera, än dem han till gårdsbrukets drift 
behöfwer, och ei ett annat slag än det som i orten warit mäst och häldst i bruk och för 
betet passande. Sådant länder till Brukarens förman , utan tillökning [97] i kostnaden. 
De motsägelser, som kunde tyckas äga grund wederläggas lätt. 

lQ. Kunde en Ägare finna någon olägenhet och tyngd, att med sin Arrendator 
öfwerenskomma om desse djurs anskaffande; men denna sak afhjelpes lätt genom en 
öfwerenskommelse för en gång allena, hwarefter revenuen sedan årligen öktes. 

2Q. Då man efter inrättningen lämnar till en arrendator en förbättrad afwel, ålägges 
denne att än förädla Slaget, h[wil]ket länder ei mindre till Ägendomens wärde. 

3Q. Om Ägaren wille förändra sin äng uti Åker eller twärt om, skulle sådant ei 
hindras, utan bör dylikt lämnas hwar en fritt. J alla fall ålägges hwar en ei mer än 
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-:en kan draga(t) . 

.!g. Arrendatorn drar nytta af Inrättningen. Han får afyttra dem som äro utöfwer 
~ .:da antalet. Denna Förordning skall ei kunna anses, som något inbrott på ens 

-i..-::ghet. Den är af yttersta nödwändighet, ty utom en dylik, skulle Inrättningen snart 
:~ ..:_nder. En Krig af 5 a 6 år skulle annars utöda alla Fölston. Minister Colbert106 lät i 
~-_;nJ.:riket införa africanska Hingstar, h[wil]kas afwel utroptes mycket, men den 
:-:jättring blef snart försämrad, i brist på nya Hingstar och på lagar som syftade på 
-.:-'"..ens bewarande från förfall och skingring. Man tog ei wara på Fölen och förbättrade 
-= e::ter landets behof. 

Denna Jnrättning bör ganska lätt kunna antagas, ty de åläggas ei at hålla flera hästar 
i:: 1,,vanligt warit. Redan äro [98] Hingstar utdelte och underholne på wissa Rusthåll 
x:1 det med Rusthollares förmon. Det är så mycket lättare att ålägga jordbrukare 
.:;:.:na Afwelsamma Inrättning; ty om afkastningen af hela den ålagda mängden skulle 
.:::ga till 200,000 föl, som torde ungefär åtminstone [vara] den mängd föl, som årligen 
:ctöfs till at ärsätta de afgångnas antal , fordras åtminstone 4 a 500,000 Fölstoen, 
- .,c..raf ½ten betäckes årligen. Skulle ei desse 4 a 500,000 Stoen kunna åläggas 
_ : :-dägare, så låtom oss antaga 200,000 till en början. Jag är säker att allmenhet, då de 
l..:mt båtnaden gerna åtaga sig flera. 

Det blir nödwändigt, att genom aflens updrifwande förskaffa oss inländska fölstoen; 
~· de utländske äro sämre, duga ei , tåla ei Climatet och betet, äfwen blefwo de dyrare, 
,!."'..nde ej eller anskaffas tienliga till alla wåra behof, hwartil wåra egne kunna i 3 a 4de 
:eneration updrifwas. 

Skulle ett dylikt project synas gripa in på ägande rätt för longt, kunde från Kongl. 
-:1.1 terierna lämnas Stoföl af 1 - 1 ½ år till wissa ägare med wilkor, att den deraf 
;;ommande afwel skulle tillfalla Kongl. Stuteriet ensam eller tillskiftes, och Stoets 
: :-.nehafware skulle få till gårdens nödiga körslor betjena sig af det, dock under upsikt 
och answar. Genom en dylik anstalt skulle bristen på Stoen snart nog och innom få år 
:...,_mna afhjelpas, allenast noga handhafdes och stränga förbud woro, förekom alla 
.:nderslef, så at afwelen sköttes wäl och ei bortfördes till andra orter och der blandades 
-:-.ed otjenliga Hingstar, än dem, som i den Province äro antagna och för goda antagna. 

Utan Kongl. handläggning och alfwarsamt förbud kan man ei wänta någon 
'::>eständig framgång med allment Stuterie, men de enskildta Personers rätt och nytta 
skall wara synbar och påtagelig, och all misstanka dermed blifwa förekommen . [99] 

- =-5 J B Colbert (1619-1683), generalkontrollör över de franska statsfinansema, som han hårdhänt 
sanerade. 
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' -
TABLEAU <...;.E,NJi'J\LOGIQUE HAH .. l\S UF, LA FHANCE. 

Plan för det franska hästavelsarbetet enligt de Preseau de Dompierre. Texten utanför 
ramen visar utsträckningen av Frankrike från Dunkerque vid Engelska kanalen till Mont
Louis i Pyreneerna, samt från Brest längst i väster till Strasbourg i öster. Rutorna A - E 
betecknar stamstuterierna. de Preseau de Dompierre tänkte sig 20 lokala stuterier under 
varje stamstuteri (F - K). Hernquist planerade också för fem stamstuterier i Sverige, men 
här behövdes färre lokala stuterier, frälsestuterier och lantstuterier. Han följer helt prin

ciperna hos de Preseau de Dompierre, men försöker anpassa planen efter svenska förhål
landen, behov och resurser. 

St.rn" -
l,011•·5 
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Stam Stuteri 

Med Stam Stuteri förstås en saml(n)ing af Fölstoen och nödiga utwalda Hingstar, 
som på et tjenlig[t] ställe underhollas för att deraf winna en utwald afwel tjenlig till 
hwarjehanda behof. 

En sådan J mättning och anstalt i ett Rike är nödig och af yttersta och första behof. J 
hela Europa finnes ingen rätt tjenlig Hingst. Den Arabiska af bästa slaget är den 
ypperligaste, med hwilkens tillhjelp wi med säkerhet kunna wänta en önskelig 
förbättring. J likhet med hwad Dompierre i Frankriket projecterat skulle äfwen wi 
kunna inrätta 5 Stam Stuterier på tjenliga ställen häldst på Kongsgårdarne t.e. j Skåne, 
Småland, Wästergöthland, Strömsholm, Kongsör, Upsala m. f. eller andra tjenliga 
ställen och landskaper. 

J det Skånska Stuteriet skulle de Arabiske Hingstar först göra sin tjenst, eftersom 
Climatet för dem är drägeligare och betet bättre. 

Och afsikten med desse Stam Stuterier är att updrifwa all slags Hästafwel till den 
högd, som hos oss är möyelig, så moste på ett och samma ställe wara församlade de 
mäste och fullkomligaste Stoen man kunde finna, för att med och under en och samma 
upsyn kunna styra hela wärket till en lyckelig och fullkomlig utgång. 

Hingstarne, som man här införde borde holla 4 fot 3 a 9 tum [126-142 cm] 
högden, och Stoen böra wara 2 tum högre än hingsten. [100] 

Skulle hos oss ei finnas så många felfria, tjenliga kunde dylika anskaffas från 
Danemark, Norge, Hollsten eller Ängelska. Efter desse Stoen med de Arabiska 
Hingstar bör man wänta en afwel af 4 fot 9 a 10 tum [142-144 cm] . Skulle något föl 
blifwa högre, bör den ei derföre anses för bättre; naturen har i Honom drifwet wäxten 
till en ytterlighet, som ei är med tiden till förmon. Det föl som liknar sina båda För
äldrar, holles för bäst och bör förwaras till Afwelens förbättrande. Det åter som liknar 
allenast endera är sämre. NB. Man bör noga agta at ei desse fullwuxne bestigas af sin 
Far utan af en annan af samma Slag. 

Desse Hingst föl skola, då de äro fullwuxne göra tjenst i det andra Stuteriet med 
Ston som äro än högre till 2 tum öfwer desse Hingstar neml. 4 fot 10 a 11 tum [144-
147 cm] . Äfwen som Hingstar anskaffas till det första Stuteriet uteifrån, efter wissa 
år, så skall ock ifrån detta nya tagas till det andra. På lika sätt skola ifrån det andra 
hämtas Hingstar till det 3Q$ i ordningen, hwaräst Stoen skola gå till 5 fots [148 cm] 
högd. På samma sätt förholles med de öfriga, alltid wid hwar Hingstars flyttning sökes 
Stoen som i styrka och storlek äro 2 tum större än Hingstarne, h[wil]ka alltid hämtas 
från närmsta Stuteri. På detta sätt kan afwelen updrifwas till sin möyliga högd. 

Det torde med några synbara skäl kunna påstås, att den större afwelen bäst kunde 
passa i Skåne, åtminstone [101] med mera säkerhet än i Upland, eller länger up uti 
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norr. Men härwid kommer i öfwerwägande, att de från heta Climaten inhämtade 
Hingstar, tyckes kunna drägeligare tola Skånska luften än de strängare wintrar längre 
mot norden. Sedermer ju längre up mot norr Provincerna äro belägne, ju tyngre 
körslor och längre transport wäg har man, hwartill fordras starkare och större hästar. 

De öfwerflödige Hingstar, som ei behöfwas wid det närmsta nordliga Stuteriet, 
skola utlämnas till närmsta omkringliggande Frälse Stuterier. På detta sätt och med 
desse medel finge hwar Province sitt wissa Slag af hästar alltid i sin mon fullkomliga 
och felfria från arffel. 

De Africanske och Turkiska Hingstar äro på longt när ei så dugliga som de 
arabiske, de Spanske än mindre, men i brist på arabiska kunde Spanska upfylla till en 
del wår önskan. På lika sätt skola wi äfwen förskaffa oss Förädlade fölston, som 
äfwenledes[?] kunna utspridas till Frälse Stuterierna från hwar ett Stuteri till de der 
under hörande mindre. Härmed får hwar ort sitt wissa hästslag och öfwer hela Swerige 
5 särskildta racer af 5 olika storlek från 4 fot 4 a 5 tum [129-131 cm]till 5 fot 4 a 6 
tum [160-165 cm] högd. 

Skulle i någon af desse 5 Classer ett eller annat eller ock alla Stoen i en af de i 
söder liggande Classe blifwa i 3 a 4de generation mindre och !ägare, flyttas i deras 
ställe ned från näst följande större Stoen i deras ställe. Fölen likna sina Föräldrar mäst 
och häldst lika mycket, således, hwad felas Fadern Hingsten bör Stoet Modern ärsätta. 
[102] 

Därföre som de Södländske Hingstar hafwa smala halsar, tunna böger, mindre 
fylliga länder och slagsidor men starka, fast , stadiga senor nerver och musclar, med ett 
qwickt och spänstigt blod dock utan argsinnighet och galla och som den är begåfwad 
med mod och styrka. Så wäljes åt honom ett Fölsto, som är mer köttfull och tjock, 
dock ei ett Sto, som deraf har förmycket i halsen, bögerna och länden med en sid buk, 
indragna slagsidor. Men man söker efter ett sto med hög sadelstad, breda öpna haser, 
starka armar och senor, förenad med skön wäxt och figur samt stilla och jämt sinne. 
Ett smäckfet med en stridande finhet förkastas. Ehuru skön Hon må synas blir dock 
afwelen deraf med tiden swag. 

Till Hingsten utwäljas de nätte med fast och stark sammansättning, som kan motstå 
och uthärda med släp bördor och hwarje handa åkommor. Denna fasta, proportio
nerliga styrkan i det hela utgör den sanna skönheten. En förledande skönhet med 
delarnas noga proportion, men spen[s?]liga, fina, späda fiber utmärker en swag och 
oduglig afwel, oböyelig mer af oförmåga, än af nycker och egensinnighet (och 
nycker). Ett Cavallerie på sådanne Hästar skulle wid första rörelse och swängning råka 
i oordning och förlägenhet på långa och mattande marcher. Wackra, fina, men swaga 
spannhästar skulle efter en sådan hingst förwäntas, hwilka på en längre resa skulle 
mattas i en jämn traf på första milen. Häraf skulle komma drag- och släphästar, hwilka 
ehuru wackra till utseende, frodiga med smala, fina, nätta ben och fötter, men äro utan 
styrka, utan mod och tolamod under sitt dagliga släp framför en tung börda. [103] 
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En Directeur general wid ett dylikt Stuteri bör äga all nödig kundskap och insikt uti 
alla de dithörande delar. Ei nog att känna Hästens yttre fel och brister, att efter 
konstens reglor styra och intämja en häst, ei nog för Honom att hafwa inhämtat 
konsten att utröna Hästens sjukdomar och förstå dem bota. Alla desse och flere nödige 
wetenskapsgrenar, ehuru omisteliga och nödiga äro dock ei de wesendtligaste delar, 
som man hos en Föreståndare wid ett Stam Stuteri skall söka. Han bör weta genom en 
long ärfarenhet naturens drift, förstå att wälja och para Stoen med Hingstar efter och i 
anledning af deras _figur, storlek, egenskaper, temperamenten, så at man ei stöter 
naturen för pannan. Naturens kännedom är oomgängelig och för Honom nödig, äfwen 
som gåfwan, att observera naturens wärkningar. 

Ängländares sätt att fortplanta en för jagt nyttig afwel bör ei utgöra wårt enda 
syftemål. Desse wällustige Herrar söka allenast förträffeliga löpare, utan afseende på 
andra äfwen nödiga egenskaper. Wi böra wäl till en början följa deras parings sätt, att 
wälja och para 2ne snälla löpare, för at äfwen dermed winna en dylik race, men som 
wi äro i behof mäst af goda och förswarliga Cavallerie och Ryttare-, Spann- och Kärr
Hästar och starka lastdragare, ty bör man derefter lämpa, wälja, utse och förena 
sådanna par, att man efter hand winner dylika afwel , som passa till alle desse 
förnödenheter, hwilket så småningom winnes wid Stamstuterier [104] som äro med 
hwarandra förenade under en och samma Styrelse och Direction. Då man råder till att 
förena 2ne som äro snälla löpare, förstås sådanne, som dessutom äga ärforderliga 
egenskaper och äro utan fel. 

De som wäljas till Styresmän skola icke wara waksamme utan äfwen ståndaktige, 
utan all benägenhet till ändring. 

Man tror ock ei utan skäl, att afwelen efter en blandad race är sämre, än efter en 
oblandad slägt. Men dylikt händer efter mindre tjenliga sammanparningar. Till 
exempel om man begynner med en wiss god race och slägt, men i andra eller 3~ led 
åter blandar med en annan . Denna blandning försämrar den förras wärkan. Äfwen då 
en Hingst af spannslägtet förenas med ett stort lastdraga(ga)re Sto, h[wil]ka slag är 
olika och stridande: Skönhet utan styrka duger ei. Man upföder ofta fölungar , som ei 
kunna tola Climatet, ei passa till betet och jordmon. En ridhingst parad med ett 
spannsto atlämnar en oformelig afwel. En laglig och alfwarsam kongl. föreskrift moste 
binda händerna på skadeliga infall , okunnogheten och fördomar. Alla företag böra 
drifwas af en enda förståndig och myndig Man: Alla främmande afsikter skola skiljas 
från denna fria förwaltning. Ängelsmännerna, som älska wad och löpare, hafwa parat 
Arabiska Hingstar med longlagda stoen och dymedelst fått longsträckta Hästar, som de 
satt på bogerne. 

Önskeligt woro och en otrolig förmon för Swerige om dylika här ofwan 
projecterade Stam Stuteri kunde inrättas och wederbörligen skötas, då skulle man ei 
allenast [105] [få] Jagtlöpare likt så smala på foten som de Ängelska utan Cavallerie
Ryttare- Spann- Lassdragare Hästar till egna och utländernes behof; wår handelswäg 
till Förmon. Wåra Hästar skulle genom de föreskrifne medlen öfwerträffa de Spanske 
och Africanske och dymedelst hysa mer ädelt Arabiskt blod blifwa fastare, starkare, 
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modigare, med en stadgad massa och storlek. Och som Ängländare ei ännu warit 
omtänkta på att förut förkofra sina Stoen på sätt som wi föreskrifwet, kan ei 
annorledes naturligt wis skje än at wår afwel skall få företräde. 

Men en dylik inrättning öfwergår en Privatmans förmåga. Att anskaffa Arabiska 
Hingstar, att förut förädla Fölstoen, att hafwa uppbyggda hus, instängde tillräckelige 
hagar m.m. är longt öfwer en rik mans krafter; hwarken tid, p[enninga]r eller tolamod 
skulle räcka till slut på denna förädling. För att få rätt skickeliga spannhästar, moste 
han holla 3 andra Stuterier. Sådanne anstalter kunna allenast af Regenter utföras. 

De Hingstar som från 1 sta Classen sändas till den andra Classen, och de i andre 
fullne och till den 3dje förda etc. , holne för bättre än själwa de Arabiske. 

Det Arabiska blodet behöfwer flera generationer innan det kan wäl blandas, och så 
säker öfwrigt öfwer det nordiska, ju längre bort de parade äro komne: t.e. Ett Persisk 
Sto och Arabisk Hingst lämpa sig snarare ihop, än en Arabisk Hingst med Ängelskt 
Sto, som behöfwer 3 a 4 generationer innan det Arabiska Temperamentet blir wäldigt 
[106]. 

Buffon101 trodde twärtom, att ju längre ifrån Hingsten woro hämtad, ju större 
wärkan skulle wisa i första generation, men det strider mot ärfarenheten i Ängland, 
deräst den första affödan är longt sämre än den 3~. Äfwen stadgar ärfarenheten, att 
det tyckes bättre att hämta Stoen från Norr till Söder, och att det misslyckas, att hämta 
Stoen från södra till norra orter. Hon och fölet lida af kölden. 

Ängländame ha ei ännu sökt förskaffa sig andra för landet nyttiga afwel än löpare, 
näml[igen] sådane, som wi kunna få ur första Stuteri Classen, men i de följande 
projecteraae Stuterier skola de blifwa allt mer och mer starklemade och till dragare 
tjenligare med en tiltagande ädelhet i caractere och temperamentet, hwilket blir mer 
lönande för alla rörelse och transport. Ängländare ha på mer än 200 år, som nyttjat de 
Arabiske Hingstar, ei ännu märkt eller i stort försökt denna naturens drift, och af den 
ei dragit fördel. 

Som efter wårt project de Arabiske Hingstar med wåra tjenligaste Stoen skola 
aflämna afwel från det första Stuteriet till det andra, och detta till det 39,k etc. så åtgår 
wäl öfwer 30 år innan alla Stuterierna äro försedda med tjenlig Arabisk afwel. Härtil 
fordras 3 om ei flera Arabiske recruter med Hingstar. Således och emedlertid borde 
wid de andra och följande Stamstuterierna arbetas med ängelska, Spanska, 
Hollstenska, danska Hingstar förbättra wår afwel och förskaffa oss förswarliga Fölston 
passande för den Arabiska affödan. Efter min tanka kunde endast Ängelska Hingstar 
nyttjas i det andra Stuteriet, Spanska i det 39,k, [107] Hollstenska i det 4de och danska 
i det 5te. J detta wahl skulle utom skönheten och godheten äfwen den nödiga storleken 
i agttagas. En sådan förberedelse lättade den följande afwelens utwekling. 

107 G L Leclerc Bujfon ( 1707-17 88), fransk naturforskare och skriftställare, föreståndare för botaniska 
trädgården i Paris. 
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Desse Jnrättningar böra så mycket förr widtagas som behofwen ökas dagel[igen]. 

Frälse Stuterier borde inrättas på sätt att et frälsehemman eller flere tillsamman 
skulle åläggas att mottaga en eller 2 Hingstar från Stamstuterierne och till hwarje[?] 
holla 20 stoen och 5 språng till allmenhetens tjenst. Detta onus proportioneras efter 
ägendomarnas widd och beqwämligheter. 

Landtstuterier upsättas af sådane Hingstar och Stoen, som i hwar landsort äro de 
bästa och tjenligaste till åkerbruket och foror. Hingstar inköpas i orten och någon blir 
ålagd att holla Honom till de deromkring boendes 25 Stoen. 

Riks- och Rustholls Stuterier få sina Hingstar från Frälse Stuterierna eller twärtom. 
Alla Hingstföl, som födas af desse Castreras intill dess de hunnit till sin fullkomlighet. 
Alla Hingstföl, som falla efter de uti Stamstuterierna skola wäl skötas och förwaras. 
Som genom desse Stuterier Hästar bekommas från 4 fot 6 tum intill 5 fot 4 tum [134-
159 cm], så skola till alla Cavalleriers och till krigets förnödenheter finnas tjenliga 
Hästar, ibland desse, och på detta sättet skall i krigstider hos oss finnas en tillräckelig 
mängd hästar. Emedlertid under fridens lugn kunna de öfwerflödige till utländningen 
med fördel försäljas. [108] 

Om man ei förbättrar afwelen så högt at den öfwergår i godhet grannars Hästar, 
kunna wi ei stoppa och hindra införselen af Främmande Hästar. 

Stam Stuterierna anläggas midt uti Landet, så att på hwar sidan anlägges Frälse 
Stuterier 3 a 4 eller så många utrummet och lägenheten tillåter. Låtom oss antaga 6 å 
hwar sida som utgöra 24; som då skulle wänta med tiden förädlade Hingstar från sitt 
Stam Stuteri; antagas nu 5 Stam Stuterier, som gör tillsammans 120 Frälse Stuterier. 
Nu ankommer det på huru monga Hingstar hwart Frälse Stuteri kunde mottaga, låt det 
wara 2, som stiger till 240. Till betäckningen fordras mot hwar Hingst 20 Fölstoen, 
som blir 40 på hwart Frälse, hwilka sammanräknade, utgöra 480 Stoen, hwilket är wäl 
ett ringa antal för ett så widsträkt Rike; Skulle desse kunna fördubblas stego antalet till 
960. Härtill kan räknas Rusthollares och Stuteriers Hingstar, hwilka torde kunna 
förökas; i hwilket fall alla Rustholl skulle åläggas at holla utwalda och tjenliga Stoen, 
hwilka hwart annat år betäckas, ½ deraf hwart år. 

Förrän någon Hingst flyttas till det andra bör Han wara fullen från de[n] 3~ 
generation, således nyttjas inga som icke äro ut 7de generation. 

På detta sätt och genom desse medel och annars ei, skola wåra Stuterier öfwerträffa 
de utländska och stoppa wåra behof. Hwad färgen angår kunde i Första Stammen wara 
grå, ty de Arabiske äro merendels grå, i andra Fuch: röda, i 3~ Castaniebruna, i 
fjerde Swarta etc. Denna operation kan wärkställas [l 09] om i det första Stuteriet 
införas några Fuchsröda Stoen, och i det (d~dika) [andra] Castaniebruna och i 3~ 
några swarta Stoen. 
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Upmuntringar böra wara stora, ädla 

På 7 Cavallerie Regementen äro 8 Hingstar, 56 tillsammans, 8400 Ryttare Hästar. 
Men några äro vacanta, låt de besatta med häst och karl utgöra 7000. Antaga wi 
allenast att ½ af desse Hästar woro stoen neml. 3500, så fordras, till at ½ten deraf 
I 1750 I måtte betäckas, 70 Hingstar: Altså moste 14 Hingstar på hela Cavalleriet ännu 
antagas utom de förre. Rusthållare skulle förbindas till at förskaffa sig Stoen. 

Upmuntringar böra wara stora, Ädla, lysande och allmänna. De skola bestå i ära, 
priser, som kunna ägga egna kärleken. Härtill tjenar priser för de bästa Fölen, som 
hafwa mästa och bästa egenskaper. Desse skola så utdelas, att ägaren deraf röres. 2 
Priser, den ena för den skönaste, det andra för de utmärktaste egenskaper. Man 
mönstrar efter Wåren årligen på en sammelplats, så monga 4 åringar som dit kunna 
föras med beqwämlighet. Desse 4 åringar delas in uti lQ löpare, 4 f[ot] 7 a 10 t[um] 
[129-144 cm], 2 Cavallerie, sadelhästar 4 f[ot] 8 a 11 t[um] [139-147 cm], 3. 
Spannhästar 4 f[ot] 11 t[um] a 5 f[ot] 2 t[um] [147-154 cm], 4. lasdragare 5 f[ot] a 5 
f[ot] 4 t[um] [148-154 cm]. Desse fölen äro I a 2 tum högre än Stamfadern. De som 
öfwerstiga i högden för mycket, duga sällan till något förmonligt. Det kropliga blir en 
tung börda. 

Man försöker Löpare och utmärker den snabbaste. Äfwen låter ridhästarne öfwer
löpa ett wist fält, för att se h[wil]ken på gifwen tid löper i gallop långt utan at flämta 
eller att mista [110] andan. 

De i 3 Classen spännes för wagnar och låter dem trafwa och utmärker som först 
kom till målet. 

De i 4 classen sättas framför lassade wagnar. J wägen sättas ned wissa bördor, som 
efter hand påläggas. Den som framdragit den tyngsta bördan, samt wisat mästa 
benägenhet att flytta den orörliga, utmärkes. De skönaste skola äfwen täfla med dem, 
som wisat de största egenskaper. 

Desse Hederstekn skola fästas i Hufwut för Löparen och i Swantsen för egenska
perne, och om skönhet och förträffeliga egenskaper förenas hos en, får Han båda. 

Alla desse utsedde 4 åringar samlas om möyeligt är på ett eller 2 a 3 ställen. För 
hwar mill får ägaren 2 sk och karlen 24 sk dagl. då man är på Sammelplatsen. De som 
wunnit båda prisen får 4 sk millen och 6 Rd[?] om dag på stället. 

Desse utwalde skola framkomne åter rangeras i 4 classer. J hwar Class delt i 4 
hopar täflar man åter igen. De 2 som utmärkt sin öfwerträffande skickelighet, föras 
afsides för 4de del för hwar Classen. Desse 8 4 åriga täfla andra dagen med hwarandra 
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och som de alla utmärkte göra till samman 32 st, hwartil är ett pris och 3 accessit108 at 
täfla om. För skönheten, För den snabbaste Löparen, som långt kan galopera utan att 
flämta, ty den är mäst läraktig, har säker mun, goda böyliga länder, förträffeliga 
haser. Den förenar skönhet med styrka, duger i krig, på resor och under nöyen. [111] 

De ärforderliga egenskaper äro 

lQ. Lätthet, snabbhet och grund. 
2Q. Samlad styrka, Samlande, behagelighet, wighet, jemna steg, lydnad. 
3Q. Fasthet och styrka, magt. 
4Q. Styrka, tolamod, god wilja. 

Desse som häri öfwerträffat de andra wisas för Konungen; som benådar ägarne med 
en nådigt ögonkast. De föras omkring i landet att besiktigas och en marknad dermed 
anställes. Täcktes också Konungen inköpa den bästa till sitt behof, upmuntrade det än 
mer. Wår werkeliga weklighet, wårt öfwerflöd, wår egennyttiga philosophie behöfwa 
sådant, som kan wäcka wår omtanka. Desse tankar äro ett bedrägelig spökeri, det är 
en enfaldig wälmening att deri wäcka, en ädel täfflan om lätttrogna[!] Nation. Om 
man ei fingo se någon inrättning, skulle i en tom enslighet snilet mattas och slakna: 
Själens förmögenhet söfwas och dufna under maklighet. Af en nyttig och ädel täflan 
upeldas alla krafter, och alla driffjädrar spännas. Desse lekar böra göras så lystra, som 
möyeligt är, dock utan all onödig kostnad. 

På de segrande Hästar skola alla dyrbarheter ei synas; skönhet för sig sjelf pryder 
bäst. Alla nödiga häst monderingar böra bestå af läder utan mycken kostnad. Den 
heder som kostar Konungen dess och Rikets cassa minst, äfwen undersåtarnas, är 
Öfwerhetens nådige blick och förklarade nådiga wälbehag till den , som hunnit updrif
wa sin afwel till ansenligare högd. Skulle en dylik dessutom utmärkas med en mindre 
kostbar heder, wäcktes dermed eld, drift och omtanka hos många medtäflare. [112] 

Om styrelsen öfwer Stuteriet 

En god Styrelse är Själen uti stora Inrättningar. Om den uti Stuteri inrättningen 
skall göra en önskad wärkan, bör den under sin wård innefatta alla Stuterien af hwad 
namn de må wara, ända intill de mindsta omständigheter. Häröfwer sättes en kunnig 
Hufwud Man under hwad namn t.e. Directeur general, det må wara. Till sitt biträde 
må Han bekomma en ei mindre kunnig man. Desse skola ingå uti en allmän plan och 
till alla möyeliga småsaker wända sin omtanka. Denna Stuteri plan består af 4 a 5 
Kongl. eller Krone Stuterier, som äro med hwar andra förenade. Bredowid desse äro 
på ymse sidor inrättade hjelp- eller bispringande Rustnings Stuterier. Till öfwerinseen
det öfwer alla desse bör en Öfwer- och under Directeur sättas. 

På ömse sidor och rundt omkring hwart ett Stam stuteri skola wissa Frälsestuterier 

108 Accessit = utmärkelse vid tävlingar. 
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anläggas jämte Rust Hingstar och Landtbruks-Stuterier skola hwar på sitt ställe, sin ort 
inrättas efter ortens beskaffenhet och andra beqwämlighet, alla inrättningar skola så 
anläggas, att inspecteur general må kunna deröfwer hålla en nödig ordning och allt uti 
wederbörligt skick med en Förståndig och ärfaren öfwer Directeur. 

Wid hwarje Stamstuterie skulle en under namn af Stallmästare föra befälet och 
Direction, försedd med wederbörlig skickelighet, hwilken tillika skulle hafwa inseende 
öfwer de andre derunder [113] lydande smärre Stuterier, så att hela Jnrättningen gingo 
och drefwos efter en och samma grundregel, säkert, oberoende af främmande 
inflytelser och hindrande protectioner samt skadeliga förändringar. 

Nödigt woro, att Hufwud Man hwart år visiterade en eller 2 Stamstuterier, om ei 
alla kunde besökas. Men directeuren skall besiktiga alla hwart år, och det noga ifrån 
det större intill det mindre och deröfwer hålla en noga räkning. 

Hwar en Stallmästare skall flera gångor årligen besöka de mindre och dageligen 
Stamstuteriet, alltid åtfölgd af underbetjeningen. Han moste äfwen wara tillstädes då 
de bästa utses och wäljas samt dömas wärda de utsatte belöningar. Han ger också 
förslag till så monga ställen och platser dit Hingstar och Stoen kunna samlas och 
hollas. Det wore både Honom och underbetjäningen förb udet, at begära eller mottaga 
några gåfwor eller wälfägnad annan än den, de förmögnare skulle anse med missnöye 
att få afslag, och som en brist af aktning. 

Betjeningens myckenhet må bero på Stuteriernas storlek, aflägsenhet och således på 
göromålens widd. Hwad Personernas skicklighet angår, så bör ingen till detta hwarff 
antagas, som ei är saken wuxen. Mongen torde wäl lätt kunna inbilla sig wara nog 
kunnig , att med nytta förestå en syssla wid ett så allment och enkelt föremål. Men 
denna sak är både swår och wigt. En allmen kännedom är ei nog. Här fordras en 
djupare insikt. Ei [114] nog här fordras, ett träget arbete och bemödande, samt en 
ärlighet, som trotsar alla försök. 

Hwad dess heder och anseende angår, så tyckes nödigt, att deras rang passas efter 
den wigt embeten fordra wid utöfningen . Wår Franska aucwr will tillstyrka att en 
lnspecteur General des Haras skulle hafwa förut warit updragen i Militairen wid 
Cavalerie till Generals wärdigheten. Och deri tyckes han hafwa haft sina skäl 
isynnerhet som Han sjelf war Officier och sökte med sitt wärk wederlägga den då 
warande Inspecteur General, som ei hade tjent wid armeen. Han tyckes äfwen som 
kännare af de Franska officerares skickelighet , hafwa skjäl. De franska woro då för 
tiden både i fred och krig updragne uti en beständig öfning bland hästar. J andra länder 
kan Saken förholla sig annorledes. Säkrast är att till detta wigtiga göromål wäljes en 
Man som äger häruti styrka, drift och krafter nog öfriga att bestrida ett så widsträkt 
embete. 

Men här frågas med skäl om Konungen bör lämna åt desse embetsmän frihet att 
ändra eller efter egit godtycke gå från en föreskrifwen plan . Dertil swaras ney. De 
böra wara bundna wid en wiss och i Reglementet förelagd jämn gång utan minsta 
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ändring. Skulle någon förbättring i ett mindre betydande mål förekomma, hwilka förr 
än de antagas böra pröfwas och stadfästas på Hög Wederbörlig ort. 

Wil man häri lyckas, moste dugtiga Hingstar och tjenliga Stoen anskaffas och sedan 
allt jämt förwaras [115] och förkofras uti Stam- Frälse och Rusthålls Stuterierna. Uti 
Landt Stuterierna kunna sämre brukas, dock är nödigt, att äfwen det på sitt sätt 
förbättras. Det tyckes wara förmonligt och säkrast, att Föreståndaren lämnas magt, att 
antaga dem Han pröfwar tjenligaste, och att Han fritt disponerar öfwer den anslagna 
fonden, dock så att <lerföre göres räkning. 

Den Franska Auctoren föreslår widlyftigt sättet, att anskaffa Arabiske Hingstar. 
Han berättar, att Konungen i Yemen har de utwaldaste och bästa Arabiske Hästafwel, 
hwarmed Han skall drifwa en fördelaktig handel med Sanaal09 och Moab 110. Han 
föreslår 2 sätt att få köpa och föra dem hem, nemligen genom sjöwägen på skjepp som 
skulle föra dit waror, eller genom derstädes handlande Judar, som kunde lefwerera 
dem wid Medelhafwet, då likwäl Juden skulle upwisa wid lefwereringen Hingstens en 
bewitnad sta(f)mtafla. J fall denna utwäg ei skulle öpnas för att få desse ädle djur, 
kunde man genom Swenska ministern i Constantinopel bekomma ett wist antal 
arabiska eller Turkiska Hingstar, som äro också goda. 10 st dylika trodde wår Fransos 
wara nog för Frankriket. Wi torde hafwa nog af 5 a 6 att börja med uti wåra Stam 
Stuterier. 

Den förmon man kan wänta(t) af desse Stuterier, som man här wågat föreslå, är 
påtagelig. Den allmenna är ganska stor och säker. Att i krigstider har man inom Riket 
en tillräckelig tillgång till nödiga recruter, och tross och proviant dragare. Penningen 
behöfwer ei för Hästar gå ur Swerje hwarken i krig eller i Fredstider. Hwad Stuteriet 
eller dess rättsinnehafware kan winna, kan ei så noga [116] utsättas. Men så mycket är 
dock säkert, att efter några års wäntan man kan med ganska goda skäl förmoda, att 
stora Summor penningar blifwit qwar inom Rikets gräntsor, som nu årligen strömma ut 
för brist för egna förswarligt goda afwel. Wår Franska auctor räknar efter den 
anledning han kunde få af Tuld-kamrarnes antekningar infördes ute ifrån för 
4,500,000 !iver, och att dess Landsmän skulle genom afwelens förbättrande på sätt 
som sagt är, winna en Summa af 66,666,000 liv. årligen, hwilka p[enninga]r skulle 
hafwa så mycket förmonligare wärkan, som den dermed blefwo utspridd bland den 
torftigare åkerbrukaren, som till sitt åkerbruk behöfwer mästa understöd. Hans wackra 
och wälmenta och grundade tankar till uträkningar förtjena att läsas och med ömhet 
eftersinnas. 

Denna wår wälmenta Fransman är ei så förmäten, att Han inbillar sig det Hans 
upgifna plan är den enda möyeliga, ehuru Han sjelf derom är helt säkert öfwertygad. 
Han tilltrodde sig ei äga nog insikt uti Financeme, lagen, bruk, privatorum nytta, 
böyelse och brukningssätt m.m. Hwilka alla omständigheter dock alla med flera kunna 

109 Sanaa, stad i Jemen, tidigare huvudstad i riket Sana. 

110 Moah, stad i Jemen NV om Sanaa - enligt Homann , karta 82 (1747). 
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wärka ändring och undantag hos några Nationer i Europa, dock gör Han sig försäkrad, 
att det till det mästa inträffar och passar för de flästa Europeiska stater. 

Men som Han är öfwertygad om Principernas riktighet h[wil]ket och ärfarenheten 
stadgat, så har kärleken till Fädernets landet förmått Honom upgifwa sina rön, som en 
längre ärfarenhet hade Honom lärdt. [ 117] 

Han påstar efter 30 åra erfarenhet, att utom Fölstoens föregående förädling och 
Arabiska Hingstars införsel, och utan en tydelig och sträng lag, kan intet dugligt 
Stuteri påtänkas eller winnas. Och till allt dettas utförande fordrades Konungens 
åtgjärd och allmen bekostnad. Utan en dylik anläggning stannar allt uti blotta 
projecter, och uti de enskildtas nycker och ostadiga godtfinnande. Skulle Regeringen 
allenast behaga understödja de undersåtare, som ingå uti kostnaden på Stuterier, är 
fara, att ett dylikt understöd ändteligen anwändes illa och till andra mindre nyttiga 
behof. 

Detta project är ei ett grillfängeri 111 , utan böyt 112 på fasta grunder och ärfarenhet. 
Det på auctors tid warande i Frank[riket], hade redan warat 160 år, utan någon nytta. 
Auctor sjelf hade under sin disposition ett Stuteri uti en Province der man sökte utan 
alt twång upmuntra allmogen dermed att fingo sina Stoen för intet betäckta och 
dessutom 9 slags premier för de af 30, 18 a 12 månader. Men allt detta oagtadt, jemte 
flera förmonor, blef ingen rätt förbättring utaf. Bönderna sålde bort sina föl innan de 
hunno till sin fullwäxt, all afwel deraf skingrades och förföll. Fölston som deraf 
kommo såldes eller på andra sätt bortfördes från orten, innan afwelen hunnit genom en 
itererad generation till sin fullkomlighet. Jntet annat medel kan förekomma denna 
olägenheten än ett Kongl. förbud, och reglement. 

Om i wisse länder Afwelen blifwit updrifwen till en wiss högd utan twång, allenast 
af ägares fria drift, så kan en dylik (118] smak ei wäntas hos andra folkslag . Allt, som 
ankommer på egit tycke, är stoe moden föränderlig. De Hästar wi nu hafwa, åtgå till 
första upbrott, och till widare recruteringar finnas inga tjenliga inom Riket och de 
Fölston, som wunnit någon wiss grade af fullkomlighet bortföras ifrån en widare 
förkofran. Ett förbättradt Stuteri kan ei så båta, som et Landt Stuteri, deri för 
Jordbrukare upfödas Hästar. Dessa kosta ei mycket att upföda hos bonden, der 
hackelse och hafre med något hö finnes . 

För Konungen bör denna anstalt ei blifwa så mycket kostsam. Wissa Kongsgårdar 
kunna härtill utses och anwändas . Om något understöd derpå anslogos, och skickeliga 
män antogos , som ägde god wilja, insikt och drift uti sina göromål. Arabiska Hingstar 
borde då sedan man förut försedt Stuterierna med tjenliga Fölstoen på hwart ställe. Jag 
tror, att kostnaden kan blifwa drägelig, men botnaden i framtiden owärderlig för 
Konungen och Riket, häldst en tillräckelig myckenhet af Hästar af alla slag kan inom 

111 Grillfängeri = griller, fantasterier, drömmar, tokiga ideer. 

112 Böyt = byggt (västgötska). 
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Riket finnas , som passa till krigsfömödenheter, till åkerbruks drifwande, till foror 
m.m. 

At uphjelpa Landt Stuteriet är än lättare, dertil nyttjas ei andra Stoen än dem man 
wid gårdsbruket nyttjar. Man behöfwer till ryckt ei andra än wanliga arbetsdrängar, ei 
särskilda hus dertil. 

Man skulle lätt kunna tro, att bonden aldralindrigaste skulle kunna upföda afwelen, 
äfwen de af bättre slaget. Det skulle ännu lätta och upmuntra Allmogen om de få 
språnget för intet wid Stuteriet eller der tjenliga Hingsten hålles. Fodret, som fölungen 
förtär kostar på flera orter ei mycket, hwilket i alla fall betalar sig rikeligen, dermed, 
att Han till egit behof bör hafwa en eller 2 i beredskap [119] i fall någon faller undan. 
Dessutom har Han någon af bättre slag, kan den säljas. 

Ehuru den Arabiska Hingsten är den enda bästa, kan man tils dylika kunna 
bekommas, nyttja de danska, Spanska, Ängelska, Hollstenska, Italienska eller andra 
dugtiga från Söder för att dermed uphielpa Afwelen och förskaffa tjenliga fölstoen. 

Danskarna hafwa hämtat Hingstar från Spanien, hwaraf deras afwel härstammar 
och till det mästa liknar den Spanska. Dess skilnad beror på Climatet och födan. 
Ängländare hafwa med Arabiska Hingstar upbragt deras afwel till en likhet med de 
Arabiska Hästar. Hwarföre skulle icke också [vi] kunna förbättra wår afwel. 

Om 2 a 3 kunniga Personer ei kunna stämma öfwerens om sättet, att förädla 
Afwelen, huru skall wänta att en hop okunniga och egennyttiga skall förena sina tankar 
uti sättet, at winna detta ändamål. 

Artificiella ängar äro nödwändiga för att skörda tillräckeligt foder. Om jorden delas 
i 4 lotter, och på den första sås Höstsäd, på den andra wårsäd, på den 3gk artificiella 
gräsfrön, och låter den 4 hwila, så har man tillräckeligt och nyttigt foder, till tlere 
boskapskreaturs underholl, hwarefter mer gödsel faller wid gården, h[wil]ket ökar 
åkrens bördighet. Der ½ten af åkren ligger i träda kunde den delen besås med 
årswäxter frö, då kreaturen skulle kunna födas i hus till en stor del öfwer sommaren, 
hwilket ökte gödslen och åkrens bördighet. 

För en Fransos är 24 marker113 bröd nog om dagen, men en Englanda[re] behöfwa 
allenast 12 m. med dricka, hwartil åtgår 3 pottor öhl. [120] Härtill anwändes 24 unce 
säd som lagda till 12 gör 36 unces som en Ängländare förtär och altså 12 unce mer än 
Fransosen, och dertil super Han upp för 12 unce. Således kostar han 3 ggr så mycket 
at underhålla; icke desto mindre sätjer Han säd och föder mer boskap och dertil har 
Han artific[iella] wäxter, klöfwer, ärter, lincer etc. 

Man bör [ei] upskjuta med exsecution, hwar dags dröysmål är en förlust. Det är ei 

113 de Preseau de Dompierre anger unces (något mindre än 30 g), som Hernquist översätter med marker 
(210 g?) och pintes (mesures de Paris) med pottor (0,8-0,9 I). 
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en dags arbete, dertil fodras utdrägt. Dessutom kan man ei wänta bättre tider till at 
beweka allmogen än nu , då man har fullt förtroende till sin öfwerhet. Jag förmodar 
med skäl at alla instämma deri att denna utwäg är den säkraste och bästa. Kostnaden 
jämförd med winsten, är drägelig och torde ei mycket öfwerskrida det som på ett 
sämre [sätt] nu anwändes. At spara är en dygd , men så njugga at man ei finner 
ändamålet är at slösa. Wil man skörda, moste man så och ei spara utsädet, isynnerhet 
då man har ett widlyftigt fält att skörda: Sparas ½ af driffjädrame i wärk, stannar alt 
af och ingen nytta ärfares. Sådant händer ock med Stuterierna. 

Uti alla stora företag moste man framdraga stora och kraftiga bewekande skäl. Skall 
en förbättring blifwa waraktig och oföränderlig wid Hästaflens förädlande af alla 
nödiga slag i frid och krig , och skall den Hinna till en fullkomlighet, som kan med de 
utländske täfla om företrädet, skall den winna en önskad styrka, en tillwäxt, som kan 
lätta wårt tunga åkerbruk, stoppa wåra utländska behof och draga winsten till wåra 
stränder: Skall den kunna deltaga i segren öfwer wåra fiender, och dermed öka [121] 
Rikets styrka och fältets bördighet, samt landtmans förmögenhet, så hwad är då en 
äröfring af en Provins att skatta ringa mot denna förkofran, då wi besinna hwad 
kostnad och blod utöses och strömmar ut för ett irrblåss, hwad kan mer styrka och 
stadga kraftigare en Konungs wälde? Jngen afunds sjuka, ingen fiende kan förmena oss 
och beröfwa oss densamma. Men låtom ingen flygtig gladighet förmå oss till ändring i 
wår plan, ware långt från oss längtan efter en otidig skörd. Wäntom ei att få om 
morgonen skörda de aftonen förut såddes. Naturen wärkar säkert men longtsamt, 
isynnerhet i stort. Det fordras flera åraskiften innan Hästaflen kan hinna till sin 
möyeliga förädling till alla behof. Riksstyrelsen och Hufwudman för Stuteriet moste 
wigas förut wid en ålderstigen hus faders nit, h[wil]ken wid brädden af sin graf 
planterar ållon, hwarefter han ei wäntar frucht eller skugga, men njuter glädje af sina 
efterträdares förmon och nöye. Denna tro kan uplifwa och upelda mit nit på mit 
yttersta då jag ei räknar på någon egen nytta i det jag kan lofwa mina landsmän en 
snar belöning. Jag skall wara gömd och förglömd , då fruchten af detta arbetet skall 
wisa sig. Men den som arbetar för allmenna bästa bör alldra först upofra sin egen 
kärlek, samt lärer konsten att umbära anseende och menniskors ärkjänsla, inskrän
kande sin ärkjänsla uti behofwet att och nöyet at wara nyttig, och söka uti utsiktets 
hopp, de förmo[da]de förmoner, som honom öfwerlefwer, och inbillnings njutande, 
som ärsätter honom de närwarandes lika nöydhet och förakt. [127] 
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Prizelius (1777) har detta kopparstick med benämningar av kroppens olika delar beskrivna 
i texten . Observera uppdelningen i fram-, mellan- och bakdel (romerska siffror). 

Vanliga fel hos hästen114[Prizelius] 

Yttre fel 
Små, sorgsna och bedröfweliga ögon kallas Swinögon; utmärker en dålig Häst. 
Ett platt, tjockt, långt hufwud som ligger på betslet. 
Tjock kräftgrop, utstående, köttfulla, trånga. 
Köttiga laner, styfwa läppar, tjock tunga hindra betelen 115 . 

Späckhals gör hästen owig, liggande på betelen . 

114 Kapitlet Von den Fehlern und Mängeln, welche sich oft an einem Pferdefinden, sid 57 i Prizelius. 

115 Bete! = träns bett. Hoj ( 1772). 
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Hjort- och falska omböyda, inwid oxhugda halsarl 16 tärnas ei gerna. 
Breda och köttiga skuldror duga ei til ridhästar men drag. 
Smalt bröst och orörliga skullror gör hästen osäker på foten. 
NB Swinöga blir blindt, ofta tårfulla förut. 
Platt hufwud. 

För höga ben märka swaghet; för låga göra at Hästen går på skuldrorna. Står 
Armbogen för mycket ut eller inåt är benet så äfwen och blir swagt. 

En för long arm hindrar benet at uplyftas. En kort twärt om, hwilken ei duger på 
jagt och i fält. 

Bockbent och bakböyt knä är swagt. 
Tunna, smala skjenben med tjock hårig sena, wisar flussiga ben. 
Lång kota märker ut swaghet. 
Hoftrång örnar under gången. Fullhofwad örnar och kan ei wäl beskos. 

På en swankryggig fästes ei sadelen , som skrider från sitt ställe, förer hufwut upåt, 
bär lätt, ruineras snart. Hög Rygg är deremot. 

Kobuk, upskörtad buk: På smärtbukad ligger ei sadel. Hästen äter ei. Trånga 
Refben. 

Swants koterna äro 20, bör ei besättas med swaga musklar. 
Rotteswants. Kohas göra swaga ben. 

[2] HufwudfeJ117 

lQ Kollerig häst ställer sig dumt, äter ei friskt, har ingen känsla, hänger hufwut på 
krubban; härtil kommer ofta, at han blir rasande, kan ei sky eld eller watn far ut mot 
alla obstacler etc: Den är således Stilla eller rasande Koller. Är obotelig. 

Rotsen hölt Lafosse118 för en local sjukdom i nosen och i de Lymphatiske körtlarne. 
Men Prof. Schreber119 bewisar at den fins i hela blodmassan, at den är obotelig då 
blodet tappadt ur swants ådern är fullt af segt slem. J hwilket fall inälfworna, hjernan 
och märgen är skadad. Enligt Saunier rinner då (ur nosen) en gul och blodblandad 
materia ur nosen och warar öfwer 6 weckor. 

Qweckdrag. Hästen drar häftigt med starka bukslag andan då han hwilar och 
hastigare då han springer eller drar, hwilket händer af slem i lungan. 2 Af hastigt 
arbete drifwes mycket blod longt in uti lungan at det af luften ei kan tömas. 3. Syra 

116 Hästar med "falsk hals" har en insänkning alldeles framför manken, där halsens resning normalt 
börjar. Fransmännen kallar detta Coup de Hache eller Coup de Lance och Hernquist har översatt det 
med oxhugd. 

117 Prizelius (1777) betecknar med "Hauptfehler" sådana åkommor, som inte är bundna till någon viss 
kroppsdel. 

118 Här avses Etienne Guillaume Lafosse (Lafosse pere), som 1754 gav ut Traite des accidents, qui 
arrivent dans le sabot du cheval, vilken också innehåller ett arbete om rots. 

119 Schreber, Daniel Gottfried (1708-1777), professor i Leipzig. Översatte arbeten av den äldre Lafosse 
till tyska. 
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som uplöser blodet som derefter stockas och inflammerar. 4. Fullblodighet. 5. Ombyte 
från köld til heta och twärtom. 6. Kall dryck under hetta. 7. Galla eller skarp wätska i 
blodet, som krymper lungorna. 

Fel i framdelen 

Afskurna öron se Saunier och Robertson 120. Ses på bara bräddar. Updragna öron 
synes på erret. Fistel i örat. 

J Swarta Starren syns i ögat intet fel, hästen ser ei. På en af colic död syntes retina 
mörk med swart hinna omgifwen. Grå starren är en mörk hinna eller crystalwätskans 
stockelse. Månadsblindhet är tårars rinnande tidetals, hwilket förordsakar blindhet til 
slut. Denna märkes ei altid på mellantiderna, som ei äro lika långa eller wissa. Flussen 
kan ei altid dragas från ögat. Blindhet märks då et finger föres sakta åt ögat, då hästen 
först slåss på landerna bakför med spö, lyfter sen up spöet på båda sidor låter honom 
gå ledig mot alt som ligger i wägen, besiktigas i Stalldörren, han lyfter högt fötterna, 
följer ei gerna ledswän.[3] 

Swullen käftkörtel , som länge warat. 121 

Ofta finnes sår på tungan af fint munstycke eller rep. 
Tandfistlar finnas på oxelt[änderna]. Tandnubbar, utwäxter. Krubbitare ha nötta 

tänder framtil, dra luften in och stöta den med buller hastigt ifrån sig. Man har trodt 
något fel i halsen eller at folungar som ömat om tänderna fått wana. Men intet fins i 
halsen och gamla hästar få den wan på åldren, och lära af andra. De draga in wäder 
och släppa det åter ut med buller. Ofta med möda och colic, ei sällan dö de deraf. 
Denna owanan afhjelpes med pisk eller spöslag hwar gång han bjuder til eller der med 
at han får äta utan krubba i tournist och hö på jorden lagt. 

Hästhandlare fila af gamla hästtänder borra hol och bränna i tänderna med en 
swärta. Detta märkes lätt på tändernas färg, ställning och på betarne etc. Somliga äta 
läderremar. 122 

Hingstar isynnerhet få späckhalsar, skrynklor twärs öfwer halsen , hwarur rinner et 
frätande watn. 

En Boglam häst förer foten ei rätt framåt, utan i cirkel, han sätter hela foten jämt 
ned, twärtom då skadan är i foten, då tån sättes ned. Ryggas han baklänges släpas 
foten. 

Stollswamp etc. botas sällan. 
Bara knän utmärka at hästen stuparl23. 

120 Hänvisningen är direkt hämtad ur Prizelius ( 1777), sid 79: Caspar Saunier: La parfaite Conoissance 
de Cheveau. La Haye 1749, och Dionys. Robertson: Pferdearzenykunst. 8 uppi. Frankfurt 1767. 
Med avskurna öron avses kirurgiskt förminskade öron, och med uppdragna öron en mot hängande 
öron företagen operation. 

121 Symptom vid långvarig kvarka, som inte av läker. 

l22 Beskrivs av Prizelius (1777) som en ovana hos vissa hästar att tugga sönder allt läder de kan komma 
åt. 

123 Stupar = snubblar. 
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Påskenbenen finnas ofta öfwerben, som komma efter stötar på benhinnan. 
Med handen följes senan nedåt för at känna flussar, hård- och öm heter. 
Kotleden eller lilla hasen står ei 3 finger bredt, bort för kronan utan framför den 

samma. [4] 
Flussgallan är en samling af wätskor bakför lilla hasen underst wid skjenbenet och 

senan. Den örnar ei i början men med tiden blir den beswärlig. Denna bör skiljas från 
en som sitter på benet eller senan, hwilken ehuru blöt i början, blir dock hård, och 
mycket öm isynnerhet om wintern. 

Strålröta afhjälpes dermed at man tid efter annan utwärkar strålen. 
Hos Trånghofvad hindras wätskorna. 
Hornklofte går nedifrån upåt til kronan. Kommer af en torr hof. Mäst på 

framfötterna. Hjälpes med bränning. Man bör försöka om hästen låter sko sig. 

Ryggen 
skadas genom 
1. Sadelbrott af sadelen under-framför-efter sadelstan. 
2. Har hästen ingen buk, äter och dricker han ei nog friskt. 
3. En Häst, som ei ligger duger ei. Han blir ei wederqwickt, hämtar ei nog styrka. 

Antingen felas något eller örnar det ho[nom] at ligga. Flämtar Han och håren stå upåt, 
är han siuk. 

Bakdelen 
är starkast. Och plågas ofta af 
1. Osynlig spatt och synlig på benen häldst wid ändarne när intil leden. Den 

kommer af stockade wätskor, hwars finare flytande del dunstar ut och lämnar det 
gröfre qwar. 

2. Hanntrit, Hönssteg124 kommer, då spatt ligger under någon sena, som örnar eller 
då i nedra leden en materia stockas, hwaraf rörelsen skjer i de öfre lederne, och 
dermed lyftas de nedre högt. 

3. Flussgalla emellan Senan wid hasen och benet; den är häldst på yttre sidan, ofta 
på båda. 

4. Piphacken125 är en swulst bort på hasen inför huden som kan läkas och kommer 
af stötar. 

5. Hasenhackl26 är en swulnad en hand bredt nedom Piphacken. 
6. Sår på haserna få kohasade. [5] 
7. Stå fötterna ihop stryker hästen sig med hofwen på kotan mest med hästskoha

ken. Deraf haltar han efter stöten. 
8. Platthofwade ha låga hälar och trakter, hwaraf de öma på ojämn mark eller 

krake. 
9. Skålen i kronan är en uphöyning rundt omkring kronan , som wäxer. Den 

124 Hanntrit, Hönssteg = tuppspatt. 

125 Piphacken = piphas. 

126 Hasenhack = harspatt. 
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kommer af en materia, som ofwan från eller från foten, samlas wid kronan . 
10. Stripfotad I Rottswans I en skarp wätska rinner ur små sår bakpå benet, deraf 

håren blifwa stripiga. Denna blir med tiden obotelig. En annan är med torra små sår. 
Mänkel27 går från hälen up ofwan kotan och är fuchtig . 
Leistel28 emellan kotan och kronan wisar sig med kula, som ei örnar i början men 

utwidgar sig och intar kronan och gör hästen lam 129. 
Då flera hästar på en gång drifwas hastigt in genom en dörr kan et föl el[ler] 

unghäst stöt[a] hoften hwaraf den får men. 

Owanor 
äro farligare130. 

Skenhästar. Skenar Han under Sadelen, så låter man ho[nom] springa ut och ger 
ho[nom] slag, häldst låter man på slätt fält löpa i ring. Wagnshäst släppes lös från 
wagnen eller brukas till förridare Häst. 

2. Somliga lägga sig i watnet. Derföre rider man friskt, ei stannar deri. Skulle han 
ändock lägga sig slår man med en lerpotta i hufwutl3 l . 

3Q. Ostyriga, som ei gå den wäg man wil. Detta afhjelpes då en annan häst följer 
med. 

4Q. Steglande afhjelpes dermed, at man kastar hästen baklänges ikull. 

5Q. Rädsla för sadel och sela kommer från någon wånda deraf eller skrämsel 
derföre. Genom smek och lämpor och ändtel[igen] genom stryk afhjelpes det. [6] 

6Q. Ostadig at påstiga, då föres in uti sitt rum och ut igen flera ggr tils han står stil, 
annars smeker man honom. 

7Q. Stannar hästen då han känner sporren, ställes 2ne med ris baktil som slå tils 
hästen går. 

8Q. Skrämsla för alt som möter afhjeJpes med smek och mutor. Annars wändes han 
om och flera ggr försökes at få hästen fort. 

127 Mänke (ty Mauke) = mugg. 

128 Leiste har Hernquist tydligen ej kunnat översätta. Även i dag är innebörden okänd. Ringkota? 

129 lam = halt. 

l30 Hernquist följer här Prizelius (1777) sid 94 o f, Untugenden der Pferde, men räknar bara upp de olika 
formerna. Prizelius har utförliga beskrivningar. 

13 1 Direkt översättning ur Priz.elius: ... einen irdenen Topf auf dem Kopfe schlägt. Fel i originalet? En 
hästkarl kan inte tänkas slå en häst i huvudet, allra minst med en lerpotta .. 
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9Q. Slår hästen bakut, sättes han på haserna. 

lOQ. At wifta med swansen och stella [stalla?] då sporren kännes hjelpes dermed, at 
man skär af senan el[ler] ängliserar. 

11. Wil hästen bita i benet då Han känner sporren, holles fast i betslet och om han 
skulle komma benet när, spjernar man til nosen. 

12. Slår han mot benet då sporren käns, ryggar man ho[nom] och bestraffar. 

13. Slår han af, äro personer til hands, som trycka hästens hufwud ned til jorden, 
slå honom med anskri. 

Upptäckt av bedrägerier 

Försökes först132 

lQ. J stallet, derpå ögonen i stalldörren och sedan dess gång och alla delar. 
Bedragare göra en häst både yngre och äldre. Men färgen på tänderna och betarnas 
rundel utwisa nog etc. Har hästen stora läppar, säger säljaren, at han kan dricka uret 
glas stort som en så. Hjorthals kalla de swanhals. Swänger Han med swansen, biter 
handlarena tu et Pepparkorn lägger ½ i mun ½ under swansen. Smala ben beröma de, 
hwita hofwar äro spröda derföre swärtas de: Alt hwad de beröma bör undersökas. 
Raggiga hästar bestänkas med watn at se slätthåriga ut. De ställas i mörkt stall, at 
hästen blir munter ute i dager. De muntra dem med bröd doppadt i win. De rifwa mun 
med bröd, kummin och [7] fint salt. Spatt dölja de dermed, at hästen rides warm 
förut. Då felen märkas på stenig mark, rida de på blöt. Swarta starren med klara ögon 
sälja de. Raggiga hästar ridas swetta at håren lägga sig. Grå ögonhår swartas eller 
ryckas ut. 

En köpare kan ock göra hästen tadelwärdl33: 

lQ. Han stryker äckelsamma saker i mun. Men med ättika och salt i mun strukna, 
ge foderlust. 

2Q. En knifsudd pulveris[erade] Eichhornklauen 134 ingif, gör ho[nom] liksom död. 

132 Beskrivningen hos Prizelius (1777) sid 102 o f är mycket utförlig. 

133 Prizelius (1777) sid 104 o f. 

134 Eichbornklauen = ekorr-klor. 
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Rifwes näsan med gebehetem 135 bröd, så stiger han up. 

3Q. Semina Hyoschyamtl36 i örat strödda göra samma, men ätika gjutes deri för at 
häfwa wärkan. 

4Q. örter tuggade med lök strykas i ögat gör synen mörk, men rent watn gör dem 
klara. 

5Q. Hästen göres lam om 2 hästhår bindes så om Fesselkotan137 at de ei synas. 

På en wacker häst som man tycker om ses ei straxt felen. Man öfwerfar dem lätt. 
Skönheten bedrar. 

Åldern138 

En häst som blifwit skont i yngre åren lefwer länge intil 30 a 40 år, ja 70. De lefwa 
7 gr så länge som de wäxa. Alexanders Bucephalus uthärdade 30 års Campagne. De 
finare hästslagen wäxa til i det 6te lefwa altså til 40. Men drifwes han tidigt i 2. 3~ 
året hindras naturens drift. 

En häst har 40 tänder 12 framuti 24 oxel och 4 betar. 

Wanligen födes fölet utan tänder, 14 dar <lerefter äro 4 framtänder. Jnom 8 weckor 
komma 4 därnäst och inom 10 månader komma 4 andra. 

På andra året bytas håren om til längd och färg. 

På 3~ fällas de första. På 4de de 4 dernäst, på 5~hörntänderna. Betarna skjuta 
fram i 4de året. Dessa wäxa i 5. och 6te året. J 6te males kjärnan uti de främsta och 
hörntänderna wäxa till fingers höjd. I 7de de medlerstas kjärna. J 8de hömtändernas. 
[8] 

Efter 9de året syns ingen swart fläck i hörntändema. Betarne rundas. 

Med 1 Ode året bekomma öfre hörn tänderna hake, kroken af de andra. 

135 Gebehetem bröd; gebehetem har Hernquist citerat ur Prizelius (1777). Ej påträffat i uppslagsböcker. 
Kan benämningen komma från grundformen beten = bedja och därmed beteckningen avser hostia? 

I 36 Semina Hyoscyami = bolmörtsfrö. 

137 Fesselkotan = Fessel = kotan. 

138 Il/. Capitel. Von dem Alter eines Pferdes i Prizelius (1777), sid 105-118. Originaltexten är mycket 
utförlig med hänvisningar till kopparstick. 
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Derefter draga sig framtänderna framåt, från sin perpendiculaira ställning. Tand
köttet går inåt. Betarna beholla i 12te allenast en hola. 

Baron Sind och Bourgelat säga at kärnan slites uti de öfra främsta i 9de i de 
medlersta i lOde i de öf[r]e hörntänderna i 11 och 12te åren. Men detta är ei så säkert. 

Lantlig idyll. Ur Bradley (1729) . 
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Hornboskap. Anmärkningar deröfwer 

Utaf alla hemtamda djur är wäl intet hwaraf man drar så mycken nytta i husholl
ningen som af Hornboskapen. Af den samma hafwa wi mjölk, ost, smör, kjött, talg, 
hudar, och snart sagt wåra mästa behof. Oxen drager den tyngsta bördan wid 
åkerbruket. Lefwer wid en ringa spis. Kon ger den sundaste, naturligaste och minst 
konstlade födan, som är mjölken, h[wil]ken af wåra Förfäder och Patriarcherne åts 
med begär och nytta. Unga och gamla, ja de späda fostren, hafwa deraf sin mästa om 
ei endaste näring. Kjöttet är i sin mon ei mindre födande, fast till dess smältande 
fordras mera styrka i magen. In summa, alt som fins på detta kreaturet, med hull och 
hår, är nyttigt, ända till gödslen, som upfriskar grödan och gör wåra åckrar bördiga. 
Och då detta kreaturet i krafter aftar af ålder och ei befinnes göra den förra nyttan, 
lägges det i salthon och förwandlas till kjötträtter, som tillagas på mongahanda sätt. Ett 
så nyttigt djur bör wårdas med ömhet och omsorg. Det bör kjännas och urskiljas. All 
slags Boskap är ei lika god till afwelens fortplantande. [160] 

Om tjuren 

Mycket ankommer på tjurens godhet och naturliga styrka. Han grundar förnäm
ligast ladugårdens upkomst, hwarpå sedan en tjenlig bygnad skall upföras. Tekn 
hwarpå dess goda egenskaper kjännas äro följande. 

Hufwudet skall wara stort och longt utan at wara smalt öfwer mulen. Öronen böra 
wara styfwa, upstående, finhåriga, med hår tät besatta, öpna och stora, tjocka och 
styfwa inwid hufwut, sittande inwid hornen. Pannan bör wara bred med krusiga 
hwirflar och lurfwiga samt sträfwa hår. Ögonen på tjuren böra wara stora, muntra, 
stinna, spända uphöyda, gläntsande, men mörka. 

Mulen syns på de bättre tjurarne tjock med en mellangrop, mörk till färgen, hård 
med fast hull; Han kjäns kall och fucktig. Mun är på en dylik stor, wid, bred och wäl 
upskuren. Tänderna skola synas hwita, fasta och jämna. 

Hornen befinnas på en tjenlig tjur mäst raka, framåt stående, wäl åtskilda, tjocka, 
mörka nedwid men hwita mot spitsen. 

Halsen skall wara wäl lång, bred och tjock neder mot bringan, med skrynkliga fåror 
i huden twärs före. Manken nedföre139 hängande ju sidare desto bättre alena den är 
mjuk och med små hår. Halsen bör dessutom wara styf. [161] 

139 Manken nedföre = dröglappen. 



126 

Avelsåtgärder i Holland på 1600-talet. Kopparstick av 
Paulus Potter (1625-1654). Privat ägo. 

Marc de Bye efter en målning av 

Ryggen på en tjur skall wara rak rundaktig, fyllig, så at den har et handtag öfwer. 
Håren längre än på andra djur. Ju fler wirflar desto bättre. 

Buken bör wara wid och tjock igenom utan at wara hängande. 

Framben skola wara mäst raka , tjocka och stadiga, kortare än bakben. Knän skola 
wara fylliga och runda samt raka. Lår och Bogar breda samt fasta. Klöfwarne stora, 
ihopstående, breda. 

Swantsen ju längre, hårigare, fastare och stadigare, desto bättre. 

Ju modigare Han är och ju friskare steg han tar, desto bättre, isynnerhet då Han 
märkes höya och sänka Halsen för hwart steg han tar. 

Tjuren bör ei släppas till korna förrän Han fyllt sina 3 år, annars stannar Han 
wäxten, blir oduglig, matt och Iden samt otjenlig både som tjur och oxe. 

Efter 3 års tjenstetid som tjur, kan och bör Han utskjäras och göra 4 års dragare 
tjenst och derpå slaktas. Emellan tjenstgöringen kan Han wallas med oxarne. 
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Oxe. Ur Chormel & Marret (1732). 

Om Goda Oxars Kjännetekn 

Intet dragkreatur öfwerträffar oxen uti nytta wid åkerbruket. Sedan Han 6 a 8 år 
dragit den tyngsta bördan, tjenar Han bäst till slakt. Dertill [162] bör han gjödas. Blir 
han före 12 året senfärdig bör han slaktas. Efter det 12 året wäxa benen mer än kjöttet, 
men derintill tiltar Han i kjött. Somliga och de flästa låta utskjära sina kalfwar helt 
späda, då de få större och härdigare kropp, men bli ei så qwicka och snabba i arbete. 
En stut moste med mycken warsamhet tämjas. Får Han i förtid och owarsamt stryk 
blir Han ostadig eller trög. Alt detta skall skje med lek, ei med hugg och slag. 

Sättes Han ihop med en stadig redan tam, går det lätt, isynnerhet om wintren på 
före. Sättes Han framföre för tunga lass får Han wane at lägga sig. J 3.Q.k [året] tämjas 
de lättast, men efteråt går det swårare. Ehuru lokselan är beswärlig, är den dock 
tjenligare än ok. Oxen går dermed ledigare och har mer styrka. 

Det är et allment fel, at i början kjöra en stut så, at bloddråppar gå ut genom nosen. 
De tro at det styfwa halsbenet dermed knäckes, och lämpas efter oket. Men härmed 
tappar oxen sin drift och blir trög. 

Oxens märken äro mäst lika med tjurens. flornen skola wara höga, spetsiga, tjocka 
nedwid samt der swarta. Pannan bred med krusiga mörka hår, skrynklig. Ögonen 
muntra, skarpa, stora, swarta. Mulen mörkaktig med tårar besatt, kall. [163] Näs-
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borren öpna, glänsande. 

Halsen bred, tjock, skrynklig med sidt hängande hud ned till knäen. Bogarna 
tjocka, breda och lediga. Låren kjöttiga med starka musklar. Klöfwarna ihopsittande, 
tjocka och korta framtill. De bortre mer longa och mer skilda. 

Ryggen bred, jämn, något böyd. Swantsen besatt med mycket krusiga hår, styf sidt 
hängande. 

En god ko kjännes på 

Små eller inga horn. Det säkrast ärat se på jufret, hwilket om det är sladdrigt som 
en stor strynklig possa då Hon är nyss mjölkad. På sidorna kjäns en stor högt liggande 
ådra, som lyktar sig baktil med en stor, djup hola. 

Buken är stor, sid , och lifwet är longt. Hon äter snålt och häftigt. 

Mörkt brun till Färgen förmenas wara bäst. Fast Hon äter friskt, befinnes hon 
mager. Swantsen bör wara long. 

De bästa kalf war 

Se stint på en, sätta hufwudet_up, hafwa mjuk rygg och böya den, då derpå strykes. 
De resa öronen_up samt ha åtminstone 8 tänder. [164] 

Skötsel av oxar 

Stutar böra tärnas på 3dje året, dock sparas de i början med lindrigt arbete. De 
wänjas at draga äfwen med hornen hwarföre också tygelen förkortas . De böra göras af 
starkt myntadt140 läder. Om stuten ei wänjes wid at draga med Hornen tillika, örnar 
manken på oxen lägger Han sig. Swulnar manken smörjes den med bränwin, ättika 
och talg. 

Om Hösten, då oxen ei ständigt drar, ges honom råg halm och litet hö till nattfoder. 
Salt är för oxen en nödig krydda. Halmen kan med Saltlaka bestänkas. Äfwen kan på 
den deri blötta halmen beströs med kommjöl. Alla weckor bör tandkjöttet bestrykas 
och gnidas, med salt ingefära och alun, at kjöttet och tänderna blir fastare at tugga 
mot. 

Blir oxen mager och skinnet wäxer wid Ryggekotorna, då bör skinnet lossas med 
warm kjöttlaka hwarmed ryggen twättas eller gnides med ister och saltlaka. 

Om wintren händer, at i mun inwid mungiparne på läpparna wäxa ut taggar af olika 
figur, ofta klyfwas de i 2 eller flera ändar. Desse klippas af tät inwid läpparne och 

140 Mäntat läder = vitgarvat, bankat läder. Den kloka ochförståndiga ladugårdsgumman, (1774), s 34. 
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stället twättas med saltlaka. På späda skall man ei gerna skjära, ty derigenom moste 
man alla år skjära ånyo af de nykomna. [165] 

Ofta händer, at klöfwarna klyfwas från hwarandra; då bindas de straxt ihop och 
smörjas med urinsalfwa eller annan tjenlig smörja. Terpentins olja. 

Mot wåren älska kreaturen granris och enris. Det blir derföre nödigt holla sådant 
hemma på ladugården till deras föda, hwilken är för dem hälsosam. 

För hwar dragande oxe aflägges et lass hö till wåhren och det arbete som då 
föregår. 

Af färska och späda betet få oxarne Diarrhee eller löst lif. Detta botas med salt 
köttlake som kokas och skummas af; et qwarter dagel[igen], äfwen kan sådant af 
hjelpas med sot och bränwin. 
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K\övskor med fast hake, med bakre fast hake 
samt med två fasta hakar. Ur Bergman & Pålman 

(1928). 

som lägges utanpå. [166] 

För at nyttja oxar på 
isen, är nödigt at sko dem. 
Det skjer på flera sätt lQ 
med simpel brådd och hel
smidd ansats, eller Halfsko 
på hwar utan klöf eller med 
hela 8 a 10-stampade 
skor141 och små söm hwil
ka tros wara bättre. 

Men som klöfwen är 
swag och tunn, så at söm ei 
så kunna holla skon fast 
med mindre den i holor fast
nar och drages ifrån, hwil
ket bör wäl agtas. Skulle det 
skje och oxen deraf får olä
genhet, så bör man nyttja 
Terpentin spiritus i holet 
och stöta krut fint och blan
da det med ister ti1 en deg, 

141 Med simpel brådd och helsmidd ansats avses troligen en broddad platta med vanligen tre sömhål; 
understundom dessutom med en tungformad kappa, som veks över klövväggen och som förbättrade 
fixeringen. Halfsko på hwar klöf avser vanliga oxskor. Skärpning förekom bara på ytterklöven för att 
inte klövarnas inbördes rörelser skulle störas. Hela 8 a JO-stampade skor avser troligen tunna, 
hästskoliknande skor med 8-10 sömhål. Denna form användes föga i vårt land eftersom den låser 
klövmekanismen. 
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Så snart brömskulorne börja i Martii månad at höya sig på Boskapsryggarne, skola 
de utkrammas. De kreaturshudar, som då aftagas, hafwa hol och blifwa otjenliga till[?] 
arbete. Hwarföre man ei gerna då slaktar för hudens oduglighet skull. 

Kreaturens rygt 

En tjur och oxe bör hafwa under wintren 16 skp godt hö om dagen. Det skulle 
gagna isynnerhet tjuren om höet bestänkes med saltlaka. 

Man ger dem hälst rinnande, men altid rent watn. Har man ei annat än damwatn, 
bör deri slåss en kappa salt som oftast. Det upfriskar watnet och dödar insecterne. 

Under starkaste solhettan bör man förskaffa åt kreaturen skygge af skog eller tak, 
isynnerhet under regn och owäder. 

Et rimfrusit bete är högst skadeligt. 

J brist på hö kan oxen stillas med Råghalm, isynnerhet om den skjäres små. Äfwen 
kan nyttjas höfrö, asplöf, ärthalm, som blandas med watn och ställes en dag. Ett 
ämbar deraf ges 2 a 3 ggr om dagen, allenast han får tort foder emellanåt. Man kan 
äfwen i hårda år hacka granris och blanda det med skuret hö och halm och dermed 
föda fram kreaturen. Till den ändan sökes up sloris142, som har fina stjelkar och mjukt 
barr. Efter Christiernins försök [167] försäkras bäst wara, at med en löfhacka eller en 
krokug knif af lia hacka af de finare sido grenändarne till en alns längd. Desse gjöras 
(med präglar143) på logen blöta och mjuka med prägel , då ei wintren twingar en at 
dermed af stå, ty då gå de sönder. Härefter lägges till 2 ½ quarter djupt i et kar i 
fähuset och derpå stänkes med en granqwast salt watn under ständig omrörande med 
tjufwa och man rörer på något kornmjöl, emellan omröringen. Sedan packas det ihop 
och annat tillagas ofwanpå detta och så i de andre karen. 

Af bräder göras 4kantiga hoar af 6 quarters144 rymd, widare upåt med handtag på 
sidorna. Uti desse ges af blandningen till et stort kreatur en ho full, mindre till de 
smärre, och det skjer 4 ggr om dagen kl. 5 , 8 f.m. kl 4, 7 e.m. Hoerne ränsas 2 ggr 
rena om dagen. Det utränsade upfriskades ånyo om det annars ei war aldeles förskämt 
då det ökte gödslen . Till middagsfoder gifwes skuren halm med 1/4 hö, eller emellanåt 

142 J Christiernin: Beskrifning på Stillnings-sätt med Granris 1782, för 62 st. klajbundna 
Boskapskreatur, och Foderbesparingen dermed. Hushållnings.Journal För Martius, År 1784, sid 370-
383, anger Slokris, varmed troligen avses ris från slokgran, Picea viminalis. 

143 Prägel = slaga. 

144 Hernquist skriver 6 quarter, d v s c:a 2 I. I Christiernins text står däremot 6 kappar, vilket torde 
betyda omkring 27 I! 
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Interiör från tysk ladugård i början av 1700-talet. I Sverige var takhöjden säkert mindre 
och byggnadsmaterialet trä. Ur Florinus (1722). 

hwarannan dag till middagsfoder ges hwete-, sädesagnar, bladwass, kålwas. Helgedarne 
kan gifwas små halm och de sistnämde. På spilningen kan man se huru de smälta 
granriset och derefter rättas stillningen. De gamla förmå ei smälta så wäl granriset som 
unga. 

Hett watn eller het enlag duger ei at slå på riset, det uplöser för mycket kådan, som 
smakar dem illa. Man blandar i början litet granris i fodret och sedan ökas på tillika 
med saltet. 5 skp i weckan mjöl. Rågmjöl duger ei, det [168] löss lif. Oxarne kunna 
hafwa sin styrka at draga och koerne mjölka lika som förr härmed och födde sunda 
kalfwar. 

Hästarne willa ei hafwa detta foder. 

Annars har Staafven145 upgifwet löf, som tjenligt. En halftunna struket och torkadt 
asplöf är så godt som et lispund hö. Hästar och får kunna häraf med litet hafre fordras 
och må wäl . Men kor böra med sörpa jemte löf underhollas. Kreaturen böra ifrån 
modersmjölken wänjas wid allehanda slags löf. På et får räknas ½ tunna asplöf och 1 
kanna hafre i wekan. Fåren isynnerhet de spanska må deraf wäl och mista ei ullen. 
Ullen losnar af warma rum och swult öfwer sommaren samt i watusot. 

I 45 Mån en Staaf (Staa.ff) ( o 1731-1788), lärare vid schäferiskolan vid Höjentorp utanför Skara, 
sedermera provinsialschäfer m m. 
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Fem a 6 kjärfwar om ½ aln genom bandet, swarar i nytta och godhet emot 1 
lispund hårdwalls hö. 1 lispund repadt löf är bättre [än] 1 lispund hårdwallshö. Efter 
asplöf förmenas ullen losna, men sälg och björklöf äro bättre. För Hornboskap och 
hästar är asp-, björk- och sälglöf godt. Med asplöf kan Hästen gjödas. 

Agnar, hösmålkor, frö, löfskrap och annat dylikt lägges i balja ensamt eller flere 
ihop och derpå slåss enlag och derpå lägges hästgödsel och derpå mjöl. Och ges deraf 
et a 2 Embar åt mjölk[k]or eller Hornboskapen [169] om dagen tillika med annat 
foder. Detta öker mjölken; men man kan öka hästgödslen dag[lige]n hwilken då den 
blir mäst oblandad, så smakar mjölken deraf. 

Item. Färska qwistar af widje, björk och rönn af 1 ½ alns eller kortare hackas och 
bindes ihop til 1/4 alns tjocklek, som förwaras för torka, Häraf gifwes en kjärfwe i 
sänder. Rönnqwistar till et lillfingers tjocklek kan ätas, men af de andra sorter kan ei 
ätas tjockre än af en skrifpennas tjocklek. Hängeris björken är tjenlig. 

Rönnebark afskafwen af träet, grenar och qwistar i tunna skifwer ges en göpen i 
målet och åt lOOde får eller getter et ämbar. Tre göpen åt Hästen och hwar 
Hornboskap om dagen med mjöl till låckemat i början, som påströs. Barken tas då 
snön ligger, och förwaras i kjällare at Han ei torkar. Lossna tänderne, skall tandkjöttet 
gnidas med salt. Mjölken blir häraf fetare; kreaturen smalna, men blifwa feta. 

Ungt granris hackas smått, blötes i saltlaka et dygn, uptages och påströs mjöl för 
Hästar. [ 170] 

En oxe som ärnas till slakt bör gå ½ år utan at draga och ha godt bete. Midt på dan 
sättes han in undan solhettan och ges 2~ kjerfwar hafre mogen eller grön, derpå 
kohlblad eller annat ur trägården. Kl. 3 e.m. sedan han åter fått hafre kjerfwar, 
släppes Han ut sedan han förut fått sill eller salt. 

För at upmjuka huden blandas urin, saltlaka och ister och kokas till smoIJa, 
hwarmed ryggen , retben och korsryggen gnides och skinnet lyftes up, så at oxen kan 
taga hull och blifwa fet. 

6 weckor förrän Han slaktas, holles han i kalt rum och ges Honom af en blandning 
af ½ tun[na] potatis, ½ dito rofwor , som hackas, kokas med fint hö och deri blötas 
och fuchtas Hackelse, hö och råghalm, hwarpå röres en kanna korn, och bönemjöl. 
Härmed hushålles så, at kl. 6 om morgon ges en portion hö, kl. 8 en spekesill, 
derefter detta särpet. kl . 10 f.m. en wånle146 hö, kl. 11 watnas, derpå ges 2 hafreband 
och derefter en sill och ofwanpå af de kokta rötterne med mjöl. Man tar till hwar 
gjödoxe 1/2 tunna bönor och ½ tunna korn malen till mjöl. 

146 Wånle, wånndell, enn sammannlagd hop äller ett fång hallm ällerr hö, såmm giwess åt boskapen. 
Hof( 1772). 
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Kreaturen moste wäl födas isynnerhet mjölkkoen och dragare. Magert foder ger 
mager mjölk, usla (171] kalfwar, torr, mager och knapp gjödsel , tunna hudar, magert 
kjött. 

Hårdwallshö är för Henne I koen I bäst. Fåret och Hästen blifwa dock wid det 
finaste. Men Hästen kan lefwa wid hackelse och hafre. Fåret moste dock wäl födas 
med godt hö, hafre och löf. Koen kan bärga sig med starr och fräken om den saltas. 
Watnet, som ges en ko, bör förut kylslåss. Kall drickelse minskar mjölken. På 
Rågagnar slåss saltlaka; hwaraf ges mjölkkoen. Agnar efter Råg äro mäst födande, 
kornagnar moste nödwändigt stöpas at deras hullingar ei fastna i mångfallan. 
Hwetagnar äro sämst. 

Kalvning 

Då koen är ikalfd bör Hon sinas 14 dar förut, Henne ges fint hö, dock litet i 
sänder, ljumt watn och en sill. Mot kalfningen kokas af Hackadt Enris-bär, kummin, 
libbestickerot och salt aa [=lika delar] 1 hand i 6 kannor watn, deri blötes hackelse 
och hö, som gifwes. En kanna swagdricka med bönmjöl på, lönar med anse[n]lig fet 
mjölk. 

När en ko skall kalfwa bör Hon ei lämnas allena. Drar börden för länge ut ges 5, 6 
a 7 rödlökar, som stoppas i halsen. ltem 2 qwintin saffran, [172] 3 lod kummin, 2 lod 
hampfrö, 1 st rödlök, som skäras och hackas och kokas i 2 a 3 stop öl med salt uti. 

Efter kalfningen ges koen 6 mål mjöldricka tils råmjölken uphörer, sedan stillas 
friskt at ei mjölken uphörer at rinna till. En kanna swagdricka på agnar är bättre än 1 
skp mjöl. 

En nyburen wåt kalf bör rensleckas af sin mor, och till den ändan låckas hon dertill 
med salt. 

Straxt kalfwen är född, tas et hwit brosk bort under foten , det gör at Han framdeles 
bättre kan gå på is. Gif honom en klyfwa småt skuren hwitlök, litet salt, 3 skjedblad 
malt malit, och sen bestrykes mun inom och utom med hwitlök stött. 

U ngdj ursu ppfödning 

Kalfwen bör få dia sin mor och sen stängas i en kjätte apart, ei i sälskap med andra 
eller får. De suga då hwarandra. Kalfwen skall dricka råmjölken. Annars brukar man 
låta kalfwen dia modern hela året och då dess mjölk ei förslår ges dessutom hö, en 
wälling af watn, rågmjöl och kornmjöl. Jbland ges en wälling af enlag med kom- och 
böne-mjöl. När Han är årgammal, fo(r)dras han med godt hö och fin halm om 
nätternen[!]. 2 ggr i weckan ges af beskrifna wälling. 3Q.k året ges hö allenast efter 
watnet. Han hålles torr och ren . Tändeme [173] gnidas med ylle dåppadt i sal[t]laka 
eller urin och sen med krita. Han bör skrapas och borstas. Hållas rena om fötterne. 
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Qwigan bör ei förr omgås med tjuren än efter 3~ året och derföre skola de hollas 
afsidas ifrån tjuren skilda. 

En qwiga har följande goda tekn. Midt på sidan af buken finnes en stor, djup 
mjölkhola: Ju större den är, ju bättre tekn. Äfwen bör pannan wara bred och swantsen 
long, samt dessutom holla sig frodig och hullig. Till at winna detta skall hon borstas, 
skrapas och wäl omses. 

Alla pålägskalfwar äro bäst, om de födas omkring Juhl eller Olufsmässo147, och 
sedan få dia sin mor hela året, allenast de ei äro de första eller andra som frambäras. 
Om kalfwen ei får dia hela året, bör Han dock dia någon tid och derpå bör kon 
mjölkas emellanåt. De tjenligaste äro den 3~, 4de, 5te, 6te, 7de sedan taga de af i 
godhet. Hwita eller gulaktiga tänder äro et godt märke, men med röda och swarta duga 
ei till afwel. En treflig kalf är den, som har en hwirfwel på ryggen närmare halsen än 
swantsen eller frammanför nafwelen . Då man sakta stryker Honom utåt ryggen böyer 
Han den undan. Han spetsar med öronen, ser stint på en, går med jämna steg. [174] 

Kalfwar böra ställas i små rum särskildt, och efter 7 weckors ålder bindes Han. 
Han skall skrapas med en träknif, hollas renlig. De skola i tid wänjas wid löf och 
ändtligen wid årets början wid halm. Man moste under fo(r)dringen gifwa det fetaste 
fodret åt koen, kalfwen och tjuren. 

Om utfodring och skötsel 

Om sommaren skall koen stå inne midt på dagen och få litet saltadt halm. 

Både före och efter kalfningen ges Henne ljumt watn. 

Betesgräset bör wara longt. 

Kornagnar böra blötas. Rågagnar äro bäst, hweteagnar äro sämst. 

Då ladorna äro torna samlas höfrö som kokas med salt, enris, blåkålsblad, och ges 
åt mjölkko. Om tändera losna, så gnid tandkjöttet med salt, ingefära och lök. 

NB. Koen bör ei mjölkas för tät inpå kalfningen, dock drages några dråppar mjölk 
ut. 

NB. Man bör ge ofta och litet hwar gång foder, åtminstone 4 ggr om dagen. 

Fähuset bör wara högt, ljust, rumligt, och som oftast wädras samt warm om 
wintern utan drag. Til trefnaden fordras en munter, wänlig , trogen och understundom 
alfwarsam ladugårdspiga. Glättughet muntrar Boskapen. Afund regerar äfwen hos 
dem. [175] 

147 Olufsmässo, Olsmässa, 29/7 till minne av Olof den helige, Norges nationalhelgon. 
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På tänderne kjännes åldren til en tid. Somlige af bästa slag ha 9 a 10 tänder. J 
första året fällas de 2 främsta och andra stocktänder komma i deras ställe. De dernäst 
fällas 2 året; det 3 året fälles det 3dje paret och sedan 2 i ordning intill 5 a 6 året. Den 
swarta färgen på tänderna utmärka ålder. 

På hornens ringar märkas åldren. Den första ringen kommer uti 3~ året, och 
sedan en ring hwart år. 7 ringar utmärka 10 års ålder. 

Mjölkningsscen från Tyskland vid början av 1700-talet. Observera att man mjölkar 
från vänster sida. Liksom i en föregående bild är takhöjden imponerande. Ur Florinus 
(1722). 

Om mjölk och mjölkprodukter 

Mjölken är den naturligaste och bästa samt drygaste afkastning af ladugården. Den 
är den första wi förtära i werlden, det lättsmältaste spis wi kunna få. Hon bidrager 
mäst till kreaturens wäxt och förkofran . Hon består af oljaktige, ostaktige och 
watnaktige delar. Det oljaktiga hwaraf smöret bekomme:, är et balsame för lungsiktige 
och i HectiqueI48 om den spenwarm drickes eller om den suges ur brösten på Ammor 
eller åsnor. Waslan, kjärnmjölk uplösa blodet, ränsa magen och wätskorna från 

148 Hectique, hektisk feber vid framskridet stadium av lungtuberkulos. 
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skjärpa och seghet i utslag, rosen, hetta. Hon är ei skadelig för andra än dem, som 
supa och dricka win, hwaraf mjölken ystas i magen. Äfwen beswärar hon magen om 
man äter bara grädden med skårpor. 

Getmjölk ger minst smör, ei mycket deraf fåss af fåremjölken. Men deras mjölk ger 
mästa osten. 

Mjölkens godhet och myckenhet rättar sig efter betet och fodrets egenskap. Fett 
bete, fint hö, samt en spicksill eller [176] salt, som förmår kon at dricka, ökar 
mjölkens mängd och godhet. Många saker, men som äro dyra öka mjölken. Kylslaget 
watn. 

En god mjölk kjännes på lukten då hon kokas, den är hwit, söt, wälsmakande. 
Drypes något på nageln rinner dråppen ei, utan blir rund. Den sidst utmjölkade ger 
mästa gräddan. Hwarföre kons djufwer bör wäl utdragas hwar gång. 

För at få mycken och fet grädda är nödigt at mjölken silas i flata lerburkar litet i 
hwar eller om wintren uti lindkjäril , Blykäril böra förkastas. Kjärilen skola göras rena 
emellan hwar gång; skuras och baddas med hett watn och en lag af ene, libbesticka, 
Johannisblomma etc. Wil man ha et wälsmakande smör, kan man koka henne litet up 
och deri då i en klut inslutna 12 sötmandlar, kokas. Denna mjölk slåss sedan i burkar 
och gräddan derefter wispas i et kjäril särskildt. J stället för mandlar kan man taga 
stött saffran eller bioman af Ringbloman, som lägges i en klut och kokas med mjölken, 
som derpå sättes at gräddan må samlas och wispas. Smöret samlas snart om en bit alun 
lägges i kjärnan eller alun pulveriserad. 

Man kan dock med mera beswär kjärna smör af söta mjölken, som dock ger litet 
smör. Den färska grädden ger bästa smöret isynnerhet höst och wår. Det mästa fåss 
efter sur grädde, som äfwen kjärnas lätt. 

Detta smör twättas rent ifrån mjölk, håren borttagas med en knif och sidst saltas det 
efter smak. 

Hwitlök strykes utan på burkarne eller sättas de på häggträ för at drifwa ohyra bort. 
[177] 

Af mjölken beredas mongfaldiga rätter. Förutan smör ha wi ost, messost, 
mässsmör, pösmjölk, gäsmjölk, surmjölk, bruost149 och tlere sorter och blandningar 
t.e. med ägg, äggost, äggmjölk , som alla äro goda i sin sort. 

Gäsmjölk är smakelig men ohälsosam. Man tar löpnad surmjölk i en serviette och 
kokar i sötmjölk och dertil blandas surmjölk. 

149 Bruost, förklaring ej påträffad. Övriga här anförda mjölkrätter ansluter sig nära till C Warg: 
Hjelpredaj hushållningen för u11gafrue11ti111ber. 2 uppi 1759. 
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Pösmjölk göres då et skjedblad löpe slåss i 3 kannor mjölk som ställes at frysa, 
hwarpå hon uptias och kjärnas hwaraf fåss 6 kannor. 

Om gammalt, unkedt kjött förwälles i söt mjölk förgår den unkna smaken. 
Gammalt smör förbättras om det twättas i söt mjölk. 

Uti gäsning stående win dämpas med mjölk, då det sedan klaras med husblåsslSO 
eller ägghwita. 

Med sur mjölk klistras wäfwar. 

Med blåsur mjölk stärkas linkläder. 

Ost göres af ljum mjölk deri löpe slåss och omröres. Det löpna uptages, krarnmas 
ihop uti någon form, hwilken sedan med osten uti, kokas wäl i waslan eller bäst i söt 
mjölk. Osten saltas och sättes i et skop med segelduk före at luft men ei sol 
tilkommer. 

Löpet tilredes så, at en kalf som ei ätit hö ges ½ timma före han slaktas mjölk et 
stop, hwilken löpnar i omasus 3 magen 151 . Denna ost tas från waslan och magen göres 
ren och osten blandas med pepar, salt och kryddas samt torkad lägges in uti den 
ränsade magen. 

Gädde- och har-magenl52 törkas och sedan upblötes i söt mjölk. [178] 

Bästa ost göres om wåren isynnerhet om Galium luteum153 lägges i löpet samt 20 
st: bittermandlar rifna. Den röda Hollänska osten göres om Johannesörtens 154 blomor 
stötas i mjölk som slåss uti ystmjölken. 

Tag Lepidiuml55 och Melilothi156 saft uti löpet, så luktar den gröna osten deraf. 

150 Husbloss, sönderskuren, torkad simblåsa av stör. Användes förr mest som lim. 

151 Löpet kommer från fjärde magen, abomasum! 

152 I Linnes Lapplandsresa år J 732 heter det i kapitlet Jokkmokk bl a: Sin ost löpna de [lapparna] eij 
med löpe, utan med gäddemage, röding- äller harrmage, hwilke11först torkas ... Troligen avses med 
har-mage i stället harr-mage. 

153 Galium luteum: Sannolikt avses Galium verum, gulmåra. 

154 Johannesört, Hypericum. 

155 Lepidium officinalis, löktrav. 

156 Melilotus officinalis, sötväppling. 
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Blanda 1/3 Getmjölk i komjölken och wira en 1 Getemjölk doppad serviette om 
osten blir han gul. Haremage löpet gör osten blå. 

Äro kjärilen ei wäl rena från syra och om osten torkas i solen blir han pipog. 

Wil mjölken ei wäl och tillräckeligen ysta sig, dåppas et kläde i ättika och utwrides. 
Detta lägges ofwan mjölken då den åter ljummas. 

Socker i gräddan hindrar smörgöringen. Lägg då och andra fall alun stött uti 
kjärnan. 

Alla löksorter, Alliaria151, Euphorbia 158, Sonchus159, Mentha silvestris160, töril, 
horsmynta 161 ge mjölken osmak. 

Osten är hårdsmält och otjenlig för gamla stillasittande. Den skadar tänderne, tand
kjöttet, förordsakar colique, klåda etc: Den ätes litet före måltiden äfwen af somliga 
efteråt. Den passar för starka(r) arbetare. Stoppar ofta stol- och urin gångarne. 
Gammal ost är än osmälteligare. Men äten i Colique efter frucht. Öhlost är en tjenlig 
föda. 

Smör bör ei ätas på nybakadt bröd utan på hårdt. Det är i alla fall hårdtsmält, 
förordsakar sura[?], colique, hettar magen. [179] 

Skötes en ko wäl med godt foder och bete i renligt fähus, och om Hon skrapas med 
träskrapa 2 ggr om dan, Watnas med ljum drickelse, fåss derefter 2 a 3 Lispund smör 
om året, om mjölken annars ei ätes söt. När kon burit, skall hon de första 14 dar wäl 
omses med ljum mjöldricka med salt uti , och hwarannan dag lägges deri dill, anis och 
libbesticke. 

Efter 3 Kannor mjölk fåss en mark smör. 

Kalfwen bör hafwa sin råmjölk sjelf. Den är en medicine för dess mage. 

Waslan kokas up och litet mjölk slåss deri; kokningen fortsättes tils den samlade 
osten hårdnat, hwilket tryckes ihop i karet och resten af waslan kokas in tils den blir 
hård och får då namn af missost. 

157 Alliaria officinalis, löktrav. 

158 Euphorbia, törel. Obs töril på samma rad. 

159 Sonchus oleraceus, mjölktistel. 

160 Mentha sylvestris Herba, farmakopenamn på Mentha arvensis. 

161 Horsmynta, namn i Småland på Mentha arvensis. 
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Allmänt 

De nödigaste kreaturen i et hushold äro Hästar, Oxar, Kor, Får, Getter, Swin, 
Gäss, ankor, höns, Kalkoner. Boskaps skjötsel har inflytande på Landt- och 
Stadshushollet hwarföre de äldsta Husfädrar äfwen Gud aktade dem högt, uphöyde 
dem till Kongar. Af Boskapen ha wi wår naturligaste föda och kläder. Boskapen kan ei 
underhollas utan åker och ängskötsel. Således äro Boskaps- Äng- och åker-skötsel 2ne 
ägta oskilaktiga makar. 

Den rättfärdige förbarmar sig öfwer sin ök. Sal: Ord: 12.10162. När Adam plöyde 
och Eva spann, hwilken war då adelsman163 . Xenophon164, Grekernas husholds 
Scribent bewiste rikets wälmagt derpå berodde. 

Barn hwars smak ei är förderfwad, praeferera mjölk framför Renskt win och cafee. 

Boskapsskötsel kan ei wara utan åker och äng skjötsel [180] om man ei wille lefwa 
och drifwa Boskapen omkring, som lappar, Tartarer och Morer, utan hus, hemwist 
och tak, äta utan gryta eller ei ha at lägga i henne. 

Den hwita Boskapen holles för swagast, och ger mindre mjölk. Den swarta plågas 
mer af flugor, brömsar, mygg och hetta; den röda med hwita fläckar är något bättre. 
Den mörk röda tros wara bäst. 

Den stora boskapen är bäst då man har fett foder och tillräckeligen högt bete, men 
på magert bete, lågt och backigt, hög- och skogländig mark mår den små boskapen 
bäst. 

Der kreaturen äro wana må de bäst. Flyttas de från högländt till sidländt fast fett 
bete, wantrifwas de ofta. De må ei wäl af owana örter och ofta skadeliga. Kunna ei på 
åldren skilja de skadeliga ifrån de goda. 

En tjur bör ei släppas til kor före 3 års ålder, och ei göra mer än 3 a 4 års tjenst, då 
han årligen fömöyer 12 a 15 kor. 

Qwigan bör aktas ifrån tjuren före det 3 a 4de året. De 1 och 2 kalfwen duga ei, 3 -
8 a 9 äro bäst till at lägga på. 

Den kalf, som skjuter rygg då man sakta stryker på honom och har hwirfwel öfwer 

162 Ordspråksboken 12.10 lyder numera: Den rättfärdige vet huru hans boskap kä.nner det, men de 
ogudaktigas hjärtelag är grymt. 

163 Bl a i Schacktavels lek (ornkr 1465). 

164 Xenophon (o 430-355 f Kr), grekisk militär och framstående författare. 
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nafwelen, duger ei. Olufsmässo- Juhl kalf är bäst, men han bör ei utsläppas första 
sommaren. 

Den tjocka huden under fotklöfwame bör straxt efter födslen bortrifwas, at Han kan 
sen gå på is. 

Olufsm[ässo] tjurkalfwar böra ei utskjäras förrn 6 a 7 månaders ålder. Men 
Kyndelsmässo kalfwar 165skjäras ut 4 a 5 weckor efter födelsen. 

Kalfwen bör få dia modern 3 a 4 veckor, då kon ändock mjölkas. 

Kalfwen bör de 8 veckorna stå trångt, sen bindas och wäl födas med näslor och löf. 
Efter året något halm. Kon bör stå inne f[rån] k[lockan] 10 f:m: till kl 2 a 3 e.m. 

J hagar släppes ei korna, förrän Gräset är wuxit. Gröpt säd bekommer dem wäl 
med ljumt watn. Kon bör ei mjölkas för nära inpå kalfningen. 

En dragoxe bör emellan arbetstiderna ei få för fett eller magert. Watn eller foder 
bör ei ges straxt på arbetet, utan bör han 1/4 tim. stå stilla. 

Efter 3 a 4 år bör stuten tämjas och sättas ihop med en tam. Han skall sättas nu på 
högra nu på wänstra sidan och mäst få lära dra med hornen. Lägger han sig af ömhet i 
manken, bindas fötterna samman och makan ges foder et stycke derifrån, då sparkar 
han och wil up at äta. Äfwen holles anddrägten på honom. Den öma manken smörjes 
med bränwin, ättika, urin, såpa blandade. [180] 

[Tillskrivet senare:] 

NB. Kongl. Collegium Medicum i Stockholm låter i avisorna för år 1798 kundgöra 
för allmenheten sit råd mot den gångbara Boskapssjukan under NQ IQf i början af 
augusti följande, contrasignerat af Stenberg. 

Till praeservative medel råder Kongl. Collegium Medicum at man skal föra 
Kreaturen i skogga, ösa kallt watn på dem, förse dem med rent watn. 

Och som läkemedel föreskrifwes et quarter salt uplöst uti watn och om det ei öpnar 
gifwes 2 lod Repar Antimonii til et stort Kreatur. 

[Tillskrivet med annat bläck:] 

Med Klöfwer födas Kreaturen inne i 3 månader. För en ko räknas 76 för 1 häst 80 
quadratfamnar a 7 aln ½ hwardera. För 6 kor 456 famnar. För 6 hästar och 2 fohlar 
560. Summa 1016 famnar. För 13 kreatur slås dagl[igen] 11 quadratfamnar. Det bör 

165 Kyndelsmässan firas på en söndag, 2/2 eller närmaste söndag därefter. Olufsmässan på motsvarande sätt 
29/7 . 
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något litet torkas af daggen och ges litet i sänder och ofta. Klöfwem slås då den 
blommar lägges i såtar och sedan bredes ut i solskenet, så torkas det lätt. 
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Herde med hund vallar får. Ur Bradley (1723). 
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Anmärkningar öfwer Fårafwelen 166 

Desse djur få olika namn efter kjön, år och utskjärning. Bagge kallas en Han, som 
är tjenlig at betäcka eller som det säges at ränna med fåren. Tacka heter Honan. Lamb 
kallas de unga under et års ålder. Gällbagge nämna wi de utskume. 

Delame på deras kropp ha samma namn, som den andre Hornboskapen. Allenast 
manken nedunder halsen felas på fåren. 

Deras ögon äro stora, mycket skilda ifrån hwarandra. Hornen stälda nedåt på sätt at 
de ei tjena dem till försvar. Öronen stå watturätt utåt sidorne. Wid Hufwut hänger et 
longsmalt tryne, en bågigt ansikte och smal Panna som utmärker saktmodighet och 
dumhet. Deras kropps ställning utmärker hwarken wighet, eller styrka eller mod. 
Deras kropp är en oformelig massa, stäld på 4 torra och rakstyfwa ben; de främre äro 
aldeles raka; de bortre ha wäl en krök bakåt, med utgropning framåt. Swa[n]tsen 
räcker allenast til hasen och ligger intil kroppen klistrad utan rörelse, liksom en dit 
fästad ulltapp. [186] 

Fåren ha inga framtänder up uti mun. Wid et års Ålder fälla de 2 framtänder nedre 
i mun. Wid 18 månaders ålder fällas andra 2 . Wid 3 års ålder äro andra i dessas ställe; 
hwilka äro jämnare och hwitare. På åldren losna och falla äfwen desse ut blif[wa] 
ojämna och swarta. 

Somliga påstå sig kunna känna åldren på Baggens horn. En ring skall hwart år wäxa 
ut, så länge han lefwer. 

Så länge fåret har 8 spetsiga lika hundtänder undre framtänder, men inga oxeltänder 
är fåret et år. Har det 6 hwassa och 2 breda midt uti är det snart 2 år. Har det 4 
hwassa och deremellan 4 breda är det 3 år. Har det 2 hwassa och 6 breda, är fåret 4 
år. Men 5 år säger man det hafwa när alla tänderne äro breda. Efter denna tiden kan 
man ei kjänna Fårets ålder på tänderne. 

Den mäst wanliga färgen på får är hwit. Annars finner man grå, mörk blå, 
gulbleka, swart bruna, hwitfläckiga och swarta. 

Ullen som de bära är olika fin; några ha en grof, som liknar getragg. Andra [187] 

166 Detta och följande kapitel är en till stora delar ordagrann översättning av de häften av Bourgelat, 
som Peter Hernquist skrev av i Lyon 1764 om får och get, HS 125. Titeln är Observationes 
Generales Sur les Betes a Laine. 
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en fin, lång, knorlig167, fet, mjuk, isynnerhet på ryggen och sidome af halsen. Men 
på ansikte, rumpan och låren är hon mer grof. Ned under buken, ned på benen är en 
kort, styf, lik hår. 

En ull skall wara mjuk, long, fin , ymnog, tät wuxen på fåret. Den hwita älskas och 
wärderas mäst, ty hon antar lättast allehanda färger, hwarföre man också afskiljer alla 
baggar af annan färg, och dem gäller eller Castrerar. Men säkrast ärat slakta dem. Ty 
annars förmenas, at mödrame af inbillning föda fram brokuga. 168 

Är ullen på bakdelen fin och tät anses det för et godt tekn. 

Uti de warma länder, der man ei fruchtar för at de taga skada af kjöld, klipper man 
ej ullen af fåren, utan rycker den ut. 

På de flästa orter klippas fåren 2 ggr om året, höst och wåhr, på andra allenast en 
gång wid midsommars tiden, hwilket holles för bäst och brukas med det finare 
Fårslaget, och desse Får kallas enskjärige. Jnnan Fåren klippas twättas de, at ullen blir 
ren. 

Baggen har den mästa och bästa ullen. [188] 

Den ullen som sitter på ryggen och sidorne är bäst. Men den under buken och 
halsen är sämre. Men den sämsta är den, som hämtas af döda och sjuka. 

Ullen är af det wärde och förman för ägaren at fåren förtjena omwårdnad. För dens 
skull böra de agtas för orenlighet och hollas från taggiga och hwassa buskar, som 
rifwer af den bästa och mästa ullen. 

För samma ordsak betäcktes fåren med et skinn af de gamle Hushollare. 

Wår swenska får afwel169 war fordom af et gröfre slag; men Commercie Rådet 
Ahlströmer införde flera slag utländska förmonligare, hwilka den Saliga Herren 
utplanterade och på alt sätt befordrade. Desse slags får begynna nu snart at aftaga i 
godhet och fordra nya anstalter, och nya förslag till afwelens wid magt hollande och 
uphjelpande. 

167 Knorlig = krullig, jfr knorr på svansen. 

168 Anknyter till 1 Mosebok 30, 32-40. Jakob lade strimmigt avskalade käppar i tackornas vattenrännor, 
varefter dessa efter synintrycken födde brokiga lamm. 

169 Hernquisr har ersatt beskrivningen av den franska fåraveln i HS 125 (K) med detta stycke om svenska 
förhållanden. 



144 

,.,,~' 
~.,t,.s; . ···till -

_., .. _. 

Franska får frän början av 1700-talet. Ur Chomel& Marret (1732) . 

De utländske äro af monga slag. 

J Flandern och på wissa ställen i ]utland fins et slags får, som årligen skola föda 2 
ggr lamb och ofta 2 hwar gång. De bära en ymnog fin ull och äro stora. Man borde 
försöka denna art får och hämta ifrån Flandern och Holland desse baggar. [189] 

Säckrare woro dock, at hämta både får och Baggar från nämda ort. Man har 
anledning at tro, det desse af samma ädla slag skola gifwa en mer förmonlig afwel, 
som i längden ei så snart aftager i sin godhet. Luftens hårdhet wärkade wäl något till 
deras aftagande, äfwen som det magrare betet; men så skulle dock denna afwel, wäl 
skjött, bibeholla längre sin goda art, än en blandning af Flandriska Baggar och wåra 
swenska får, som snarare aftaga och förfalla till sin grofwa art. 

J Ängland har man 3 slag af Får, gemena små, en blandning af Spanska och 
infödda som hollas för de bästa. At hämta derifrån af blandade afwelen, sådan en, som 
de fläste hitintil nyttjade och införde warit, båtar ei mycket. De förwandlas snart till en 
sämre afföda och likna sina föräldrars urspnmg på mödernet. 

Således om wi willa uphjelpa denna afwel, liksom Ängländame gjordt, är nödigt, at 
förskaffa oss directe från Spanien både Bagge och Får. Och jag kan ei twifla på 
förman, icke eller på möyeligheten. [190] 

Den fina ullen efter den spanska afwelen har warit grunden till de ängelska 
f abriquernes upkornst, samt till landets wälmoga. 

De franske hafwa begynt at på samma sätt införa den Spanska Fårafwelen och ha 
redan ärfarit båtnaden deraf. 
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Men hwilket slag man wäljer170 fordras skjötsel och tillsyn, samt någon omkost
nad. Dertill moste byggas et tjenligt hus, som kan fria dem från mycken kjöld , wäta 
och hetta. Alla desse olägenheter böra undanröyas, förnämligast wäta och stark hetta. 
Då fåren ei äro af wanan förderfwade tola de häldre kjöld än hetta. Från de tyska 
bergaktiga orterne hämtas et slag, som äro wane wid at taga sitt foder ute både winter 
och sommar. Desse, som med kostnad blefwo hitförda, hollas warmare lika med wåra 
wanliga Får, fingo derföre skabben och dogo till en dehl bort.,_ Om desse skola här 
trifwas, moste de få handteras och skjötas, som de äro upfödde och wane. De tycktes 
annars hafwa en sort gröfre ull , hwilken wäl kunde swara [191] mot den mindre 
kostnad, som på dem göres. 

Efter hettan är för Får högst skadelig , moste de då wara i et rumligt hus, med en 
grinn i stället för dörr. Ute på landsböyden hollas fåren öfwer sommaren uti en 
instängd qwia171 eller som har glesa wäggar, men intet tak, hwilken stängsel flyttas 
efter några dar, för at dermed göda åckren. Desse woro nyttige Jnrättningar om 
allenast det woro försedt med tak. 

Desse kreatur tola ei hetta; ullen blir också deraf gles och tunn, men af kjölden 
tätwuxen. Derföre böra de äfwen af den grund hollas i kalla rum . 

Hettan kan ökas antingen af Fårens trängsel i små rum, eller af brist på frisk luft. 
Således skall rummet inrättas efter mängden, at de ei trängas ihop. Högden från 
golfwet till taket skall wara någorlunda, ju högre desto bättre. Taket bör wara tätt, at 
ei smolk och orenlighet må nedfalla uti ullen. Skulle rummet blifwa hett af dyngans 
förökande och upstigande på wäggarne, moste den utkastas. Med rätta borde fårhuset 
så wäl renas dageligen som de andra uthusen. Och i det fallet borde golfwet luta utåt, 
at urin fingo rinna ut genom wissa på wäggen [192] practicerade hol. Urin skadar med 
sin lukt, samt förderfwar fötterna och ullen. Fåren kunna ei annat än skadas till hälsan 
för lukten af deras dynga och urin, som de hela wintren stå uti; helt tilltäpta. Somliga 
kjöra in jord, at låta fåren träcka, stalla och trampa ihop; andra nyttja härtil sand, som 
är drägeligare för fåren , men mindre tjenligt på åckren. Halmströ, samt smått hackadt 
ljung, äfwen en- och granris kunde bäst passa ifall det ei fästade sig uti ullen. 

På Fårhuswäggen göras gluggar till 3 a 4 tums diameter, til en wiss distance ifrån 
hwarandra och til en fot nedunder taket. Luften renas här med, den yttre friska går 
dermed in och de inre dunsterna gå derigenom ut. Man kunde äfwen till mera 
wäderwäxling göra hol också lägre ned, hwarigenom den yttre kommer in, och de inre 
ångor gingo dermed ut genom de öfre holen. Somliga göra fönster 2 fot i fyrkant. Bäst 
woro, at göra 2 små, som öpna sig på båda sidor. Då fingo man derigenom någon 
ombyte af luften. Fåren älska och må wäl af ljuset, sky mörkret. 

Warman bör tempereras så at warmen i huset ei öfwerskrider en kall sommardag 

170 Detta och nästa stycke finns inte i HS 125 (Bourgelat) utan har tillagts av Hemquisr .. 

17 1 Qwia, qwi, kiya = fålla, fäfålla. Hof(1772). 
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eller wacker höstdag_,_ [193] Den mest öma tiden för fåren är wåren, då hetta och kjöld 
så hastigt följa på hwarandra. En sträng kjöld, som följer på en stark hetta störtar fåren 
i många krämpor. Detta händer äfwen om wintren då hastigt släppas ur et warmt ut i 
kjölden. För det tredje, finnes huru som Fåren hafwa kjänning af hastigt ombyte från 
den torra winter födan till det wåtaktiga währbetet. Hwilket är ei mindre skadeligt, än 
det torra winterfodret, ständigt ätit. 4. Under hettan wäxer ullen i längden och faller 
lätt af. Under kjölden wäxer hon longsamt men tät. 

5. Den starka, kjöfwande hettan i fårhuset förordsakar bland Fåren krämpor och 
döden. 

6. När fåren stått i et warmt rum och komma ut om wåren fälles ullen af; Fåren 
blifwa bara, få deraf krämpor och dö bort. 

Stallet bör byggas, at ei dam och smålk må falla ned och blanda sig uti ullen, 
hwilken deraf skadas. Äfwen bör golfwet wara lagt med släta tillger och rent gjord. 
Skulle gjödslen blifwa liggande inne hela året, bör strös halm under dem dageligen, så 
at de ligga tort och ei få orenlighet i ullen. Detta bidrager till hälsan. 

Omkring huset wid wäggarne göres krubbor för at lägga fodret uti. Desse skola ei 
wara så höga, at fodret ur dem kan falla ned i ullen, ei eller för låga. Under fodrets 
bärande bör ei foder spillas i ullen. [194] 

Man bör wara försedd med flera fårhus eller skall det ena delas i flera, för at kunna 
skilja lamben från mödrarne; de sjuka från de friska, samt red[?] baggar från de fåren, 
som man ei will hafwa bestigna. 

Rummen kunna med högt gjerdsle afstängas i mohn efter myckenhet, som skall 
afskiljas. För smittade får skall man nödwändigt hafwa et longt bort liggande särskildt 
rum. 

At ständigt tid efter annan röka i fårhuset woro ganska nyttigt och hälsosamt. 

Öfwer wintren födas de inne172 med godt hö, halm, löf, hafre, kli, rofwor, 
rotbaggar173, Hackad säf, örter af alla slag, sairifoin, Luserne, Löf av alla slag, af 
björk, asp, widje, ask, alm, ahl, Ek, pihl etc. Höet skall wara fint, wuxit på torra 
backar, blandadt med klöfwer, eller nedwid hafwet der salt watn befuchtat gräset. 
Råg- och kornhalm äta de wäl, men häldre hafre halm. 

På sina ställen har man gifwit med fördel Fåren ärthalm, hälst af musärter och 
Linshalm. Desse och flere slags ärthalm borde hälst blandas med råghalm, hwilken 
dermed gjordes tjenligare, isynnerhet om den styfware halmen gnuggades för at göras 
mjukare. Fåren äta hälst af brummet eller axen af Råg- och hwethalmen. Derföre 

172 Hernquist har här strukit eller ersatt vissa franska väx ter i H S 125 (Bourgelat) med svenska, t ex 
mullbärsträd, äkta kastanj. 

173 Rotbaggar = kålrötter. 
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bruka någre at hänga upp halmkjerfwen i taket med brummet så långt ned at fåren 
deraf kunna plåcka och afbita axen. [195] 

På monga ställen i Tyskland och Frankrike samlas genista174 till foder. Wi kunde 
här med äfwen så mycken förmon samla af wårt ljung, torka det i solen, förwara det 
på et tät renne. Häraf kokas sen det är smått hackadt och gifwes Fåren i hoar med 
mycken förmon. Men man bör agta detta foder från wäta och dunster, samt at deraf 
från rennet ei något nedfaller i ullen. 

Det är skada, at man ei är wan wid, at gifwa fåren salt, hwilket praeserverar dem 
ifrån monga sjukdomar. 

Detta salt bibringas dem på monga sätt. Man lägger en stor saltsten midt på 
golfwet, hwarpå de sleka sedan de blefwit derwid wane. Eller man stöter salt och 
blandar det med tjära, mahlörtsknoppar, lagerbär, Rosmarin, Ruta, salwia. Denna 
blandning wäl ihoparbetad, slåss i hoar stälda i Fårhuset för desse kreatur at sleka på. 
Man kan ock blanda salt i fodret; bäst är at under bergningen strö salt emellan höet, 
som skall gifwas dem. Eller blandas saltet i hafran; eller bestänkes fodret med salt laka 
eller uplöses det i watn , som de skola dricka. Man ger allenast akt på, att alla dricka, 
utan at de trängas och rifwa ullen af hwarandra. 

Skulle Fåren deraf få för mycket, blifwa de magra. [1 96] 

Ett wått, fuchtigt och sumpigt bete är för Fåren skadeligt. 

En torr och högländig mark; backar, derpå wäxa wälluktande småt gräs, är den 
tjenligaste mark hwarpå de kunna beta. Ljunghedar, som ei äro wåta, sandbackar, äro 
för dem hälsosamma. Törne och tistel, en- och granskog äro marker, deri fårens ull 
fastnar, utan at de deri må wäl och hafwa sin rikeliga bärgning. De må bäst på torra 
trädes åckrar och wallar. J Måssar och kjärr äro deras pästämne. Alt hö hämtadt från 
desse platser är för dem et gift. 

At flytta fåren från et fuchtigt bete till et tort och tjenligare bekommer dem bättre 
än om de ständigt warit på samma goda betesmark. 

Uti alla års tider böra Fåren ei släppas ut på betet, förr än solen torkat bort daggen 
och det wåta på gräset. De skola äfwen hollas inne på tort foder då det regnar. Höst 
och wår isynnerhet då det är tungt wäder böra de allenast släppas ut midt på dan, mer 
för ro och rörelse skull, än för bete, dock med förbeholl at det ei regnar. Likaledes 
kunna lämnas ute en [197] timma eller annan då kjölden ei är sträng eller wåt. Denna 
hjorden bör altid wara inne under tak då det regnar, och före Solens nedgång innan 
daggen faller, innestängda då det är tort wäder. 

Sommarbetet är det hälsosammaste, då ei s0lhettan är för stark, hwilken är för 

174 Genista = ginst. 
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Musicerande herdar med fårflock. Ur Florinus (1722). 

Fåren ganska wådelig. En måttelig warma med drägelig wind friskar up et swagt får. 

Under de hetaste dagar föras Fåren ut på betet helt bittida, och drifwas in kl . 10 
f .m. sedan de äro watnade; derefter föras de åter ut på betet kl: 3. e.m. hwaräst de gå 
tils mot solens nedgång, då de också watnas. För starka solhettan böra de agtas; de få 
deraf en yra eller kringgång och deraf ofta dö. För hettan wisa de en fasa, på det 
sättet, at de altid under hettan och då de beta, wända sig så, at hufwut är i kroppens 
skugga, hwilket en förståndig herde bör befordra. Fins buskar uti marken, är bäst 
under de hetaste timmarne holla dem uti träns skugga. 

Fåret kan längre holla sig från watn, än något annat hemmatamt djur. Deraf tro 
somliga, at bäst wara, at holla dem länge från watn. Men måttan i alt är bäst. 
Kreaturet, som följer sin smak och är friskt kjänner bäst sin nödtorft. Derföre föras de 
2 ggr om dygnet om sommaren till tjenligt watten ställe. [198] 

För litet watn är så skadeligt för dess[e] djur som för andre. 

Det för Fåren tjenliga watnet bör wara rinnande öfwer en fast och ren sandbotten. 
Gjöttje watn, dikewatn, moss- och sumpwatn, jemwäl mineralwatn äro otjenliga och 
skadeliga för Fårafwelen. Man bör wänja dem wid et godt, dugligt och hälsosamt 
watn. Owanan gör at de låta sig nöya med elakt sumpwatn . Är betet fett och wätskfult 
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behöfwa de ei dricka. Men är det tort och skarpt, bör man försöka deras törst och 
drifwa dem till sitt wanliga wätne175. Naturens röst är den bästa at förstå och säkrast 
at följa. 

Det kan wäl ingen neka den stora nyttan man drager af, at på trädes åckern qwiga 
Fåren. Man har dertill små lätta fyrkantiga, tillräckeligen stora, glest instängda rum, 
hwars wäggar likna grinnor af led 176 som fästas ihop och i jorden. De äro mäst utan 
tak. Här uti desse kjöras fåren in öfwer nätterna. Efter sedan de några nätter warit uti 
desse rum på et ställe och man dömer at jorden der är nog gjödd af deras träck och 
urin, flyttas qwigan till närmsta plats, och så widare. Så snart en fjärje 177 är således 
gjödd, kjöres den up. Bäst woro om jorden der straxt wändes. Önskeligt woro äfwen, 
om desse qwigor woro försedda med tak. lO0de kunna på en wacker sommar således 
gjöda 4 a 6 tunneland, åtminstone 3 tunneland. [199] 

J April eller Mai, då Fåren först släppas ut på betet, holler man mönstring och 
skiljer från alla, som ei duga till afwelens fortplantande, alla gamla, swaga, 
wansläktade, hwilka man säljer, eller gjöder för att slakta eller sälja. 

De Fåren, som skola gjödas, böra hollas för sig sjelfwa uti särskildt bete; de föras 
ut på daggen, på et fetare och fuchtigare bete. De watnas oftare, agtar dem noga för 
hettan, som märglar ut fåren. J Seprember kan man äfwen gjöda Fåren inne med godt 
hö, hafre- korn mjöl, eller annat mjöl. Man ger salt och låter fåret rikeligen dricka, 
kokar åt dem rötter, Rofwor och Rotkål med bön- eller annat mjöl på. 

Dessa feta slaktas eller säljas. Et får som en gång blifwit fett, dör mäst eller om det 
lefwer kan det ei åter få talg, om ei en fetma som liknar ister, hwilket ei blir fast och 
stadigt. Alt som är på och uti Fåret antar en fetma, sjelfwa fötterna, Hufwut, ja 
blodet, och som än mer än sjelfwa fröet är fett: Och härmed är fåret helt olika från 
andra djur. Hettan smälter talgen. [200] 

När Baggen fölt sina aderton månader är Han mogen till afwelens fortplantande. 
Men denna afföda är swag och liten. Fåret, tackan, bör hållas afsides skildt från 
baggarne tils det fölt ~ina 2 år och baggarne tils de fölt sina 3 år. Sedan kan et Får 
föda årligen intils Hon är 7 år, och Baggen till och med det 8de året. 

En bagge holles för at wara wacker och god, samt tjenlig till afwelens 
fortplantande, då Han har ett stort hufwud.,_ bred panna, krokug nos, longa ludna öron, 
stora utstående, gläntsande ögon, tjock hals, bred rygg, kullriga breda länder. Mycken 
tät och long ull under buken, på hufwut, öronen och inpå ögonen. Han bör dessutom 
war hög och stor till wäxten. Han bör stiga med fötterna djerft och modigt, wara 

175 Wätne, wättne = vattenställe. Hoj ( 1772). 

176 Led, le = grind. Hoj (1772). 

177 Fjärje, fiärge = smalt åkerstycke. Hoj (I 772). 
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stridbar, swartsO]uk, häftig i strid mot sina medfriare och jaga främmande bort. 

En tacka eller Honan bör hafwa en widt och longt skråf eller buk, korta ben, long 
hals, böyd som på hästen , wackra ögon som äro qwicka, röda, lifliga. De, som stå på 
et ställe, och ei röra sig, duga ei: tvärtom är med de wiga och ostadiga, som gå hit och 
dit. 

På de friska Fåren är huden och ögonen röda. Men de sjuka ha den hwitare och 
oren. Med åren blir huden ljusare. 

En ren och ofläckad tunga, ren andedrägt ger äfwen tilkjänna et friskt Får. [201] 

Ju bättre slag, desto mer står det mot kjölden; ty på de bättre fåren är ullen fin och 
tät: Det soupponeras äfwen då med skjäl, at det är friskt. De utmärglade och swaga 
förlora under wåhren sin ull , och föda usla Jamb. 

En fet tacka föder äfwen et swagt lamb. Men en medelmåttig och med fast hull 
lämnar et longt bättre Jamb än en mager tacka, hwarefter afwelen als intet duger. 

Parningstiden är olika. Hos oss i Norden begynnar den med october, ofta förr och 
fortfar tils tackorna få nog; På utrikes orter släppas ei baggarne till tackorna förrän i 
Nov. månads slut, som warar hela wintern igenom. Annars kan man få dem at renna 
på alla tider, om man aktar dem afsides och fägnar dem wäl med wärmande saker. 

Somlige gifwa åt hwar bagge 40 a 50 tackor at bestiga, men andra 30, hwilket antal 
är wäl stort. Om en till 20 tackor holler 1 bagge, tyckes det wara säkrare. En bagge 
utmattas för mycket af monga; hwar en emottager 3 a 4 ggr baggen. Om baggen får gå 
med fåren, som gemenligen sker, oroar Han ständigt tackan, mödar sig och afwelen 
blir swag. Bäst är, at altid hafwa baggarne frånsldlda. Då blifwer parningen hetare och 
fostret qwickare och starkare. [202) 

De som bo intil stora Städer och få sälja sina tidiga Jamb för högre pris än annars, 
låta på sina ställen fåren paras i Juli och Augusti , för at få sälja lamb i Januari och 
hela wintren igenom . Fåret föder Jamb efter 5 månars börd eller efter 22 veckor. 

Men som det båtar en hushollare mer at öka interesset av fårjorden med god afwel 
wäntar man det längsta man kan med parningen ända fram uti November eller 
December. Då !amma ei tackorne förr än de få godt bete ute på marken, hwaraf 
lambet drar en synnerlig nytta. 

Andra åter släppa sina baggar till tackorna i September för at hafwa lamb i 
Februari. Baggarne sälja de sedan till slakt och kjöpa andra, ofta och hälst bättre. Men 
så tidiga Jamb blifwa nog dyra, att föda fram och lägga på dem. Derföre sälja de en 
del under wintren, en del deraf mot hösten, då de få dem wäl betalta. 

Åt Baggen ger man wärmade saker, Hampfrö, Hafre och saltwatn några dar förut, 
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Äfwen ges tackan saltwatn. Detta gör dem fruchtsammare. Alt ankommer på Baggens 
goda eller onda egenskaper. 

Till afwelens förbättrande lämnas Baggen ei till tackorna förr än uti November, och 
aldrig ges Honom mer än 30 tackor at betäcka. Jcke eller bör tackan släppas [203] 
förrän Hon fylt 18 månad[er] eller 2 år till Baggen; en för tidig födsel försämrar 
afwelen. Den aftar äfwen om man ei ofta byter om bagge hwart 3Q.k år, så at ei den 
samma kommer at tjena och paras med sin egen afföda eller modern eller någon ned
eller upstigande linia. Utan man bör hämta ifrån andra orter Baggar, åtminstone hwart 
3Q.k år. 

Under bestigningen förwaras de isynnerhet för Regn, åskedunder. Wätan och än 
mer Åskeslag kan förordsaka missfall. 

En eller 2 dar efter bestigningen bollas de i diaete och alt annat, som wanligt är. 
Alt warmande och salt skall äfwen som ene decoct m.m . wäcka missfall. 

Under bördstiden blir tackan fetare, ty hon äter mer. Af Sår och stötar får Hon 
äfwen missfall. Hon är ock ofta ofruchtsam. 

När tackan will lamma, bör Hon ställas afsides och se ständigt till Henne, och 
hjelpa börden då fötterna komma förut eller då det kommer på twären; då det moste 
ställas wäl för öpningen. Tackan får ei mer än et Jamb undantagande de Flandriska 
som föda 2 på en gång. 

Hebreernas får födde 2 ggr om året, och som man säger [204] födde mödrarne 2 
hwarje gång. De gjorde skilnad emellan Höst och wårlamb. 

När lammet är framfödt, skall man resa det på benen at det står, och man skall föra 
det up till sin moders jufwer och spenar. Äro de twå ställas de hwar på sin sida. 

Somliga lära at man skall följa bruket och mjölka ut råmjölken, at ei lammen få den 
uti sig. Men denna råmjölk är ganska hälsosam och nyttig för fåremnet. Den ränsar 
magen från meconium eller tarmbecket, som skulle skada. 

När en tacka får 2 Jamb på en gång, och man har en mor, som mistat sin , låter man 
det ena di det dödas moder. Will Hon ei taga mot den andras Jamb, tar man det dödas 
skin, om det är nyligen dödt, och kränger på det lefwande och låter det allenast en natt 
sitta på; sedan tas det af och tackan är redan kjär i den andras foster. 

Men Modern är ofta så kjär i sina 2ne foster, at Hon ei wil lämna någon af dem. 
Hon delar så jämt sin kjärlek dem emellan, at den ena ei får mer mjölk än den andra. 
Det är underligt at naturens drift skall wara så stark hos et så dumt djur. Hon låter 
dem förr di sig mager, förrän någon skall lida brist. [205] 

Skulle en ung tacka ei willa kjännas wid sitt lamb, som ofta händer i stora hjordar, 
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så föres Hon med lambet in uti et afstängt rum, wil Hon ändock ei sleka sitt lamb, 
strös på dess rygg stött salt, eller hö. Wil Hon ändock ei tillåta fostret di, sprutar man 
emedlertid spenwarm komjölk i halsen till dess styrko och wederqwickelse. Man 
styrker äfwen tackan med godt hö, malit kom, kli och salt, och ljumt mjölwatn. Efter 
4 dar holles med tackan den wanliga diaeten. 

Några döma om lambets framtida duglighet af följande märken. lQ. Är wätskan, 
som betäcker dess nyfödda kropp gul, skall både modem och lambet må wäl . 

2Q. Sedan lambet fylt 3 a 4 dar och är wäl tort och man då finner på frambuken 
eller annorstädes longa, styfwa hår, som ändteligen falla af, skall det få fin och long 
ull. 

3Q. Om det har stora och starka ben, blir det et stort får etc. 

Noga bör det i agttagas, at man ei stryker de späda utåt ryggen eller handterar dem, 
Sammaleds bör skje med alla späda kreatur, deras weka och smidiga kropp tol det ei. 
[206] 

De små böra ei eller hollas för warmt, hwaraf de blifwa för ömtåliga då de släppas 
ut. De böra en stund hwar dag släppas ut i friska luften att wänjas wid kjöld. Men 
sådant bör skje på de blidaste stunder om dagen. 

Man påstår, at <läggande lamb ei dricka waten. Andra säga twärtom. Ehuru det nu 
skjer, är det altid säkrast, at afholla dem derifrån. 

När lamben hollas inne under det at modern går ut på betet, bör modern ei drifwas 
longt bort, at ei mjölken hettar och bränner i brösten eller jufret. Mödrame böra ei 
eller släppas ut på betet förr än de små kjänna sina mödrar. 

Äfwen böra ei eller Fåren drifwas longt bort då Jamben först få följa med sina 
mödrar ut på betet, at de små ei må utmattas. De skola icke eller få gå ut, utan i god 
och ren luft, och då de fått nog styrka. Smält snö watn, wårfrostet, Slagregn, kall 
blåst, Wäta, regn, gör dem skada och ödelägger Fårhuset. 

Sedan de wunnit nog styrka och äro inne, skall man ge dem fint hö, kli af bästa 
slaget, så at de ei bräka. Detta bidrager ock till deras styrka och fina samt täta ull. Wil 
man efter hand wänja och bestå dem hafre mjöl och hafre, samt löf at roa sig med, är 
det än bättre. [207] 

Man kan stöta ärter eller böner i en mortel och blanda dem med ko- eller get-mjölk, 
så at deraf blir en deg eller tun gröt eller wälling och sättes för dem. Willa de ei äta 
häraf, då mödrame äro ute och de äro hungriga, rörer man i gröten med fingrame och 
holler dem sedan i lambens mun, at de suga derpå, blifwa de sen wane och få smak för 
denna gödande föda, som bekommer dem wäl. 
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Efter en månad eller 6 weckor brukar man skilja Jamben från mödrarne. De swaga 
slaktas eller säljas. De starkast[ e], modigaste, största, mäst ulliga, läggas på. De hwita 
äro af desse de bästa, och de swarta sämst för ullens skull. Det är widskjeppeligt, at 
altid tro lyckligast at hafwa omaka af hwita. 

Monga tro at ju mindre mjölk et Får ger ifrån sig desto finare och ymnogare skall 
ullen blifwa, och derföre ei tillåta et får som mistat sitt lamb, uptaga et annat at föda; 
hwarföre de ock af samma skjäl afwänja Jamben med första. Men denna fördom bör 
förkastas, som skadelig. En måttelig mjölk dragning är för Fåret hälsosamt, så at om 
man ei ger tackan, hwars Foster at föda, bör Hon mjölkas. Får tackan fullt up at äta, 
bekommer mjölkningen Henne wäl. [208] 

Då man finner tid wara, at afwänja Jamben från modersmjölken, och man ei har 
rum at släppa dem på, kaflas de med taggiga mulgrimmer och munstycke, så at de ei 
komma til modren, utan at sticka henne. Men denna kafwel bör ei hindra lambet från 
at äta. 

Då lambet har 2. månaders ålder bruka somliga at hugga swantsen af den på det den 
ei skall dragas ned uti orenligheten och blir sårad. Denna operation skall dock ei göras 
under sommarhettan för insec!er skull. Och är denna operation onödig och äfwen 
skadelig. 

Man snöper äfwen i för tid bagglamben, så at de ei skola slå hwarandra och twista 
om företrädet i kjärleks affairer. Men denna operation bör ei anställas förr än efter 5 
a 6 månaders tid, fram i Höst tiden, då wäderleken är drägelig. När den skjer, bör 
lambet wäl omses och skjötas warsammeligen . Man ger dem smått fint hö och kli med 
salt at wäcka appetiten samt holler dem någon tid inne tills såren blifwa läkta. Man 
smörjer såren, som i Castration är sagt. Ju yngre lambet är då det castreras, ju mindre 
risque är det underkastadt. 

Men alla slags hushollning med de unga och gamla bör stödja sig på deras natur 
och ärfarenhet. Utan och mot naturen kan ingenting uträttas. [209] 

Fåren äro af naturen milda och fromma och således utur stånd, at draga sig undan 
wår wilja. De äro dumma, så atom en flyr , följa de andra utan annan ordsak. 

De äro rädda, häpna och förskräckas af minsta buller. Wi kunna ei kjänna den hos 
andra djur wanliga swedan[?]. De holla sig till Herden, som dem agtar och wårdar. De 
hata och må illa i enslighet. 

Lambet och dess mor kjänna hwarandra bland 1000, på bräkandet. 

Fåren få oftare missfoster än något annat djur. Denna händelsen tillskrifwes deras 
imagination eller starka inbillning. Men den kan också härröra af omgänge med andra 
slags Hannar. Man har sedt en hund förenas med får. J dylika fall är ei underligt, om 
missfoster hos dem existera mer än hos andra. 
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Efter Menniskjan och Hästen weta wi intet djur, som är underkastad så monga 
sjukdomar, som Fåren. Hwarföre också wår omsorg och omtanka bör så mycket mer, 
at förwara och undsätta med läkemedel , som rikeligen ärsättas af så nyttiga och 
fördelaktiga djur. 

Amen. 

~ 

·r-~·~'31!.:..~ 
A_,: : • • 

Fårklippning. Ur Cours complets d'agriculture . .. Ed. Rozier. Tom 3. (1783). 
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Allmänna Anmärkningar öfwer Getterna t 78 

Han ibland desse djur heter Bock; Honan kalla wi Get; Gäll Bock är den snöpta; 
kjedde heta de unga under et år. 

Dessa djur kosta litet eller intet at underholla. De lefwa af ene- Granris, Ljung, 
Löf, Mossa på trän och af mäst alt hwad andra djur förakta. De wistas på alla 
obrukbara ställen, på berg, mossar, skogar och hedar och söka der sin föda. De afla 
icke desto mindre och gifwa af sig en önskelig afföda. 

Bocken skils från Baggen genom sitt spetsiga Hufwud, sina upstående Horn, sin 
longa kropp och starka ben, samt sitt wördiga skjägg och longa ragg utåt hela ryggen. 

Naturen, som utzirat alla slags djur med en wiss proportion uti alla delar, tycks ha 
lämnat dennas kropsdelar utan någon rätt måtstock. Kroppen syns för liten i anseende 
till djurets högd. Framben äro styfwa och korta, dess böger äro låga mot länderne, 
Halsen smal och hufwut litet och lågt, liksom nedtryckt af Hornen. Dess korssrygg, 
länder, lår och bakben är ei eller i sin rätta proportion. Knäen stå inåt, Ben tyckes 
knytna, Framben äro tjockre än bakben. Jcke desto mindre är detta djur wigare än alla 
andra. [212] 

Ögonen äro qwicka, stora, stälda på sidan, Iris har en wacker gul färg . 
Prunellen119 är fyrkantigt long, hwars ändar äro ojämna och liksom frantsade med 
rundade bräddar. 

På getterna och en dehl bockar finnes skinnet ned under halsens främre dehl 2ne 
wehlarl80 af 2 tums längd, och en tum omkring och til en tums afstånd från 
hwarandra, hängande till 2 tum från kjäken, och äro med hår betäckta. 

Getterna ha flera slags färger. Mästadels äro de hwita, swarta, mörka eller spräk
lotta, Bruna etc. Håren äro längre och styfware än hästens, men kortare och mjukare 
än hästtagel. 

178 Avskriften av Bourgelats Observationes Generales Sur la Chevre är en direkt fortsättning efter fåren i 
HS 125. 

179 Prunellen = pupillen. 

180 Wehle, wele avser vanligen dopptyg, tampong. 
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Man wil påstå, at en kullet hwit get, mjölkar mer än de andra; samt at en swart är 
starkare och är trefligare. 

Geten har, som andra idisslande, inga framtänder uputi mun, men neduti finnas 
tänder som fällas och andra komma i dess ställe på samma tid och i samma ordning, 
som hos Fåren. Tänderna och afsätningarne eller ringarne på horn utwisa åldren. 

Tändernas antal hos Geten är ei altid lika. Bocken har längre ragg och högre Horn 
än geten. Det fins åtskilliga arter af Getter, hwilka alla wi ei kjänna_l8l 

Önskandes woro, at man i Swerige wille lägga sig till och fingo holla och förkofra 
desse nyttige och minst kostsamme djur. Ängländar[e] och Holländare weta deraf 
draga en stor nytta, J det de ofruchtsamme och [213] oländige marker utdela desse 
kreatur, som deraf taga sin rikeliga bergning. De berättas hafwa förskaffat sig et slag, 
som ger 3 ggr så mycket mjölk och föda 2 killingar hwar gång. 

Denna art af Getter skulle båta än mer, at förskaffa, än Ängelska Hästar. Wi hafwa 
longt widlyftigare oländiga marker än Ängländare at släppa dem på, der inga andra 
lika nyttiga djur kunna lefwa. Dessutom föda de sig af alt, som andra förakta. Det är 
en falsk beskyllning, som återwärkat hos oss dess landtförwissning. De äro belagde 
med biltogI82 för misstankan, at de föröda skog, isynnerhet granskog, hwars unga 
plantor de förmenas afbita. Detta är en ogrundad beskyllning, hwilken twärtemot 
ärfarenheten gäller för bewist. Det kan deremot bewisas at de aldrig röra wid de små 
späda granplantor, så länge de få ene och gammal gran at klippa och putsa. Rundt 
omkring der de gå skall man få se späda plantor wäxa up och stå för dem fridlysta. 
Med egna ögon har jag sedt, huru de lämna de späda och ho11a sig wid de äldre trän, 
hwilken beskattning ingalunda skadar den slags skog. 

Den till Ängland inbragta arten skall ännu hafwa en annan förmon ei mindre at 
akta. Deras hår skall wara finare och [214] tjockre och kan 2 ggr om året afklippas. 
De mjölka äfwen 3 ggr mer än wåra. Af håren göras deras fina Camelotter183. Desse 
Camelgetter fordra ei mer omwårdnad, ei annan föda, än wåra gemena getter. Det är 
en ren förlust, at ei förse sig dermed. Wåra stora ödemarker, obebodde skogar och 
kala Bergsryggar, der ei annat än buskar och måssa wäxa, skulle genom dylik 
hushållning göras bördiga, och nyttiga. De skulle kunna upgjödas af deras feta 
spillning, isynnerhet sura, kalla platser, som af dessa djurs hettande gjödning uplifwas. 

De Reglor, som man kan föreskrifwa till desse kreaturs skjötsel, äro owanligt 
simpla. De drifwas som Fåren ut på betet, antingen ensamma eller i sällskap med 

181 Den franska avskriften HS 125 (Bourgelat) slutar här; uppenbarligen saknas några sidor. 

182 Biltog = fredlös. 

183 Camelot, grovt ylletyg. 
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Herdar och getter. Ur Florinus (1722). 

Fåren, då de altid utgöra avantgardet. Men säkrast är, at altid hafwa et dugtigt wall
hjon med dem, som kan följa dem på de högsta och brantaste klippor och berg. 

Deras wilda och oböyeliga natur fordrar et waksamt ögon[öga?] och trägen wård, så 
at de hollas tilsammans på oländiga ställen, longt ifrån åkrar, ängar, löfskog, kåhl- och 
trägårdar, därest de göra på en kort stund en obotelig skada. De trampa ned säden 
[215] bita af de späda plantor, skafwa af den späda barken af fruchtlöfträn. 

Mossar, kjärr och fett bete passar ei för dem, ei eller slättmarker. Kjöttet efter 
sådanne, som blifwit upfödde på dylika ställen är osmakeligt. 

Ehuru Getternas och Fårens temperament ei synas wara skiljaktigt i de wesendtelige 
delar; ehuru deras organisation inwärtes är mäst den samma, och deras föda är ei 
mycket åtskild, deras aflande och födande är mäst den samma; och ehuru deras 
sjukdomars tekn och natur så mycket stämma öfwerens, äro desse slags djur dock i 
monga hänseender skilda åt. 

En stark hetta är för geten ei så skadelig. Hon kan utan minsta åkomma eller 
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kringgång 184 wistas i den hetaste solwarma uppå högsta berg. 

Emot en sträng kjöld förwarar henne dess lifliga, häftiga och kitsliga rörelse, då 
fåret deremot är stilla och nästan sysselöst. 

Daggen, som är för fåret skadelig, bekommer geten ganska wäl, hwarföre getteme 
utsläppas strax om momame. 

Bocken paras med tackor och Baggar med getter, hwaraf en afwel kommer, som 
likna både fädernet och mödernet. Men ännu är ei utrönt om denna afwla af sig andra 
lika, hwilket borde undersökas [216] och kunde lätt wärkställas. 

Mäst på alla orter, der getter hollas finner man at man lämnar gödslen inne hela 
året öfwer, ei nog, man brukar äfwen at kjöra in wåt jord under dem, at flotalsl85 
utbredas under dem. Men alt wått är en päst för dem, de wantrifwas deraf. Bäst woro, 
at dageligen ränsa och sopa ut deras spillning. Men som man holler dem ofta för den 
skjöna, heta och feta gödslen skull, woro bäst om man wille föröka gjödslen, med 
andra ämnen, at då wälja torra jordarter, hackadt enebarr eller granris, eller ljung, 
eller dylika torra saker, som lätt kunna rutna. Än bättre woro för getterne om 
jordblandningen skjedde uti (en) någon djup dyng hola derpå jorden breddes flotals ut 
med gödslen hwilken hög ständigt bestänktes med urin. 

Under sträng kjöld och då snöen betäcker buskame hollas de mäst inne, allenast 
från kl. 9 till 2 a 3 e .m. släppas de ut. Deras foder inne uti huset är då hö, tort löf af 
alla slag, kål, rotkål, rofwor, litet hafre, och andra saker, som till deras behof är 
samladt. De förtära både tort och färskt löf. Törne och tistel med taggar och alt hårdt 
förtära de. De sleka gamla murar och klippor, der någon sälta fästat sig. Blan och 
frucht af Fusair?186 är för dem dödelig . Mycket ållon ätna tilskyndar geten missfall. 
Quinquifolium181 och [217] Dictamnus188 göra dem feta och öka mjölken. 

Getterna böra watnas afton och morgon, och 2 ggr skola de föras ut på betet om 
sommaren: Först före solen upgår, och kl: 3 e.m. då de gå ute till sent på afton. De 
mjölkas också 2 ggr om dagen morgon och afton ända från kjllingen är 14 dar intil 

184 Kringsjuka hos får ansågs kunna uppkomma genom stark solbestrålning. 

185 Flotals = varvtals, i lager. 

186 Ordet har inte kunnat säkert tolkas. 

187 Quinquifolium avser Potentilla reptans, revfingerört, som också benämnts Quinquefolium majus. Den 
är vanlig i vissa trakter i Sydsverige. 

188 Troligen avses Dictamnus albus, som växer i bergstrakter i Frankrike, Italien och Tyskland, och vars 
rot har använts som läkemedel. Att getter på bete i Sverige skulle träffa på denna växt är osannolikt. 
Lika osannolik är en annan möjlighet, Dictamnus creticus (Origanum dictamus), som inte heller 
förekommer i Sverige. 
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frostet. 

Man fordrar af en Bock, som skall tjena til Afwelens fortplantande, at Han skall 
wara hälst hwit, kullot, stor, med kort hals, wäl fyllig, lätt hufwud, hängande öron, 
kjöttfulla lår, starka ben, då Han ei är hwit, swarta tjocka hår, longt tjockt skjägg. 

Hos Geten äskas en hög resning, breda korsländer, tjocka lårskinkor, lätt gång, 
stort, sidt ljufwer, longa fötter. Ragget mjukt och lurfwigt. Den hwita färgen älskas 
mäst i tanka at den ger mer mjölk, isynnerhet då hon tillika är kullig. Andra twärtom 
påstå at de swarta lefwa längre, få ei så ofta missfall och äro ei så kinkoga. Men desse 
påståender böra ännu widare undersökas af trowärdiga Män. 

Getterne begynna at springa ofta wid slutet af Augusti månad, men mest i 
September och October. Geten tar gerna mot Bocken äfwen på andra tider, men bäst 
woro at ei förr än uti October och November at dem para, så at killingen wid sin 
födelse finge snart något bete ute med Modren. [218] 

Deras hela lefnads lopp slutas innom 8 år. Geten bör ei betäckas förrän efter andra 
året, och ei efter 7 året. Bocken skall ei eller före 2 året tillsläppas och efter 5 året 
gällas Han, at tjena sedan till slakt. 

Bocken är ganska kåt och kan bestiga Geten då han fylt et år, och geten då hon är 7 
månader; men denna afwel skulle förswaga desse Förtida älskare och lämna en oduglig 
afwel. Han i sina bästa år kan under 2 a 3 månader betjena 150 Getter. 

Under bestigningstiden skall Bocken wäl omlagas och födas med kli och hö etc. En 
och samma get lämnas Honom 2 a 3 ggr för säkerheten skull. 

Geten går i 5 månader och föder med mycken wånda i 6te. Då bör Hon agtas, 
hollas inne 2 dar förut och 10 dar efter börden och ges godt hö. Hon föder wanligen ei 
mer än en killing tillika. Men dock händer at Hon får 2, men sällan 3 och aldrig öfwer 
4 på en gång. 

Då modern ännu ei fylt 2 år, lämnas dess killing åt en annan at upfödas. Alla låta 
sig dias och dragas af en främmandes foster, och bekommer denna mjölken den späda 
affödan wäl. 

Får en get flera killingar på en gång och fastän Hon har 3 år inne, bör Hon dock ei 
få beholla mer än den starkaste killingen. De andra lämnas till die andre, som ingen 
hafwa. På detta sätt kan man wänta [119] en treflig afwel utan modrens bekostnad och 
förderf. Man föreger äfwen at desse Honor mjölkas af orena nattmöss som om natten 
fästas wid ljufret och förtära mjölken. 

Efter 5 weckor kunna killingarne wänjas f:-ån modern. Altså gå 6 månader och ½ 
förbi ifrån det Geten betäckes intil dess killingen begynner äta och lefwa af egen kost, 
hittils har Modern most uppeholla Honom. Man föder också up killingar med 
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komjölk, som ges dem till öfwerflöd. Äfwen kan man ge dem spätt löf och frön eller 
Lentilleärter189 , man föder up dem äfwen som lamb. 

Då Hankillingarne blifwit ~ månader skjäras de ut. De blifwa deraf starkare och få 
bättre, mörare, saftigare kjött. Man lämnar så monga af de starkaste som äro nog till 
aflens fortplantande. 

Wid 5 års ålder skjäras äfwen desse ut, som nu tjent i 3 år till bestigning. Desse 
tillika med de 7 årige mödrarne giödas med kål, rofwor, rotkål, sainjoin eller med alt, 
hwarmed fåren gjödas. Men dessas kjött blir aldrig så godt och wälsmakande, som 
Fårens, om ei i de warma länder, der fårkjöttet är osmakeligt. 

Getmjölken är hälsosammare och fetare än fårmjölken och ger mycket ost men litet 
grädda, hwarföre den ei aftages . Den sträfwa lukten kommer ei af kjöttet utan af 
skinnet. 

Amen. [220] 

189 Lentille = lins. 
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Allmänna Anmärkningar öfwer Swinen190 

Swinet är et hemma tamdt djur, som man gjöder och slaktar för fläsket skull, som 
ätes och föder. 

Galten innan Han utskjäres eller gälles kallas orne. Sedan Han är gälder kallas han 
galt. Honan får namn af Sugga. De små kallas grisar. 

Utaf alla djur, som uppfödas är detta det gröfsta och osnyggaste, så i anseende till 
dess wämjaktiga smak, dess grofhet, dess osnygga lefnadsart, dess glupskhet, som ock 
till dess kropsbygnad och yttre wanskapelighet. Suggan slukar upp alt ända intil sina 
egna ungar. Hans smak och kjänsla är för Honan nästan ingen. Swinet har sitt nöye uti 
dynge pölen. Det löper efter den mäst giftiga och orenligaste föda. Det blir rasande då 
det retas. 

Dess hufwud är stort, som bäres ned mot jorden så at man näppligen kan se dess 
bröst. Snytet är longt och tjokt: Dess pannben, hwars bortre del är hög. Öronen äro 
breda hängande framåt för ögonen, som äro små. Dess betar, som äro dess förswar 
gewär lyfta up öfra läppen: Han har en tjock stor och kort hals, så at halsen och 
hufwut tyckes utgöra en ock samma massa med bögerna. Frambenen är så korta, at 
[221] man skulle fruchta at kroppen skulle stupa wid hwart steg. Ehuru mjuk i 
lemmarne, är dock ingen qwickhet i gången, som är twungen, ingen wighet, "'ingen 
lätthet och aldeles omöyelighet, at draga sig tillbaka som andra djur. Sådan är den 
första tanka wi få om detta wanskapeliga djur. 

Swinet har 6 framtänder up och ned i mun som äro hwassa: 2 betar i hwar käfte och 
7 oxeltänder på hwar sida ofwan och under som äro 28 oxeltänder; i[n]alles 44 tänder. 

Menniskjan, oxen, hästen, Fåret och geten fälla före mogna åren sina mjölkfram
tänder och få andra igen: Men Swinet beholler sina som wäxa ständigt, så länge det 
lefwer. De 6 undre framtänder äro olika med de öfre, hwilka i stället at wara spetsiga 
skjärande, är longa cylinder, trubbiga i spetsen och formera mot de nedre i mun en 
nästan rätt ange/ och gå på twären mot hwarandra. 

Betarne är longa utgörande en del af halfcirklar, som stå ut i synnerhet på ornar. 
Den ned uti mun är störst och mycket hwass, och har ofwantil en cavite. Suggan och 
gällgalten ha desse mindre, h[wil]ka ei stå så ut. De förenas dock med hwar andra i 
dess hola.1 91 

190 Även kapitlet om svin är en översättning av en Bourgelat-avskrift, nämligen HS 126, Observations 
generales Sur le Cochon. 

191 Avskriften på franska HS 126 (Bourgelat) innehåller betydligt mera information om svinets tänder. 
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Högbenta och storbukiga svin. Ur Bradley (1729) . 
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De flästa grisar födas hwita. Men börstornas ända antaga med tiden en gul färg, 
som kommer af orenligheten deri de wältra [222] sig. Man finner äfwen bruna och 
swarta och dem, som med desse färgor äro blandade. J Dauphine i Frankriket äro alla 
swarta, då de i omkringliggande provincier äro hwita. Af samma färg äro de spanska 
och italienska. Men alla borster äro på dem ei lika longa och styfwa; på en dehl af 
kroppen fins allenast mjuka hår låd 192 kallad. 

Swinfläsket är mycket skildt från andra djurs fetma. Båcken och Baggen ha allenast 
någon fetma wid ändarne af kjöttet, och emellan kjöttågorna, uti den rumrika hinnan 
som omgifwer fiberna. Men på Swinet är fläsket skildt från den nämda fetman till 
egenskap och myckenhet; det omgifwer hela swinet emellan skin och kött, till en 
tämmelig tjocklek. 

Huset deri swinen innestängas kallas Swinhus. Man moste ha 2ne. Ett för 
Suggorna, och et annat för omen och galtarne. Suggornes hus bör äfwen afdelas, at 
grissuggoma kunna af stängas hwar en med sina grisar, af fruchtan at någon af de 
andre af wana eller af nöd, äter up grisarna. Omen skulle äfwen mätta sig och 
suggorna, om de skulle wara ihop, så at Suggan skulle ofta kasta. [223] 

Hwart och et rum bör beläggas med jämta tilgor, som stiga uppå swillen 193, af 
ordsak, at de ei rota ho! under swillen. Dörrarne böra wara starka med bomar och 
stark lås före. 

Fastän swinet sölar sig i den största orenlighet och putsar, wil den dock hafwa et 
tort och rent läge. Man moste derföre som oftast ömsa rent och tort halm under dem, 
om det annars skall blifwa fett och starkt och undgå dynter. 

De skola ock bekomma en ren och hälsosam föda. 

Swin kunna lefwa i alla Climater, i warma och kalla, på torra och wåta platser, i 
skog- och slättmarker, på berg och i mässar; på plöyda och oplöyda marker. Jag _wet ei 
på det torra någon plats, der de ei kunna bärga sig, fast med olika förmon. · 

Swin älska jordmaskar och wissa rötter och derföre rota. För den owanan skull, 
moste de hollas från ängar och åkerwallar. För at hindra dem ifrån at rota, sättes dem 
en ring i trynet, eller man sticker en ståltrå igenom trynet och wrider den i ändarne, at 
den sitter qwar. När de nu willa rota tar ståltrån emot och det örnar dem. Somliga 
skjärer dem allenast en skåra i nosen. [224] 

192 Låd, lö, löd = sämrn ull. 

193 Swill = syll. 
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Svinhjord. Ur Florinus (1722). 

All slags frucht äta Swinen i skogen. Ollon, nötter, Boknätter, Castanier, Äpple, 
bärslingor194, krosorI95, blåbär, enbär, gräs. Det kan också förtära desse saker sen de 
äro torkade. Men än bättre sedan de äro malna eller kokta med mjöl på. 

J kjärr och måssar, i träsk, i säfwen wid å och siöbräddar, der Iris, Calmus, rör och 
watten örter wäxa, söka de et behageligt läge, och ymnog matbod. 

Uppå trädes åckrar, på wallar och renor finna de med förnöyelse gräsrötter och 
frucht, som de förtära. 

Mot hösten då födan tryter för dem ute på marken moste de födas inne. Då gifwes 
dem allehanda frucht , kål, rofwor, Rotbaggar, in summa alla samlade grönsaker, och 
rötterl96, tjena dem torra eller färska, häl st kokta; all slags diskwatn, med agnar eller 
kli eller mjöl. Till de små ger man wasla och mjöl på. All frucht bekommer dem wäl, 
isynnerhet om den kokas. Alt afskräde i kjöket är en god spis för desse tarfwelige 
djur. 

194 Slingor, stinner = odon, Vaccinium uliginosum. 

195 Krosor, kröser = lingon. 

196 Här nämner Bourgelat i HS 126 en mängd löv, frukter etc, som inte finns i vårt land. Hernquist har 
uteslutit tex vin-, fikon- och mullbärslöv, kastanjer, fikon, druvor. 
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Korn eller Hafra är för dem nödig, då födan begynner tryta för dem ute. Desse 
sädesslagen corrigerar de cruditeter, som de samla om morgonen på det nyligen 
upwuxna gräset. Fläsk efter et swin, som är gödd med säd är [225] bättre än det fläsk 
som är gödt med boknätter; detta bättre än dess fläsk , som fått mjöl. Aldrig bör watn 
felas dem. De blifwa deraf magra, få torr hosta. Då gifwes dem wasla at läska sig med 
och hostan lindras. 

Jfrån Mai191 till October kjöras de wall 2 ggr om dagen: Helt bittida till kl. 10, 
e.m. från 2 till afton. Daggen ifrån October till Mai är dem högst skadelig. J ondt 
wäder hollas de inne. 

En swinaherde kan skjöta 50 a 60 st. Man påstår at Swinet kan lefwa i 20 år och 
suggan föda intil sit 15de år. De kunna atla på sitt andra år, men bäst ärat de afhollas 
till dess de fylt 2 år. 

En orne bör hafwa en kort, mäst fyrkantig kropp, stort hufwud, kort tryne, stora 
hängande öron, små lifliga ögon, stor tjock hals, sid buk, korsryggen rundad, låren 
fylliga, och ben korta, starka, klöfwarne (ut) utspridande med spetsen. Dessutom bör 
Han wara dristig, djerf, modig. Börstema styfwa och longa men glesa, resande sig då 
Han retas till wrede. Börsterna tillika med hela ytan bör hälst wara swart. De hwita 
äro swagare. 

För 10 Suggor holles en orne. 

Suggan skall wara long med wid och sid buk, samt longa och rumliga bröstpossar 
och liufwer. Hon skall wara af god bördig race och ha stilla mod. [226] 

Ehuru man påstår, at spenarne utmärka antalet af ungar, som kreatur frambära på 
en gång och skall föda, har dock Suggan ei mer än 12 dylika, då det har händt, at Hon 
framfött 15 a 18 grisar. Detta med mera dylikt lärer oss, at ei förhasta oss i wåra 
omdömen om naturens wärkningar. Wi hade bort lära oss denna missräkning deraf, då 
grisarnas antal ei orka till spenarnas myckenhet, än mer deraf, at omen och galtarne ha 
spenar ehuru de ei föda grisar. 

Suggan är altid benägen till parning i alla årstider och äfwen då Hon är grisstinn, 
hwilket är rart bland alla andra djur. Hon låter märka denna sin begärelse genom 
annars owanliga rörelser och en wätska, fragga som rinner ur hemliga delarne. Hon 
ger ifrån sig en ymnog, tjock materia. 

Hon går 4 månader inpå 5te med sina grisar och föder fram små 2 ggr om året. 

Bästa tiden at ränna med orne198 är i Januarii, Februarii, Martii , då komma 

l97 I HS 126 (Bourgelat) anges mars på båda ställena i detta stycke där Hernquist skrivit maj. 

198 I dessa båda stycken anger Hernquist genomgående en månad senare än i HS 126 (Bourgelat). 
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grisarna i Mai, Junii och Julii, som är bästa tiden, at de hinna få nog styrka till nästa 
winter. 

Wil man, at Hon skall grisa 2 ggr om året, släppes omen til Henne i November, då 
Hon grisar i Mars, som kunna läggas på till nästa winter. J April eller Mai [227] kan 
hon andra gången få omgåss med omen då hon andra gången föder i Sept: eller Octobr. 
hwilka grisar kunna slaktas. 

Den allmenna reglan är bepröfwad 199, at Juhlkalf och Påskgris äro de tjenligaste at 
lägga på. Annars har jag exempel på at Höstgrisar, då wintern warit drägelig också 
gifwet en god afwel. Hela saken kommer an på at förwara de späda från kjöld. 

Så snart en sugga är grisstin, stänges hon från ornen at Han ei må skada Henne at 
Hon kastar, samt at Han ei under grisningen må sluka up de små grisarna, hwilket 
Suggan äfwen snarare gör, om man ei ger Henne då fult up at äta af hwad Henne då 
tjenligt och tillräckeligt wara kan. 

En Sugga af bättre sort föder fram monga på en gång, 6-8, 12 a 30 a 37. Men hos 
oss räknas det för nog ansenligt, när en Sugga får 8 a 12. På utrikes orter äro de 
drägtigare, ja de äro ock större. Men om Suggan fingo aldrig så monga bör man 
ändock ei pålägga flere än så monga som spenarna är, ofta et mindre antal, at de 
igenlefwande må så mycket bättre födas. De frånskiljande tagas från modern efter 14 a 
21 dar och slaktas eller säljas eller ätas upp. [228] 

Den första börden är ei för en Sugga så stor. Oftast äro de små också swaga ja 
ofullkomlige. De böra med första tagas från Suggan, at de ei matta henne. 

Jbland de små wäljes, til at pålägga, de starkaste, och bland 4 af dem skall en wara 
galtgris, annars rättas detta efter behofwen. 

Grisarna böra ei få di längre än 2 månader. Wid slutet af 39$ månan drifwas de 
med mödrarne ut på betet, om wäderleken och betet äro tjenliga. De få dermed efter 
hand lära sig at söka sin föda och bärgning ute tils de 5 weckor derefter skola tagas 
från Modern. Emedlertid och sedan de äro afwända ges dem morgon och afton wasla 
med kli, eller ljumt watn med kokta böner eller ärter; Har man ei wasla ges dem disk 
watn, som blandas för dem uti hoen, med kli eller annan frucht, eller hackade rötter. 
Somliga ge dem torkad råg at tugga på. På detta sättet födas de, tils gräset wuxit till, 
at de kunna hafwa sin fulla bärgning. Wid 5 weckors ålder wrides rumpen upåt uti en 
ring och hällner Honom åt Höger eller wänster, hwilket skall wara et godt tekn och 
utmärka styrka. [229] 

199 Detta stycke är tillagt av Hernquist. 
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Svenska skogssvinet. Ur Noring (1842). 

Hösten är rätta tiden at gjöda Swin. Då är bättre tillgång på födande och gjödande 
ämnen. Swinen hafwa äfwen då på en tid haft tillfälle, at förse sig med ätwaror, af den 
mogna fruchten och allehanda bär. Årstiden blir äfwen då kallare, at transpiration blir 
trögare, så at fetman ei förtäres af hetta eller kjöld . 

Man gjöder dem unga innan de hunnit blifwa gamla, då de ei antaga något särdeles 
tjockt fläsk, hwilket skulle utom dess smaka elakt. 

Castration bör altid gå före gjödningen; annars får och har fläsket en frän smak. 
Ornar utskjäras så snart de skola uphöra at ränna. Men griserna gällas eller wid 6 
månaders ålder; Höst och wåhr är den rätta tiden , för at undwika den stränga kjölden 
och hettan. Före denna operation blifwa galtarne ei wackra, utan äro ystra. De blifwa 
derefter stadigare, deras hufwud blir kortare, och nedre delen af pannan intryckt. 

Har man om wåren Castrerat en orne, kan den gjödas nästa höst. Äfwen unga 
Swin, som castreras om wåren, pläga gjödas om Hösten: Men det är en stor skada, at 
ei föda dem längre, hälst de wäxa 2,3,4 och 5te året. Men deras kjött och fläsk blir ei 
så smakeligt. [230] 

Men så wäl kjöttets goda och läckra smak, som Swinens wäxt, ankommer mycket 
på födan och gjödningen, då de kunna wäxa äfwen det 5te året. Omen kan wäxa i 6 
år. 

Med god och kjärnfull säd, isynnerhet korn, godt watn, wasla blandad med kli 
holler man Swinet inne 5 a 6 weckor och ger det 30 skjeppor säd, så blir det gjödt. 

Det gjödes annars då man småningom öker födan som består i ollon, boknötter, 
kåhl, bönor, ärter kokade i kliwatn: 2 månader äro tillräckelige at göra fläsket tjock[t] 
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och ymnogt. 

Det är mindre kostsamt, at föra Swin åt Bokållon skogen. De blifwa der på kort tid 
feta, allenast man wid återkomsten ger dem watn med något kli och mjöl. Man har 
sedt de Swin, hwilka tillbaka komna från ollon och Bokskogarne, ei kunna gå eller 
röra sig: Det samma händer om man holler et årgammalt Swin som är wid godt hull 
och till hälften gjödt inne uti en ren stall 15 a 21 dar der golfwet holles rent, utan halm 
och ei ger det annat än god torr säd, men ganska litet drickelse. Detta Swin skall 
äfwen blifwa stockfett. 

Tantum dehac re 
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S JLOMSHOlM 
Två vattenmärken i papper från Blomsholms bruk, Kråkshults sn, Jönköpings län, anlagt 

1782. Det övre pappersslaget finns i daterade Hernquisthandskrifter från 1788, 1789 och 
1790; det nedre från 1801, 1807 och 1808. 
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Litteraturförteckning I. Om Peter Hernquist och 
Veterinärinrättningen 

Brev från Peter Hernquist till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av 
I Dyrendahl. Kungl Skogs- och Lantbruksakademiens Skogs- och lantbrukshistoris
ka meddelanden nr 1. 1992. 

Dyrendahl, I: Lars Tiden. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademinens tidskrift. Supple
ment 24. Stockholm 1990. 

Dyrendahl, I: Peter Hernquist från Härlunda. Boken om Härlunda-Bjärka, del 1. Nosse
bro 1993, s 104-145. 

Katalog över handskrifter i Hernquistska biblioteket vid Veterinärinrättningen i Skara. 
Upprättad 1991-92 av I Dyrendahl. (Mångfaldigad och överlämnad till ett tiotal 
arkiv och bibliotek av Kungl. Lantbruksakademiens bibliotek). 

Minne af Pehr Hernquist. Uppläst vid prästmötet i Skara den 26 september 1816 af 
L Tiden. Skara 1818. (Talet troligen författat av domprosten Olof Westman). 

Peter Hernquists memoarer, utgivna av H Sandblad. Bot för boskaps sot, Skara 1975, 
s 24-50. 

Sandblad, H: Linneanen Peter Hernquist och humanmedicinen. Sydsvenska Medicinhisto
riska Sällskapets årsskrift 1970. 

Sandblad, H: Linneanen Peter Hernquist och upplysningsfilosofien. Lychnos 1971-72, 
s 1 - 73. 

Schmiterlöw, C G: Veterinärmedicinsk undervisning under 200 år. Bot för boskaps sot. 
Skara 1975, s 71-130. 

Åkesson, M: Katalog över den äldre boksamlingen vid Veterinärinrättningen i Skara. 
Stockholm 1954. 
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Litteraturförteckning Il. Källor för Peter Hernquists "Husdjurslära" 

Tryckta källor 

Alström[er], J: Den swänska wårdande fåra-herdens trogne wäg-wisare til en god fåra
skiötsel. .. Stockholm 1727. 

Alström[er] J: Fåra-herdens hemliga konster uptäkte samt thet gyllene fåraskinnetz 
oskattbara wärkan och säkra genwäg til Sweriges rikes och thes inbyggares 
welferd . .. Skara [1733]. 

Boije, C G: Säkra rön och påliteliga medel til wälmågo och förmögenhet, eller den 
Jgenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren ... Stockholm 
1756. 

[Falkenberg, G] : Tankar om en god häste-afwels fortplantning i riket. Stockholm 1747. 

Fechner, G: Brugnone's Werk von der Zucht der Pferde, Esel und Maulthiere und von 
den gewöhnlichsten Gesti.ittkrankheiten. Prag 1790. 

[Fischerström, J:] Afhandling om swin-kreaturens rätta och fördelaktigaste skötsel. .. 
Stockholm 1779. 

Florman, A H: Inledning til hästars kännedom ... Lund 1794. 

Garsault, F A de: Le noveau parfait marechal ou la conoissance generale et universelle du 
cheval. 3 ed. Paris 1755. 

[Hernquist, P:] Underrättelse för en arrendator eller landthushållare, som wil upföda, 
utfordra, köpa eller sälja horn-boskap, får, swin med flere hemtamda djur. 
Stockholm 1773-1774. 

[Hjortberg, G F:] Swenska boskaps-afwelen til sin rätta wård och skötsel uti helsos och 
sjukdoms tid ... Götheborg 1776. 

Den kloka och förståndiga ladugårds-gumman . .. Stockholm 1774. 

Ploen: Anleitung zur äussern Pferdekenntniss. Berlin 1799. 

de Preseau de Dompierre: Traite de l'education du cheval en Europe ... ; avec un plan 
d 'execution pour la France. Paris 1788. 

Prizelius, J G: Vollständige Pferdewissenschaft. Leipzig 1777. 
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Staaf, M: Korta frågor och swar uti herda-konsten. Landtmännen til tjänst uti Skaraborgs
län. Skara 1759. 

Warg, Christina: Hjelpreda j hushållningen för unga fruentimber. 2 uppl. Stockholm 
1759. 

Westbeck, Z: Afhandling om den nytta eller skada gete-kreaturen kunna tillskynda riket. 
Stockholm 1775. 

Handskrifter 

Bourgelat, C: Observation Generales Sur le Cheval. Avskrift av P Hemquist 1764. HS 
122 i Hernquistska biblioteket. 

Bourgelat, C: Du Boeuf. Considere exterieurement. Avskrift av P Hernquist 1764. HS 
124 i Hernquistska biblioteket. 

Bourgelat, C: Observationes Generales sur les Betes a Laine. Observationes Generales 
sur la Chevre. Avskrift av P Hernquist 1764. HS 125 i Hernquistska biblioteket. 

Bourgelat, C: Observations generales sur le Cochon. Avskrift av P Hemquist 1764. HS 
126 i Hemquistska biblioteket. 
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Litteraturförteckning 111. Övrig använd litteratur 

Abildgaard, P C: Häst- och boskapsläkaren, eller handbok för landtmannen wid de 
allmännaste sjukdomar, som anfalla hästar, horn-boskap och swin ... öfwersatt af A 
H Florman. 2 uppl. Lund 1798. 

Bra Böckers lexikon. Höganäs 1973-1981 . 

Dorland, W A N: The American illustrated medical dictionary. Philadelphia & London 
1948. 

Dyrendahl, I: Peter Hernquist och Skaraborgs läns hushållningssällskap. Skara 1991. 
Veterinärhistoriska Museet. Meddelande nr 24. 

Ekbohrn, CM: 100 000 främmande ord och namn m.m. Stockholm 1936. 

Gray, AP: Mammalian hybrids . 2 uppl, CAB, Farnham Royal 1972. 

Hellquist, E: Svensk etymologisk ordbok. Lund 1966. 

Hof, S: Dialectus vestrogothica ad illustrationem aliqvam lingve svecanae ... Stockholm 
1772. 

Homann, J B: Atlas von hundert Landkarten darinne die Erdkugel mit allen ihren Theilen 
geographisch vorgestellet und nach dem Unterschied der Reiche und Staaten deut
lich illuminiert worden. Nurnberg 1747. 

Meyers Konversations Lexikon. 5 uppl. Leipzig & Wien 1897-1898. 

Nordisk Familjebok. 1 uppl. Stockholm 1876-1894. 

Schoug, E: Handledning i fårskötseln. 2 uppl. Stockholm 1875. 

Schrader, G W, & Hering, E: Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte aller 
Zeiten und Länder. Stuttgart 1863. 

Sind, J C von: Vollständiger Unterricht in den Wissenschaften eines Stallmeisters. Göt
tingen & Gotha 1770. 

Solleysel, J de: Le parfait marechal qui enseigne a connoistre la beaute, la bonte et 
defaults des cheveaux. Paris 1713. 

Svensk Uppslagsbok. Malmö 1947-1955. 
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Litteraturförteckning IV. Källor för illustrationer 

Bergman, A, & Pålman, A: Hovbeslagslära. 4 uppl. Stockholm 1928. 

Bradley, R: The gentleman and farmer' s guide, for the increase and improvement of 
cattle . . . London 1729. 

Chomel, N, & Marret, J: Dictionnaire oeconomique ... 3. ed. Amsterdam 1732. 

Cours complet d'agriculture theoretique, pratique, economique et de medecin veterinaire 
... Redige par Abbe Rozier. Paris 1793. 

Descampes m fl : La connoissance parfaite des chevaux contenant la maniere de les 
gouverner, nourir, & entretenir en bon corps, & de les conserver en sante dans les 
voyages. Paris 1730. 

Diderot, D: [Marechal ferrant and marechal grossier]. Le Breton 1769. Extract from vol. 
7 of the Encyclopedie. 

Engelhardt, J: Handbuch zur Kenntniss der Pferde ... Leipzig 1803. 

Florinus, F P: Oeconomus prudens et egalis oder allgemeiner kluger und Rechts-verstän
diger Haus-Halter. Fiinftes Buch. Niirnberg 1722. 

Garsault, F A de: Le noveau parfait marechal ou la conoissance generale et universelle du 
cheval. Paris 1755. 

Hale, T: A compleat body of husbandry. London 1756. 

Liger, L: La nouvelle maison rustique ou economie generale de tous les biens de campag
ne. Torne premier. Paris 1755. 

Noring, A: Handbok i husdjurs-skötseln. Lund 1842. 

Taflor till ridkonst, anatomi , hygienisk medicin m m, Samlingsband med grafiska blad, 
laveringar, akvareller etc i Hernquistska biblioteket. Ursprunget mestadels okänt. 
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Kort om några i texten nämnda sjukdomar och fel 

Benkulor, överben, exostoser. Om slag träffar ben, som ligger nära under huden, kan 
benhinnan retas till nybildning av en benknöl. 

Blodspatt, en anvällning på hasens insida med utvidgning av skankvenen. 

Brömskulor. Nötbromsen lägger sina ägg bland håren, larverna tränger in genom huden 
och vandrar i kroppen och hamnar slutligen under rygghuden, där stora 
brömskulor, bromsbulor, bildas. Efter några månader faller larven ut, förpuppas i 
jorden för att sedan bli färdiga nötbromsar, nötstyng. 

Colique, tarmref. Svåra buksmärtor av en rad olika orsaker. 

Durchlopp, diarrhe. 

Flussgalla. Hasselnötstor knuta i karleden eller vid hovleden. 

Flytning genom nosen , se rots. 

Hornklofta, hornklyft. En spricka i hovhornet som går från kronan nedåt. Kallas i våra 
dagar hovspricka medan hornklyfta avser en spricka parallell med kronranden. 

Hosta, falska qwarkan. Ospecifik inflammation i luftvägarna. 

Klubbiga fötter. Ingen säkerhet vad som avses. Troligen platt- eller fullhov (sulan ligger i 
bärrandens plan eller under densamma). 

Koller. Hjärnstörande med varierande bakgrund: kronisk hjärnvattusot, inflammation 
hjärnan och dess hinnor. 

Kringgång, kringsjuka. Hjärnskada hos får, förorsakad av dynt. Medför rörelsestöranden, 
cirkelgång, kramper. 

Krubbitning. Ovana varvid hästen trycker framtänderna mot krubbkanten, spänner 
muskler som drar struphuvudet nedåt, då det fylls med luft, som sedan pressas ned 
i magsäcken. Hästen får ofta kolik och kan dö därav. Luftsnappare kan utföra 
samma ovana utan något stöd. 

Månblindhet. Infektiös ögoninflammation. Symptomen (ljusskygghet, tårflöde, rodnad) 
varar 4-6 veckor, synes sedan läka för att återkomma efter någon tid . Slutar med 
blindhet. Sällsynt i Sverige. 
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Ormen, revorm. Samma infektion som rots (se denna sjukdom) men angriper lymfkärl 
och lymfkörtlar i huden. Dessa sväller kraftigt och kan bilda stora sår. 

Piphas. Icke smärtande ansvällning på hasspetsen. 

Qwarka, kropp, kvarka. Smittsam bakteriell sjukdom med snuva samt svullnad och 
bölder i lymfkörtlarna vid svalget. Genomgången sjukdom medför livslång immuni
tet. - Kvarkan kan "kastas" då den sprider sig till andra delar av kroppen. 

Qwekdrag, trångbröstighet, kvickdrag. Utvidgning och bristning av lungblåsorna efter 
förträngning av finare luftrör på grund av inflammation. Hästen pressar ut luften 
med bukmuskulaturen, vilket märks som dubbla flankslag. 

Rots, snip, sniben, flytning genom nosen. Specifik infektion (ungefär som tuberkulos) 
hos häst. Förlöper med vartlytning från ena näsborren, inflammation, sår, vargö
ring på främst nässkiljeväggen , som t o m kan smältas ned. Kan också omfatta 
bihålorna och övriga luftvägar samt lungorna. Har förekommit i Sverige - nu 
utrotad. 

Sniben, se rots. 

Spatt. Kronisk inflammation i hasens nedre glidleder med sammanväxningar och benpå-
lagring på hasens nedre, inre kontur. 

Stollsvamp, stålsvamp. Icke smärtande ansvällning på armbågsspetsen. 

Stränge!, strengel, halsbrånad. Inflammation med bölder i halsen. 

Öppet Iif, löst lif, durchlopp. Lös avföring, diarrhe. 

Öronfistel (medfödd). Blåsbildning i tinningregionen, ofta innehållande tandbildningar. 
Åkomman är att uppfatta som en missbildning. 

Sjukdomsbeskrivningarna i principiell överensstämmelse med Abildgaard (1792) 



Peter Hemquists HUSDJURSLÄRA. En handskrift från slutet av 1700-talet. 
"Utaf alla de djur, som äro underkastade menniskjans Herrawälde, är Hästen utan twifwel det 
ädlaste och mäst wärdt wår omsorg; ty hwars tjenst är oss mera nyttig och angenäm än en 
del an.dra. Wi böra derföre i samma mohn wara så mycket mer sorgfällige, at fortplanta, 
förädla och uppeholla wid sundhet och krafter et så fördelaktigt slags djur". 

Ur Peter Hernquists inledning till hans ej tidigare publicerade lärobok om husdjur. VMDhc Ivar 
Dyrendahl, tidigare intendent vid Veterinärhistoriska museet i Skara, har tolkat Hernquists föreläs
ningsanteckningar och skrivit ut dem på dator, försett dem med förklaringar och kommentarer samt 
skrivit ett inledningskapitel bl.a om Hernquist och om hästar på 1700-talet ur olika synvinklar. 
Ungefär 70 % av Hernquists text behandlar hästar och hästskötsel. Huvudkapitlet "Observationer 
öfver hästar" följs av avsnitt om "Stuterier': "Hästafvel" och "Vanliga fel hos hästen". Till sist 
behandlas även övriga husdjur i kapitlen "Hornboskap", "Fårafweln': "Getterna" och "Swinen". 
Boken är illustrerad, främst med hästbilder från 1700-talets senare hälft. Den ingår även i skrift
serien Meddelande från Rådet för Veterinärhistorisk och Biografisk forskning, onumrerad. 

SKOGS- OCH IANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN - utgivna av KSLA:s bib
liotek. Serien har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärveten
skaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommente
rade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av 
både professionella och privata forskare. Biblioteket tar gärna emot förslag till texter som skulle 
kunna ingå i serien. 
I serien har publicerats: 
Nr 1. Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763-1792. Tolkade och kommenterade av Ivar 

Dyrendahl. Stockholm 1992. ISBN 91-87562-35-9. 
Nr 2. Norrländsk skogshistoria. Människan, skogen och industrin. Sammanställd av Jörgen 
Björklund & Lars Östlund. Umeå 1992. ISBN 91-87562-39-1. 
Nr 3. Lövfoderkultur och skottskogar. Noteringar till en sextusenårig tradition. Av Johan 

Curman. Stockholm 1993. ISBN 91-87562-40-5. 
Nr 4. Från ladugård till djurstall. Ekonomibyggnader under 250 år. Av Catharina Svala. Lund 

1993. ISBN 91-87562-42-1. 
Nr 5. För stundande skördar. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv 1813-1989. En 

presentation med förslag till forskning. Av Anders Perlinge. Stockholm 1994. ISBN 91-
87562...'.:47-2. 

Nr 6. Fållnäs gård - några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia. Av Göran Samuels
son & Magnus Toll. Stockholm 1994. ISBN 91-87562-48-0. 

Nr 8. Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet. Perspektiv på energi 
och makt. Av Ulf Sundberg, Jan Lindegren, Howard T. Odum & Steven Doherty. Stockholm 
1994. ISBN 91-87562-55-3. 

Ytterligare skrifter, både utgivna och under arbete/planering, nämns i Förteckning över littera
tur i skogs- och lantbrukshistoria som utgivits av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 
i vissa fall i samarbete med Nordiska museet, vilken finns längst bak i föreliggande skrift. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK har två verksamhets
profiler, en med skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med 
allmän, främst nordisk litteratur om de areella näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare i 
skogs- och lantbrukshistoria på alla nivåer och till intresserade av näringarnas utveckling i Sverige. 
Beställ gärna: Löpande tidskrifter & årsböcker samt referenslitteratur - två systematiska 
förteckningar med alfabetiska register. Sammanställd av Joachim Siöcrona. KSLA- Rapport nr 
69. ISBN 91-87562-46-4. 
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