Osedliga bohusläningar och maka
lösa plåster
Tankar om boskapsskötseln
i Helsingeland
Maj 1797
"Trots att uppodlingarna
ökat har produktionen av smör
och talg minskat de sista 20
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Grått är bäst
för armen 02oY21

Hälsosamt
och stärkande
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Medel mot sjöfarandes skör
bjugg
Augusti 1779
"Vetenskapssocieteten
i
London har anfört ett billigt
medel mot skörbjugg. Ät 2 ä 3
potatisar om dagen."
Medel mot boskapssjuka
Juli 1779
"När boskapen sätts in för
vintern, undersöker man de
-as horn. Är de kalla gnides de
med en klut indränkt i terpen
tin. Är djuren rumptomma, gör
man lika såvida rumpan är lös.
Man upprepar detta under nå·
gra veckor."
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll
nings-Journal
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Varning för våldsam vaggning
I dag inleder Namn och Nytt en
serie med utdrag ur Patriotis
ka sällskapets "Hushållnings-

I
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:Journal" som nu kommit ut i
!bokform redigerad av Börje
'och Gudrun Sandel). (se NoN 7
Om att handla svenskt
.april). Notiserna innehåller
Juli 1811
goda råd och ger en inblick i
"En sann patriotisk anda
den svenska 1700-talsmänni
tycks brista hos landets inne
skans levnadsvillkor.
byggare. Vi misstänker en all
män och skadande egoism och Om lantmannabarns up~
--':"
fostran
December 1788
Handfastheter
"Barnen skola hava sin för-
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sta näring av modersmjölken.
De skola ej fullproppas av för
mycken eller ,otjänlig föda. De
ras späda kroppar böra ej
fängslas och ombindas med
lindor; eller besväras av våld·
sam vaggning.
@~
De måste befri·
~~~
as av alltför Iii
trång och varm (01\
klädebonad..~
"~'l ,
De böra hållas '
fr
renlige och snygge. De skola
nyttja all behörig kroppsrörel
se, ymnig sömn, och så mycket
möjligt är vistas i fria luften."
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dem tama men inte den andre,
vinner den som vill göra fåren
tama."

Ur Patriotiska sällskapets Hushåll
nings-Journal 02
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Om nödvändigheten av ätti-
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Om vilda får
December 1779
"Om man äger vilda får till
sammans, och den ene vill göra

torrsim och menar att alla både
kvinnor och män skall kunna
simma utan hjälp av några
konstmedel. "

ga varors prövande, bered
ning och f'örvarande
December 1780
':Under de 18 år, som jag haft
hushåll, har jag nästan aldrig
köpt en kött- eller silltunna,
som varit av jämn och god kva
litet. Borde inte säljaren ha an
svar för det han säljer? Det är
ett så besvärligt företag att få
rättelse att köparen hellre låter
allt vara. Säljarens namn borde
finnas på de tunnor han säljer."

Nyttiga inrättningar
Juli 1779
"Doktor Carlos Galup skall i
Cadix inrätta en simskola. Han
börjar undervisningen med

renMgare, sedligare och prydli·
gare än de i norra delen. 28/3
1775 omkom 56 män från Norr
landa skärgård i en svår storm
med stark snöyra. 5fiskeskutor
och 1 backebåt gick under."

Beskrifning på ett makalöst
plåster
/ \
Maj 1779
åren i Hälsingland. Detta mås- ,
"Smält beck, grankåda, gult
te bero på felaktig boskapssköt
vax och harts. Det knådas och
sel. När kreaturen tas in för bredes på ett skinn. Nu strös på
vintern fodras de med hö och peppar, ingefära, nejlikor, kar
varmt vatten. Djur som får kall demumma, socker saffran och
föda är raskare mot köld och ingnides i plåstret. Bra för po
ger mer mjölk."
dager och svullnader. Det pla·
ceras på det brutna stället och
Angående dödligheten i Bo
läker skadan på 2-3 dagar."
'lus län
Januari 1778
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll
"Folket i södra Bohuslän är nings-Journal 02 Oe., I y
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Torrsim och tråkiga sillar
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Ur Patriotiska sällskapets "Hushåll·
nings-Journal". O:)
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den fördärvliga lyx att föredra ' liro115la""ndor
Om att handla svenskt
ga allt utländskt. Importen
Juli 1811
överstiger exporten. Tillexem- och arga hundar
"En sann patriotisk anda
pel är krigshären och även
tycks brista hos landets inne
ståndspersoner klädda i blått.
Berättelse om en ovanlig byggare. Vi misstänker en all
Ju dyrare indigo, desto mörk
hop insekters framtågande._ ' ..
h k d d
blåare tyg. Krigsmannens
"dd" .
l
't' man ot: s a an e egoism och
p å Va o l Ros agen;";~
klädfårg gör honom inte till
September 1797 -,...,
"H
df
th
t
hjälte, det billigaste vore grått.
,. an as e er
Vi använder hellre utländska
I Handfastheter ,~
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produkter än gods ·som finns i
i
't;~\-,'
den
fördärvliga
lyx
att
föredra
Sverige."
ga allt utländskt. Importen
"Den 5 juni kom en hop Li
överstiger exporten. Till exem
Märkliga händelser i natu
bellulae (trollsländor) flygande pel är krigshären och även
ren
i ovanlig mängd. Då man aldrig' ståndspersoner klädda i blått.
December 1779
sett något liknande önskai',:; Ju dyrare indigo desto mörk
"Den 7 augusti föll i Sibodal
man få upplysningar om dettl~j blåare tyg. Krigsmannens
hagel stora som hönsägg. Sä·
kan få några skadliga verkf~' klädfärg gör honom inte till
den skadades och folket suckar
ningar."
hjälte, det billigaste vore grått.
över den hungersnöd som nu
Vi använder hellre utländska
hotar dem. Den 24 augusti hör
'Mot rasande hundars bett
produkter än gods som finns i
des i Dartorp en våldsam knall
September 1777
" Sverige."
i luften. Den hördes 3 mil runt·
"Ha~,s persiske majestät~!
om. Någon hade sett en eldkula
hade hort, att en bonde hade etf'" Beräkning av ullproduktlo
med svans krevera. Det mycket
osvikligt medel mot vattu
nen i England
varma vädret byttes i frost.
skräck, som rasande hundars
November 1812
Samma dag syntes en eldkula
bett åstadkommit. Han sände
"r Storbritannien finns
nära Jönköping. Man befarade
en enaren läkare till bonden 28 800 000, får vars ull uppgick
att kruthuset i Huskvarna
för att undersöka. En insekt, till 4 800 000 punds värde.
hade sprungit i luften. Även i
som Linne kallar Meloe blan·
Jämtland föll en eldkula ned i
das med honung, teriak, sön·
Ur Patriotiska sällskapets Hus
Storsjön samma dag."
derstött stenkol, filspån av bly hållnings.JournaI.O) O 'i I q
och mossa av askträ."
Beräkning av ullprodukti0
nen i England
,'Jr Patriotiska sällskapets Hushåll
November 1812
ings·Journal, 0:<. Ov.:2 O
"I Storbritannien finns i år
28 800 000, får vars ull uppgick
till 4 800 000 punds värde."
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Sunt och osunt
Om nödvändigheten av ätli
ga varors prövande, bered
ning och f'örvarande
December 1780
"Då en läkare frågar en patio
ent om orsaken till sjukdomen,
visar det sig ofta vara osund mat
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och dryck. Vi borde göra som i ut
landet där man upprättat inrätt
ningar med bageri, bryggeri,
bränneri, malt- och torkhus, sal·
teri och rökeri med mera. Dock
kan man även från utlandet få
produkter ay dålig kvalitet. Lik
som medicus skall ha uppsikt på
apotekarna, att de inte sälja gam
la och uppblandade mediciner
borde man ha uppsikt över de
livsmedel som fOrtärs."

Dramatisk
,räddning

M ossbröd
på renlav

Berömliga gärningar
Juli 1786
"Vänersborg. Då jag, Lars
Lund, den 6 maj passerade Båre
bergs gästgivargård berättades

ttt
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att en sjuårig flicka fallit i Nås·
saån. Hennes fader skulle försö
ka rädda henne men blev även
han kvar i vattnet. När kyrko
herde Hvarfner fick höra om
olyckan samlade han folk, som
fann de drunknade. Han lycka
des rädda f11ckan till livet genom
rullande, rrotteranpe, askas på
ströende, medan faderns liv inte
stod att rädda. En sådan hedran·
de gärning, har jag inte kunnat
låta bli att berätta."

Brev om f'örbättring av kok
kärl
En sjukdom på kattkreatur
September 1780
'. åren 1797 och 1798
"Kokkärl av koppar och metall
Maj 1799
är hälsovådliga och har orsakat
"Ar 1797, 1798 dog ovanligt
mycken. sjukdom. Järngrytor är många katter i Halland OCh på
ganska hälsosamma, kostar andra ställen. Utrikes tidningar
mindre, kan lätt fOrtennas och
berättade att i Danmark många
fordrar inte mer ved. Rosten ska· tusen katter dött. Sjukdomen or·
dar inte. Förtenning är lika skad
sakades av maskar och apoteka·
lig som kopparn, då bly blandas
re Friederici ordinerade teriak,
med tenn. Det finns nu ett alka·
som i någon mån hjälpte. Katten
liskt salt som förtar skadan."
kan få återfall."
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll
nings-Journal. 02
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Rön och f'örsök att göra bröd
af renmåssa
September 1785
"Efter att ha läst kommers
rådet Polhems beskrivning att
framföda kreatur med renmos-

Utdrag ur brev från af Sillen
December 1776
"Det största byggnadsfel,
som begås, är att man inte byg·
ger källare. Detta leder till
skogsbrist och onödigt arbete.
På nästan varje hemman och
torp finns en särskild byggnad
som källare. Förfäderna bygg
de gärna husen på hälleberget
för att spara jord och där kan ju
ingen källare finnas."
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll·
nings·Journal. O:} O oS ~ D::.-
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sa, har tanken fallit mig in, att
denna mossa kan vara nyttig
även för människor i dyrtid
och hungersnöd. Jag har gjort
försök att baka av enbart moss·
mjöl, men också blandat med
säd. Detta bröd har vida över
stigit barkbröd. Jag har låtit
rika och förnäma smaka på väl
ling kokt på mossa. Många har
gillat det, men en del har sak·
nat sitt vetemjöl. Smaken är
något bitter, men ingen skada
eller
illabefinnande
har
märkts. "

Om brännvinsbränning av
potater
September 1807
"Kungl. Maj:t har givit till
stånd och ansett det nyttigt att
försöka i stor skala att bränna

_.'"
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brännvin av potatis. Försöken
borde genomföras vid' stads
bränneriet i Karlskrona. För
att undvika rykten bör allmän
heten i mÖjligaste mån ha till
träde vid försöken. Fyra olika
tillverkningar redovisas.
Jämförelse mellan tillverk·
ning med potatis och säd har
. gjorts och avkastningen blev
till potatisens fördel."

Ur Patriotiska sällskapets HUShåll1
nings.Journal. O~
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Märkvärdiga händelser i na
turen
Juli 1785
"Skövde. Den 24 maj kom en
stark åskknall. Blixten hade
tre särskilda gnistor och slog
ned i tre ekar, som stod 300 steg
från varandra. Under en av
ekarna hade en lantman sökt
skydd mot haglet. Hans kläder
var oskadda, men själv miste
han sansen och hade brännsår.
Han åderläts och steg upp frisk.
En dräng strax intill miste hör·
seln för några timmar."
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll
nings-Journal O~~OS-
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Förslag att anlägga gator
med större styrka och var
aktighet
September 1799
"Efter vad jag inhämtat läggs
nu gatorna med sand som un
derlag. Detta är bekvämt för ga
tuläggaren, då han lätt kan läg·
_.~~
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ga mera sand under tunnare
stenar. Dock blir det inte starkt
utan stenarna flyttar sig lätt.
Istället skall underlaget vara
sten och grus. Stenarna skall
sorteras aven man med gott
ögonmått och läggas så att de
tjockaste stenarna hamnar mitt
på gatan och de tunnaste i ränn.
stenen. Stenarna bör stötas ned
i lerbruk med grov sand.
För att få de åkande att köra

på den tillämnade gatugrun
den stängs halva gatan av med
en planka. De åkandes enda olä
genhet är att vagnarna går lite
tyngre."
Försök till fullständigare
kunskap om iglar
Juli 1796
"Iglars betydelse istället för ar
tificiell koppning känner alla
läkare. De ha dock använt den
med viss försiktighet, då man
ansett dem vara giftiga. Detta
har berott på att de levt tillsam
mans med andra giftiga djur
som ormar och ödlor. Nya rön
har dock framkommit och man
misstänker inte iglar för att in
nehålla mer gift än koppjärn.
De är ju släkt me.d ofarliga
maskkräk.
Ur Patriotiska sällskapets Hushåll.
nings-Journal cJ2o:> 29
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