Berättelse för år 1888.
I Nyårstiden hemkördes 360 lass myrjord för kompostering. I Januari månad kördes 13½famn
ved till Östersund och försåldes efter 7 kronor pr. famn.
Derefter under vintern till i medlet af April afverkades från hemmanets skog 2.900 st. timmer
och 26 st bjelkar för vilket behållningen steg till 5.400 kronor.
Wårsådden börjades först den 28de Maj och fortgick 8 dagar in i Juni. För vårsådden utkördes
omkring 100 lass stallgödsel, hvarjemte af konstgjorda gödningsämnen användes: 4 säckar( a 100
kg) kalimagnesia, 5 do thomasfosfat, 2 säck. Superfosfat, 2 s. Svafvels. Benmjöl, 1 s. mossgödning
samt 1 säck ångprepareradt benmjöl för råg.
Hafre såddes på 19 melingar, Ärter på 3½ , Korn på 17 och Råg på 3½ Do.
Slåtterarbetet börjades den 23dje Juli och pågick under i allmänhet regnig och ogynnsam
väderlek till omkring den 20de Augusti. Höskörden blef såväl å odlad jord som å skogsslåtter
mycket dålig, knappast hälften emot en vanlig skörd. Ehuru hövallarna här vid gården var något
större än under föregående år steg likväl afkastningen icke till mer än 70 hässjor hö. Skörden af
korn och råg pågick i medlet af September och lemnade i allmänhet dåligt resultat. Wintern
inträffade tidigt hvadan vinterkörslorna kunde båbörjas i Oktober.
Höstplöjning å åker kunde blott undantagsvis verkställas i följd af regning väderlek under
hösten.
I November utkördes innalles 355 lass kompostgödsel, samt hemkördes 425 lass myrjord.
Före jul kördes 12 famnar ved till staden.

Wäxtföljden var ordnad sålunda årligen (efter år 1889)
Å upplöjd gräsvall såddes första året hafre; * andra året såddes ärter, eller också fick tegen ligga i
träde, hvarefter tegen på hösten omplöjdes; tredje året på våren gödslades med kreaturs eller
kompostgödsel och såddes korn jämte gräsfrö, hvarefter hö skördades i 6 eller 7 år. _ För hafre och
ärter gödslas vanligen med 3 Ltt Superfosfat pr. meling (300 kg/ha)
Å myrodlingarna i Loken sås hafre årligen , efter gödsling med mossgödning, 3 a 4 Ltt pr meling
(300-400 kg/ha) eller ock kalimagnesia och thomasfosfat, - 4 Ltt af vardera sorten.
På våren 1889 användes:
Kr
2 säckar (a 100 kg) superfosfat
a 12,10
24,20
4 “
kalimagnesia
a 6,75
27,00
5 “
thomasfosfat
a 5,50
27,50
2 “
svafvelsyradt benmjöl
a 15,50
31,00
1 “
ångprepareradt ditto (för råg)
15,50
1
mossgödning för ärter
7,00
Summa 131,70
_______________________________________________________
* Eller också: 1sta året träde, hvarpå gödslas och sås råg;
2dra året skördas rågen och tegen omplöjes;
3dje året gödslas och sås korn jemte gräsfrö

