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KONGL- MAJ:ts
TRO-MAN och BISKOP öfwer ABO-STIFT,
DENNA KONGL. ACADEMIENS HÖGTANSEN-

LIGA PROCANCELLAIRE, SAMT LEDAMOT
AF KONGL. SWENSKA WETTENSKAPS

ACADEMIEN,
DEN HÖGWÖRDIGSTE HERREN,

HerrDoct JOHAN
BROWALLIUS,

MIN HÖGGUNSTIGSTE BEFORDRARE,

Tillåt, HSggunftigfte Herre, at jag far ned-
lägga for Eder et omoget och ringa Snil-

les alfter} fom ohyffat lemnat fin uphofsmans
hand.

Urfåch-



Urfåchten benågit, Högwördigfte Fader,
det jag underftådt mig, at upofira och tillkri-
vva Eder det famma.

Uptag dock Höggunftigft min driftighet,
fom'endaft hårflyter af den djupafte wördnad,
hwarmed Högwördigfte Herr Bilköpen jag al-
tid anfer.

Mina oden låmnar jag, fom nu alt for
tidigt nödgats fakna min huldafte K. Fader,
juft då jag fom båft (kulle tarfwa hans hjelp,
nåft GUD uti Högwördigfte Herr Bilköpens
ömma håndcr, med fåkrafte förtröftan, det
Högwördigfte Herr Bilköpen ej lårer undan-
draga fig, at åfwen låta mig åtnjuta den ofkat-
bara förmohit, hwaraf få många andra tilfore-
ne fått fågna fig. Framhårdar til ftoftet

HÖGWÖRDIGSTE HERR BISKOPENS i

Ållerödmlukafte cjenare,
ELIAS G, GRANROTH.



KONGL. MAj:ts
Tro-TJenare och PROFESSOR Theologijs Erima*

rius Samt DOMPROBST,
HÖGWÖRDIGE HERRENr

Herr Doctor SAMUEL
PRYSS,

HÖGGUNSTI-

nplllåten,Höggunftige Herrar, at jagmed
X. mit omogna Snillesallter. Uptagen intet

at få offenteligen ådaga lågga den wörnads-
fta. Härigenom kan den wål intet tilfylleft a&
at nu kunna på eftertryckeligare fått wifa
Höggunftige Herrar, at den höga gunft, fom
och wifen, Ikall aldrig få långe någon blod

gåtenhet. Framhår-

MINE HÖG-GUN-

Ödroiukafte
ELIAS G.



KONGL. MAJrts
Tbo-tjenare och PROFESSOR THeologije, Samt

Ledamot af Kqngl. Sv. Wettensk. Academien,
HÖGWÖRDIGE HERREN*

HbrrDct CARL FRID.
MENNANDER,

GE HERRAR.

Edra berömliga namn underftäf mig at pryda
ogunftigt min driftighet,hwilken jagtagit mig,
fulla erkånflo, fom jag burit uti mitt inner-
tagas,menfielfwaomöjeligheten forbiuder mig
den famma. G-iören Eder dock forfåkrade,
J wid åtfkillige tilfållen mig behagat wifa
finner i mina ådror, lämnas af mig i för-
dar til grafwen

STIGE HERRARS

tjénare,
GRANROTE



Kyrckioherden öfwer Förfamlingarne i Jacobftacl
och Pedersöre Sckn,

Waiärevib^di^e och Hbglärde

Herr Mag. GABRIEL ÄSPEGREN
Re&oren wid Trivial Scholan i Wafa,

Wäl'Åreivbrdi%e och Hbifirde
Herr Mag. PEHR HEDMAN.

Cancelliften och vice Notarien wid Kongi. Hof-Rät-
ten i Finland,

WHlborne Herren
Herr CARL GUST. BRUNOU.

Gomminiftern och v. Paftoren wid Förfamlingarne i
Jacobsftad och Pedersöre Sokn>

Valkrewbrdige och Hbglarde
Hr. Mag. MICHAEL LITHOVIUS.

GUNSTIGB

EDer ynneft, Gunftige Herrar, giör det jag wå«
(ka förfta Lårofpån. Det år mig en fågnad,

(inne, fom har ej kunnat tåla, at det fkulle
wanlig godhet detta mitt ringa tackfamhets prof.

omfamna den fom med

MINE GUNSTS

Ödmioke
ELIAS Gl



Borgmåftaren,

Adel Qch Hogachtad
Herr LARS BLOM.

GrofFeuren i Stockholm,
Adel och Hb^achtad

Herr HENRICH STEINHAUSEN.
Vice Hårads-Höfdingen,

Adel och Bbgachtad
Herr CARL. WILH. MALLEN
Con-Re&oren wid Trivial Scholan i Wafa,

»-*

Adel och köglarde
Herr Mag. ISRAEL BIOERCK

HERRAR.

gaf- mig, at tilfkrifwa Eder denna min åcademi-
at ofTenteligen fä ådaga lägga mitt wördnads fulla
långre ligga i mörcker. Uptagen derföre med
Aflåten ock icke hädanefter at med Eder Gunft
vördnad lefwer
GE HERRARS

tjenare,
GRANROTH.



DEN DYGDÅDLA FRUN,

Fru ANNA CATH.
GRANROTH,

Född TELIJN.
Min Huldafta Moder,

INför Eder, Min Huldafta Moder, har jag åran,
at med djupfta barnflig wördnad nedlägga detta

mitt förfta Academifka prof, hwilket jag ej kunnat
med ftörre fog upofra til någon annan ån til. E-
der, fom ftådfe omfattat mig med all öm moder-
lig kårlek. Wid det med min i lifstiden Huldafte
K. Fader nyfs träffade beklageliga dödsfall, hafwen
J ej låtit Eder kårlek aftyna, utan nogfamt åda-
ga lagt Eder Moderliga bewågenhet, i det J wil-
ligt af all Ehr förmåga til denne min Lårofpåns
Utgifwande bidragit. Uptag derföre, min Huldafta
Moder, denne min Förftling fom en underpant af
min wördnadsfullabarnfliga erkånflo, och giör Eder
derom förfåkrad, at den af mig aldrig fkall förgå*
tas, fä långe jag har åran at wara

MIN HULDASTA MODERS

Ödmiuk-lydigfte Son,
ELIAS G. GRANROTH.



FÖRETAL.

tv\ffé år en dryck, hwilken idefTe fedhare ti*
der kommit hos ofs i fådant bruk, at in-

f gen, fom wil wara något mera ån en bon|
W de, tror fig kunna och böra wara den för-]

utan. Ja den anfes af mångom för en Gudadryck \
och på hwilken en flor del fatta högre wårde, ån de;
gamle på deras Neclar. Många hafwa Ikrifwit både
om defs nytta och fkada. Bland andra hafwer Herij
Archiatern och Riddaren Linn^us på wårt Moders^
mål Swenfkan yttrat fina förtråffeliga och wålgrun-
dade tanckar uti Stockholms Almanach för är 1747.'
om denna wåxt, och den dryck deraf beredes; der
en eftertenckfam Låfare finner hv/arjehanda, fom
kan måtta hans lårelyflnad. Dock fom denne ört
åfwen tiiwållat fig ej et litetrum i wår SwenfkaHus-
hållning, få har jag, wid min förfta Academifka Lå-
rofpåns utgifwande, utwaldt denne wåxt til åmnej
om hwilken jag welat hel kort och ganfka enfalligt
orda. Jag wil hår förnåmligaft betrachta denna örtj
få wida hon hör til Hushållningen, dock at jag tillii
ka får lof, at anföra ett och annat af defs Hiftoria;



fom an tJena at uPty**a fakeni Hos den owålduga-
ch om fitt Fäderneslands wålfård ömme Låfaren,;
utbeder jag mig all gunftig och mild uttydning, för
det jag wågat mig, med en få fpåd och omogen hand,
at handtera en få wigtig och grarilaga fak. '

§. i-
T^L/TAr bruket af Caffé blifwit i werlden förft be-
j^y kandt, kan ej med wifshet fåjas. Hos degmm-

X. le Gråkifka och Latinfka Auétorer har man
ej något ord hårom. Uti de Arabifkas fkrifter fin-
ner man ej heller något hårom, (fom Savary berät-
tar,) förr ån wid år efter wår Frålfares födelfe 1400.

Defs nytta och egenfkaper (kola dock, fom myc*
ket annat, af en blott håndelfe förft blifwit bekandta.»
Örte Skribenterna lämna ofs hårom följande beråttel-
fe: En Herde, hörande til ett Clofter iKonungariket
Icman i lyckliga Arabien,mårckte, at få ofta han för-
de fina getter til ett wift ftålle uti mareken, der et
(lags bufkar wåxte, fom'man den tiden ej brukade
til något, gnagade deffe Creaturen med mycket be-
går bort barcken af de famma, famt åto de fmå
fruchter, fom wåxte långs efter qwiftarne;hwarpå de
hela följande natten hoppade och danfade uti hufet
eller ftallet han hade dem inftångde. Detta fatte ho-
nom i förundran jhan uptåckte derföre det för Supe-
rieuren utaf Cloftret, hwilken fom en mera förftån*
dig Man underfökte detta med flit. Han fåg bufkar-
ne,. fmakade deras frucht, kände deras bitterhet,
men fant fig ej må illa derefterj han mårckte at

get-



3
getterne trifdes wål, blefwo feta, både en mycket
ftarck matluft, och woro få afwelfamme fom förr,
om ej mera. Han trodde, at Mennifkiorna äfwen
med nytta kunde betjena fig af denna frucht, ochat
han kunde gifwa deraf åt fina lata och fömniga
Munckar, på det de måtte til deras böners förrättan-
de waka om nätterna, och på.det han den tiden,
kunde^ hålla dem få muntra, fom getterna woro,
utan at fkada deras hålfa, Detta hade all önfkelig
.wårckan: Munckarne, fom brukade deraf, tilbrach-
te fedan nåtterna; uti deras andeliga öfningår utan
"fömn, och utan den minfta olågenhet;, de hade ett
rent hufwud, woro muntra, giorde goda måål> och
åtniuto en fulkomlig hålfa.

Hädan fåges det fedan^hafwä blifwit utfpridt til
andra orter,förft til Periien,fedan. til Egypten 7 och
derifrån til Mindre Afien och Conftantinopél, och
få widare. De Lårde trodde fig finna ftor fördel af
det til munterhet wid ftudiernas idkande. Andre til-
fkrefwo fig andra förmåner. Det felades wål ej på
lårda Medici, ja Potentater och fielfwa Muftis hos
.Mahometanerne, fom med all macht lade fig häre-
mot , och wille med oemotfåjeliga fkål wifa defs
.margfalliga fkada; Men Cafféet hade famma blida
lycka,fom Tobaken; at ehuru obehageliga och mot*
biudande de likafom afnaturen woro för en owahn,
Tegrade de dock öfwer alt, ej allenaft hos Mahomets
efterföljare, utan ock nu måft öfwer hela den Chri-
ftna werlden. Refebefkrifningarne påftå, atnuen-

Å2 daft
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Java;

daft i Cairo i Egypten äro några tufende CafTehus;
få. ålfkad år nu denne dryck hos Mufeimånnerne.

^/T^En lyckeliga Arabien år den ort, hwareft man
^3 förft funnit det wåxa wildt. Dådan har det af

n^art blifwit utpraéticerat, förft til deras Co-
nier uti Oftindien, hwilke wid år i6po. förft platt*
erade dem på Batavia; fedan på Java och Ceylon;

ånteligen hafwa de äfwen fördt dem til Suri-
och andra deras nybyggen i den warmare de-

maf America. Från Hollåndarne hafwa Franfo-erne fått det, hwilka äfwen anlagt ftora plantagier
eraf på deras öar uti Weft-Indien. Det har blifwit
af dem cultiverat på öön Gaijenna i America fedanr 1722., defsutom på öarne Martinique, St. Domi-

Guadalupe, de Antillifke öar och Ifles duht. Sedermera, fom Savary berättar, hafwaFrän-
funnit den wilt wåxande på öön Bourbon,

ent emot Madagafcar uti Africa, hwareft de med
cken flit åfwen nu cultivera denne bufke.~ De Ara°ifke Caffébönor hållas af alla för de bå«ta, och betalas gemeftligen dyrare ån de andra;menå åro Europeerne, men i fynnerhet Judarne, måfta-
at förfalfka defle Arabifke Caffébönor; i det de

en myckenhet af det Caffé, fom kommer i-ri de Americanfke öarne, det de fedan föra til
txandna i Egypten, hwareft det blandas med det
Arabifke, och fåljas fedan både uti Turckiet och an-
norftåds för richtiga Arabifka bönor. Nåft til det
Arabifka Caffét räknas det Holiåndfka från ööh
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Java, och derefter det Franfka från öön Martinique,
hwilket fidfta, hålles för detbåfta af det Americanlkar

PÅ hwad tid Caffé börjat brukas af de Chriftne
i Europa, kan ej få noga fägas. Det wetman,

at det intet år mycket gammalt. Utaf 01earii,Dela-
valles,Rauwolffi och andras Refebefkrifningar gior-
de i Qfterknderne för ungefår 100. år tilbaka eller li-
tet mera, inhämtar man, huru underlig denne dryck
förekommit dem, och med hwad roliga ord de i-
bland betkrifwa den famma. Wid år 1644. börja-
de de förft bruka åct uti Marfeiile i Franckriket,
och det förfta Cafféhus, fom blifwit upråttadt i Eu-
ropa, (då man undantager den delen Turcken ber
fitter) war i nyfsnåmde Stad, och det år lözr. På
öttatio-årataiet af förra Seculo woro redan i de
förnåmfta ftåder i England Cafféhus inrättade. Nu
finnes i London allena 551. ftora och privilegera-
de Cafféhus, hwilkas ågare endaft genom denne fö-
dekrok blifwit wålmående och ftenrika. Uti måft alla
andra ftåder af wårde iEuropa, harman ock nu ejbrift
på dem. Hwad år defs bruk förft blifwit bragt in-
di Swerige, har jag mig ej få bekant; men at. det
hos ofs icke år få mycket gammalt, har man an-
ledning at fluta deraf, at hår ånnu lefwa mer ån

många, ja af medelmåttig ålder, fom i deras up-
wåxt nåiran aldrig fedt, mindre fmakat Caffé, ja
"ej en gång hört talas derom, eller wetat hwad
det war. Man tyckes då ej kunna nog förundra Hg,
at en få wederwårdig, o.chiika fom emot fielfwa Na-

A 3 turen
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turen bjudande dryck, (kulle uti en fådan haft blif-
wit öfwer en få flor del af werlden,i almentbruk
antagen, ja öfwer den delen af werlden, fom tror
fig på hwarjehanda fått wara mångfalt mera up-
lyft, ån de andre delar. Men hwad kan icke modet
och wahnan giöra? För den tror man ofta ej fina
egna Sinnen. Man har hår måft taga Förnuftet
och fmaken tilfånga under piågfedens och inbill-
ningens Lydno. Det fom alla Creatur hafwa en
wåmjelfe för, och ej gitta fmaka, blir derigenom
giordt behageligare ån all fötma. Tournefort
fager i wål uti fin Ofterlånfka Refas jidiéTorne ,p.
no., det wara ett ordfpråk, at den fom.wil rega»
lera eller fagna Hin Hile med frukoft*. bör fatta
jbr honom Caffé utan fhcker*Caviar och Tobak; mun
få lårer man haft och ån hafwa många exempel
på dem, hwilka få wahnt fin fmajt, at Caffé fma-
kar dem båft utan tilfatts af Socker eller annan
fötma, och at Hin Håle torde få nog många af
begge könen, fom gerna (kulle wela taga del i
denne hans frukoft. Jag tror wahnan och modet
(kola kunna wara i ftånd at bringa en, at åta
nåftan alt hwad få kallat onaturligit år, eller na-
turenmindre behageligit och nyttigt.

§..4. '. .- ■- /<
VIU wela wi korteligen tilfe, hwad Caffé giör
l^M uti wår Swenfka.Hushållning, famt efterfinna,
om icke wår angelågenhet fordrar, at, fom ömfinta
om wårtFäderneslands båfta, winlågga ofs, det denna
vahrans wårde hos ofs för framtiden må dageligen
mera af-ån tiltaga. Jag
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Jag går nu hår förbi, at anföra, hwad åtM-lige af de ftörfta Medicis utlåtit fig om denhaj

wåxt, fåfom at defs frucht år af en förgiftig 'ört
eller den man för flåehtfkapen har anledning a
hålla mifstånckt.

Af-den genom tilredningen och brennande
blir giord för hålfan fkadelig. At defs fmak och e
genfkaper warna mennifkian ifrån defs brukandeAt den år en ört, den de ej weta om en blid el-
ler wred Gud fkapt för mennifkiorna. At de ah
fee den fom et hemligt förgift, och en fördopeft,fom fmåningom förfwagar mennifkians krojp^
och krafter, och anfenligen förkortar defs lefnacW
tid. At den kan få mycket lättare wjfa fin fkadel
liga wårckan på ofs, genom det wi koka.den utiv

kopparkårill. At man trodt fig af förfarenheteft
funnit, det de, fom warit mycket ftarcka CafTédric*
käre, fållan eller aldrig kommit til någon hög åfc
der, utan merendels dödt i förtid.

Jag wil ej heller nu underföka huru grundad
deras påftående år, fom fåja, at de finna fig oför-
likneligen wål af Caffédrickande, och at de altid
må illa, då de nödgas någon tid wara det föru*
tan. Det måfte jag dock gerna medgifwa och til*
(tår mig fullo wara af den tro, at af alla, alla, fom
nyttia Caffé, ingen mår få wål deraf fom dé
Handlande. *' '

-■

Jag går, fager jag, alt detta förbi, och wil en-
daft fåfta mina tanckar wid defs nytta eller fkada
för wår Oeconomie. At Turckarne och deafMa-

homeds
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homeds Religion mycket bruka denne dryck, år ej
at undra på: de giöra det i brift af något båttre;
Win år dem förbudit uti Alcoranen, och andre
(lags drycker hafwa de ej lårt tilwårcka.

At Franfofer, Holländare och Engelsman myc-
ket betjena fig håraf, kan ock tolas. De hafwa
dem anten i myckenhet wåxande i deras egne Co-
lonier både i Oft-och Weft-Indien, eller kunna de
ock mycket lått fortplanta den. Ju mera de derfö-
re dricka deraf, ju mera förökar det hos dem Crp-
nans CafTa, och deftomer befordras handelen och
den inwårtes rörelfen; Alla för det utgifne pennin-
gar ftadna qwar i Landet; jafielfwa klokheten for-
drar, at de (kola trågit nyttia den; ty derigenom
ledas andra Nationer, fom ej wela wara fåmre, at
giöra lika; och fålunda inlockas årligen en myc-
kenhet penningar, eller penningars wårde, från
Utlänningar för den famma.

Men för ofs hår i Swerige år det af en helt
annan befkaffenhet. Wi kunna icke hos ofe an-
lägga Caffé planteringar, emedan Caffé år en ört
hemma från de warmafte länder, och fom endaft
hår i Swerige kan fortkomma i hef:a orangerier,
pch den der år få ömtålig, at den knapt om wa-
ra hetafte Sommardagar toi wår öpna Luft Det
(kulle på det fåttet blifwa ett alt för dyrt Caffé. Et
heller hafwa wi någre Colonier uti någon af de
warmare werldenes delar, der wi kunna inråtta
Caffé plantagier. Utan wi nödgas för reda pennin-
gar eller Rikfens båfta produåer förfkaffa ofs denna

mindre
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mindre nyttiga wara. Med Såckret, fom wi uti få-
dan myckenhet för denne drycks (kull nödgas ta-
ga från Utlänningen, hafwer det famma befkaffen-
het, Wåra egna Såcker-plantagier ligga ånnu i
de obekanta Länder, fom til denna ftund ej fått
rum på någon Geographifk Charta.

Når wi nu befinna huru ganfka mycket dQt
år,fomwi nödwåndigt behöfwa från främmande,
och det wi ej utan wår fynnerliga fkada eller o-
lågenhet kunna umbära, fåfom Salt, åtfkiiliga A-
pothecare wahror, en myckenhet rudimaterier,'
och otaligt annat: Huru litet deremot det år, fonv
Riket af fig fielf producerar, hwarmed wi alt få-'
dant kunna betala, hwaraf det förnåmfta, ochnä-
ftan alt, tages af wåra fkogar och bergwårck, (ty
det andra år få litet, at det näppeligen lönar mö-'
dan at nämnas): Huru oförfwarligen och obetånckt
man härtil och ånnu på mer ån många ftållen,
lika fom med händer och fötter arbetat på deffa
wåra inrikes adla (katters utödande, få at Skogsbri-
(ten årligen tiltager: Huru det hafwer alt utfeen-
de, at i fall fkyndfam bot icke i tid emellankom-
mer, ytterfta nöden fkall låra ofs, at ej allenaft
bortlägga Caffé kannan, utan ock flera mångfalt
nödigare faker; emedan wi då ej hafwa något,
hwarmed wi (kola betala Utiånningen för dem , och
han wål ej lårer wara få nådig, at (kånka ofs nå-
got för intet. Det torde blifwa förfent at dåbör-
ja blifwa fparfam; ty Sera in fmulo farfimoma.

Når man, wil jag fåja, alt detta moget öfwer*1

B wågar a



10
wågar, få tyckes ju, at ömheten om fitt och finas
båfta, bör bringa en och hwar derhån, at fatta et
mindre tycke för denne utlåndfka wahra.

Man kan ej annat ån fafa, når man efterfin-
nar, huru mycket årligen af denne nu confumeras
i.Swerige, och hwad grufweliga penninge fummor
dun drager utur Landet; fomlige hafwa wål ment
at CafTé allena fkall draga om året endaft i.iTunna
Gull utur Riket; men om man öfwerwågar, at defs
bruk få fafligen i defle fednare år tiltagit, och det
derhos nu fkall drickas få ftarckt, at ehuru det fåc-
kras, fwider det nåftan fom galla i halfen på en o-
wahn; få torde man ej fela om fanningen, om man
lade alterum tantum til, och fade, at wål 3. Tun^-
nor Gull derföre årligen utllyta. Lågg nu til, hwad
otrolig myckenhet af Såcker fordras härtil, om det
annors fkall wara fmakligit, emedan detta år en

dryck i fig fielf, och lika fom med flit utwald
til Såcker ödande; få fkola wi åter finna en an-
nan (tröm af penningar flyta utur landet; Tör
hånda at 3. Tunnor Gull årligen utgå endaft för
det Såcker fom brukas til Caffé. År då intet alt
detta fafligit? Hafwa Swenfka magar nu fått en få-
dan wåmjelfe til inhemfk mat? För hundrade år
tilbakars wifte man ej hår i Swerige hwad Caffé
war. Så mycket penningar, fom nu årligen utgå
til Utlänningen för Caffé, och Såcker dertil, blefwo
då befparda i landet; wåra förfäder mådde lik-
wål ganfka wål; wåra Skogar och Bergwårck ftodo
då i et florerande tilftånd. De unga KrigsbufTar

kunde
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kunde då fara i falt utan Thée ketteln och CafTé
pannan. De wore dock Nordens heder, Hjältarsmön-
fter och werldenes fkråck. Kaftom bort en läcker och
förderfwad Smak.Det fom Swerige af fig fieif, genom
konftens och omhogfans tilhjelp, kan frambringa,
pallar fig båft för Swenfka magar. Det gifwer hål-
fa, mod och ftyrcka; om wi bröfte ofs, at wara re-
ne Swenfka Patrioter, wifom det då i wåreket, at
wi icke åro Utlänningens Slafwar; wifom at wi
någonfin fatta få ftort wårde på wårt, fom han
på fitt. Låtom ofs ej häri ftadna med en munfull
af wåder, fom lofwar mycket, men håller litet U-
fel år den urfåckt, at emedan alla andra braka, hwi
fkall jag wara fåmre ? jag fkall wål hafwa någon
nytta, för det jag af Cronan år belagd med utgift,
-för frihet at bruka CafTé, anten jag nyttiar det
eller ej. At gagna fit Fädernesland år ftörfta he-
der, och genom fparfamt Ipruk af Caffé finner man
ftörfta nytta i penninge pungen. Fåfångt fkiuter
rnan hårutinnan fkulden på det ädlare könet. Man-
folcken hafwa wi at tacka eller at fkylla för förfta
införfeln , och åt hafwa åfwen recommende-
rat denne dryck hos Fruentimret. De åro ock nu
ej mindre trägne i defs brukande, och ej mindre
£nwifa i defs förfåcktande. Men fom alla wela bara
namn af redliga och ömfinta Patrioter, få kan Caf-
fét nu bland annat wara profweftenen, at mårcka ut
de adla; ty CafTé år och blir en fkadelig wahra
för Sweriges handel och wålgång.

Om CafTé finnes wara nyttigt för någon enda
B a och
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och wifs Hukdom , låt då den famma bruka dét
fom en Medicine; mot et fådant bruk, kan aldrig
någon förnuftig wara. Men at bruka det dageli-
gen och fom en mat eller dryck, det wpre då emot
fielfwa ändamålet; Naturen (kulle fmåningom får
wånja fig dermed, at fielfwa Medicamentet derige-
nom fkulle mifta fin kraft, fom wi weta af Medi-
cinfka fkrifter. Den fom trågit wil bruka purgerande
medel, fkal fmåningom få wånja naturen, at de ef-
ter någon tid ej fkola hafwa denpåfyftade wårckan;
och famma befkaffénhet år hår. Brukas Caffé rått
och bara fom en Medicine, aldrig fkal Swerige blif-
wa fattigt och utblottadt genom defs bruk.

S- 5-
NAgre, fom warit omtånckte at hjelpa fitt Fä-

dernesland ifrån defs hotande öde, hafwa fun-
nit på medel, at tilwårcka en måft lika dryck af
Inhemfka wåxter, fom åfwen i fielfwa fmaken,
mycket kommer öfwerens med wanligit Caffé; och
om något fkulle Ikiljas i fmaken, få gagnar dock
detta uti mycket defs brukare båttre ån Utiåndfkt;
ty wi weta, at deffe Utlåndfke bönor, medan de å-
ro fårfka, anfes och åro i fielfwa wårcket mindre
håifofamma och i nårmafte grad förgiftige, då derr
emot wårt Inhemfka CafTé ( om jag få får lof at
kalla det) tillagas af måft idel åtelige wåxter,hwilka
följachteligen ej kunna hyfa uti fig något, fom
Skulle wara förgiftigt eller fkadeligit; om ej endaft
det, fom genom brännandet kommer uti berednin-
gen, hwilket det dock har gemenfamt med det:
wanliga Cafféet, De
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De wåxter, hwaraf wårt Inhemfka CafTé tilla-

gas, har Herr Archiatern och Riddaren Linnätjs
til en del upråknat uti Stockholms Almanach för
år 1747. och åro följande, neml. Bråndt Bröd, Bö-
nor, Helgryn, Malt, Arter, Ollon; han fager tilli-
ka, at ibland det, hwad han kåndt, fom närmaft
kommit til råtta Caffé fmaken, år CafTédryck til-
lagad af wåra Boknötter. Andra bruka åter dertil
Hwete, Råg, Korn, Grå Arter, Haffelnötter, m.
m. Uti Norra America brukas ibland i nödfall
Mays hårtil, fom tåmmeligen kan bedraga en min-
dre ftarck kännare. Defsutom hafwa ock fomliga
anftåldt förfök med Hafwergryn, hwilket aldeles
wål lyckadts, och befynnerligen hwad fårgen be-
träffar, få at det famma derigenom fwårligen kun-
nat fkiljas; men hwad fmaken beträffar, få har den
warit något litet fkiljachtig ifrån wårt Utlånfka
CafTé. Andre hafwa tilredt CafTé af Enbår, men
fmaken hafwer dock warit hår nog tydelig. In-
gen ting fkall dock mera komma öfwerens med
wårt wanliga. CafTé ån den dryck, fom tilredes ut-
af Ungerfkt och Sicilianfkt Hwete, ty wed den
fammas pröfwande hafwa underftundom de ftarc-
kafte kännare nödgats tilftå fin okunnoghet. Men
fom detta åfwen på wift fått år en Utlåndfk wåxt,
få hörer den ej få noga hit.

§" $

DEtta Inhemfka CafTé förfärdigas af de i 5. §.
upråknaxkr wåxter, på famma fått fom annat

wanligt CafTé i alla delar. Dock hafwa någre, fom
B 3 warit
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warit omtånckte, at hjelpa denne dryck til mera
anfeende, brukat at blanda deruti Utiåndfkt CafTé
til wifs myckenhet, nemiigen emot I fkålpund Råg,
Hwete, Bönor etc. tages ~ fkålpund wanliga Caffé
bönor, och giöres fåfom brukbart år, få bekommer
denne fåledes tillagade dryck en wanlig CafTé fmak,
få at äfwen de ftarckafte kännare nödgats tilftå den-
ne inhemfka dryck wara, om ej aldeles, dock i det
nårmafte lika god med den, fom lagas hel och hål-
len af Utlåndfka Caffé bönor, och at nåftan ingen
ting giör åtfkilnaden, om icke det, at denne wår
Inhemfka dryck ej årkånner främmande Climater
för fittFofterland;eller ock, at den ej år få dyr, fom
annat Caffé. Det år löje wårdt, huru fåkunnig
man ibland år i fådant. Man har haft exempel
på Fruentimmer, fom ej welat köpa Caffé, blott
derföre at Köpman begårt för litet för det; men
når Säljaren fwarat fig hafwa af båttre flag, faft
dyrare, och wid det han gått affides i fin bod,
flagit förenåmde förut wifta CafTé uti en annan lå-
da, och framburit det fom annat flag; har han fått
til fwars, at detta wore det råtta (laget, och at
han funne, det Fruentimmer åfwen få wål fom Köp-
mån woro kännare af godt CafTé: och då drogs
ej betånckande, at betala det nåftan dubbelt dyra-
re. Detta år fkedt i Franckrike; och man torde
ock hos ofs finna fådane Fruentimmer.

Om denne dryck ( i fall man ånteligen wille
bruka CafTé ) nu fkulle af alla råttfinte Swenfke
begynna brukas, få fkulle man innom kort tid finna

uti'*
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uti wårt k. Fädernesland årligen en wacker befpa-
ring; Ty då fkulle anfenlige penninge fummor
ftadna i Riket, fom nu utgå til främmande för
denne nåftan onödige wahraj deiTe penningar kun-
de anwåndas til långt nyttigare tarfwor, fom fkul-
le gagna Fäderneslandet

Efter uträkning, få befinnes, det wi årligen
taga af Utlänningen CafTé för i. i Tunna Gulds
wårde, och någre påftå, at det beftiger fig dubbelt
opp; men låt fa wara,at allenaft i. * T:na Guld,
årligen onödigt wis föras utur Riket, hwad lårer
icke det giöra i längden? wårt redbarafte lågges uti
lappri y wåra fkogar, wårt Jårn, Koppar m. m. bort-
bytas emot nipper; men når wi i framtiden komma
at behöfwa något nödwåndigare, få nödgas wi då
anten taga på Credit, eller aldeles wara det föru-
tan. Om hwar ock en fkulle behaga påminna fig
detta, få tror jag at fmaken för Utlåndfkt Caffé fkul-
le anfenligen förfalla. Det fom ån ytterligare borde
förmå ofs til denna fparfamhet, år, utom den nöd-
wåndighet wår Utrikes handel fordrar, åfwen det,
at man af mångfallig erfarenhet wet, det rått CafTé
ganfka ofta blifwit utblandat med bråndt Bröd, el-
ler några andra af ofwannåmde wåxter, och dock
af de båfta CafTé kånnare eblifwit druckit fom godt»
och utwaldt CafTé. Både Örte Scribenterne, Refebe-
Ikrifningar och andre berätta, at rått CafTé ej allenaft
mer ån ofta fålunda blifwer utblandat på Cafféhufen
ide förnåmfta ftåder i Europa, och underftundom
der en minft fkulle förmoda det5 utan det blifwer

ock
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ock ej fållan ftarckt utblandat hos fielfwa Turckarne,
dem man dock lårer få taga för de ftarckafte kän-
nare häraf. Sålunda fmakar en få utblandad dryck,
fom det båfta CarTé, då ej en wet deraf; men hade
man fig det bekant, då (kulle.den få all ofmak, fom
kunde gifwas. Jag har hördt berättas om en Pråft i
Swerige, fom, i brift af Thée, fatte föret förnämt
Sållfkap ifrån Stockholm watn kokat på höfrö, han
tagit på fin ftalls fkuila j alla berömde hans Thée, men
blefwo flate, når han frambar det fom war qwar
och ej i watn lagt af detta fköna Thée. Dylikt tor-
de nog ofta hafwa (kedt och fke på Cafféhus och
andra ftållen, faft det ej giöres kunnogt. ,

§.7.

DEt år wiftl, at åfwen genom denne utblandning
anfenlige penninge fummor fkulle dragas utur

Riket för det Caffé, fom til famma ändamål fkulle in-
föras; men efter allenaft 4 behöfwes til utbländnin-
gen;få följer otwunget, at åfwen allenaft £ af pennin-
gar deremot utgå. Men ånnu torde någon fåja, at
detta man enfalligt föreflagit, åndå hade fögo nytta
med fig, emedan det år aiment bekant, at wi årligen
taga af Utlänningen ungefår 450000. Tunnor Span-
mål,fom å 15.Da1. Tunnan, giör enfumma af aa. £
Tunna Guld; (kulle man åfwen begynna på at bru-
ka denne omtalte dryck af fådane wåxter, få fkulle
wi ofelbart öka förberörde femma. Men härtil fwa-
res 1:0 at aldrig för et wift qvantum Säd, (kulle på
långt når betalas til Utlänningen få mycket fom för
lika ftort qvantum Caffé * Gud beware ofs för få dyr

tid,
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trd, at 1. fkålpund Spanmål (kall kofta lika mycket,
fom 1. fkålpund. Caffé! 2:0 genom wår Landt Hus-
hålnings uphjelpande, kunna wi med Guds hjelp,
fattas i ftånd at ej behöfwa anlita Utlänningen öm
Spanmål; men aldrig kunna wi, med all wår konft
bringa Caffé at wåxa hos ofs til någon fördel. Och
har defsutom min tancka aldrig warit, ataldeles gil-
la enderas bruk; utan fage hålft, at hwarcken denne
Inhemfka dryck eller wårt wanliga Caffé brukades;
men emedan hwar ock en lårer finna, at det nu år
nåftan omöjeligit at aldeles affkaflå all fådan drycks
bruk; få har jag föredragit denne Inhemfka dryck
den Utlåndfke.

Men ånnu kunde fåjas; at et fådant Inlåndfkt
CafTé aldrig kan hafwa dtn kraft och egenfkap emot
wiffa fiukdomar, fom man funnit det råtta och Ut-
lånfka CafTé hafwa; och ho wet, om ej detta Inlånd-
(ka genom långligt bruk åfwen torde befinnas blif-
wa fkadeligit för mennifkian? Jag fwarar:atjag
redan i föregående medgifwit det ordinaira Cafféts
bruk fom en Medicine, och påftådt, at Swerige al-
drig blifwer genom det fattigt; ty om inga andra
(kulle bruka Caffé, ån de fom Medici fkulle finna
det wara nödigt före; få torde det endaft blifwa
en bland hundrade, om ej en ibland någre hun-
drade, fom fkulle til fin hålfa hafwa hjelp deraf;
och åfwen de famma torde endaft behöfwa bru-
ka det några få gångor i hela deras lefnad. men
når det nu brukas fom en.daglig dryck, lår det
fwårligen wifa någon önfkelig Mediciniik nytta.

G Jag
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Jag tilflår ock, at et långwarigt bruk af et fådant
förr omtalt Inhemfkt Caffé ej torde i alt wara få
tjenligt för hälfan, och at det fordras flere förfök
derwid; men få är jag fåker af det fom förr år
anfört, at detta Inhemfka på alt fått år mera hål*
fofamt än det Utländfka; faft det ock drogo wac-
kra penningar för Såcker ur Landet. Wår hålfa
och penninge Caffa mådde dock aldrabåft, om wi
kunde wara bagge (lagen förutan. Men jag frucktar
wår fmak för Utiåndfkt år få (larek, at denna hålfo-
famma påminnelfe aldrig förr blir efterlefwad, ån då
wi ej mera hafwa en kopparplåt qwar, at flicka Ut-
länningen i handen för denna för mer ån mångom

alt för kära
Til Herr AUTOKEN.

AT genom flit och idoghet winna förkofring uti fåda*
na wetfenfkaper, fom fyfta på det Almänna Samhäl*
lets wäl, är at giöra fig wittra Mäns, ja hela Sam?

hällersLof-ord förtjentr ännu mera tilkommer det den, fom fifr
het genom omhugfamhet å daga lägga, det Fädernes-Landet
med egna afkomfter til fullo kan förnöja wår läckra fmak.Def
hafwen,J, Min Herre, oklandradt giordt Er wärdig af, nar,
J, uti detta Ert närwarande Lärda Arbete (tallen ofs för
ögonen möijeligheten, at medelft de Inhemfka wäxters rätf-
ta anwändande, förmena Utlänningen ytterligare locka wårt
Lands båfta producler ut til fig för en mindre nödig, ja
ohälfofam dryck. Uti det almänna Lof-ord, fom J Édet
härigenom förwärfwadt, wil äfwen jag inftårnma med en
trogen Lyck-önfkan til et få angenämt flut, fom ganfka
berömwärdt företagandel fäledes yttrar fig wälment

Herr AUTORENS
Gode wän och Landsman,

ERIC CAJANUS, Er.\on.
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