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VJRO Amflisftmo si^i/c? Celeber imo%

Dn k^nLniilco
HASSEL.

ln illuftri ad Auram Lyceo Eloqventiae Professori
Coftfummatiffimo , atque Confiftorii ibidem

Adfeffori graviffimo.

M^CENATI MAG NO.

6H/a?>s Hl/»?/'/7/n.H_- /^/eb^^e/tte,
radios

cHsl.^/>^Cafas humillimas Jalebrasque, quam ad cacuminti
wontium <&* fuperbiora loca; ita etiam literarum
cultoribus dr eorum mufis qua/i lumen Hcrt'».^//^»
dr mutuatur ab bis % ejvi [iderum in(lar colluftrant
o^bem literatum. O/7/F5?. en/)t???^tts, cujus bocce? li*
tturn Titulo radians fatfurus % ut par mihi contigatfors %
in a»/ml/?« /'sHn, opellam /bt?//5 t?^i 67r/7«ijb// lucer-*
nam et(i tion lucubratam% hi confecrandam , Cujus no»
wen fert Årbos> qvam bete vacillanti aggrejjus Jum
delineare /e»/'ci/7a» pro^oflta lic maxime 61/^/^penu



benignitas , qun polles. Vir longe Celeberrime % jucun*
dijjima» (limulos addidit» Lumen 5/H_?H e/i opella»
/^/ D/^o magmtm-. dr /tt//i/50^ före. ut s^/i"lis ftt meus quoque orbis rore Tui favöris, fi dunta*
xat fereno» ut foles» vultu» excipias munufeulum le*
v/>/e«/e hocce m^/i^. Quod ut ei)s///H/, /^e^/tt/sj li-
tet gradit dr titubanti pede> fed pecJore fiducia dr
devotione pleno. propius ad Aram favoris Tui accedoy

humiUime rogans* H^//s^/5 primitias pingui Mtt^DS
Makarätas, r9///e<7^H/^5/tti?, <e^i)/Fo///i/5/5 confulere , me*
que largijfimo Tui favoris netfare kearefatiareque* Me*
um de cetero e^//, no//.. cH//'^M._. <A" ardentiffimis
fufpiriis /V/>^^^tt/// Numen movere /m/Z/o^H^e^/ze) ut omui-
Fens _^e matfet elicitate- 5///5/>j in bis terris Jis SH«
fax <H" ipje Tibimet exoptes. Viva* /^-/'/«^ Vir Amplis*
fime atque Celeberrime diu /e//> dr/o^ö^. Vivas Reipubli
Cdifulcrum i/5/^^H//_//Mtt/« / Vivas Cboro Eruditorum or*
mentum exoptatisfrmum / Vivas fplendidisfima Tu<e fa*
miliét jolatium & delicium fvavisfimum l i^/D^ Mujis
Auraicis /b. e. c//_'/////'//F Tuis Promotor dr* Patromts
benignisfimus ! Vivas stii Neftoreos annos ; L^
dum jujfu Summi Arbitri 055a/«?» Tuum ra!?/il ätas
venturaque juventus dolebunt* Vivas Rutilans jidus
l» beatorum scr//.r, /^//Fl/5 v/>/////i/« Tuarum per/en*
liens überrintos, ceu vovet

AMPLISSIMI atque CELEBERRIMI
NOMINIS "IUI

Cliervs 6e cultor liumNllmus
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Noltgl. Waj:ts
Tro-Tjenare och Capitain wid fifferfttlll-l

Infanterie Regemente/
Samt Riddare af Kongl. Swards Orden,

Välborne Herren/

Werr JOHAN
RÄHSE,
min Huldaste ftotott.

iAANdra icke/ ©uftaffe sa&nr/ affag/ som3Av fnapt lefwat fä mänga minure^at icke
ID^W ftera Edra godhets och tfttåcte prof
möta min chertancka/ stannar uti de flörfta
häpnads och wördnads faller rörelser/ hwilka en
staplande mnga el gitter uttrycka. I Mtt in-
nersta saknas tM ej/ hivad en lycklig/ lyvlg
och ödmiuk Son bör Kysa; men dä tag nu
äger MMe at offenteligm ä »ägd lägga min
barnsliga Mförstcht och erttnsamytt/ finner
jag dock min förmäg? wara alt för stvag/ afglöm min innerliga bolftlse följe/ somckr/ at wela

fvar>



wärdigt nog beprisa Mine Huldaste Föräldrasgodhet.
Uptagen do*/ jag beder/ Huldaste Förlä-

drar/ (ehuru tolcken sina ord tv^rdiqt nog ej
gitter utföra/) fä och oböfsade blad/
hwarä jag tetnat fio^rf Swensta Hasiel-trädS
margehanda nyttor/ säsom en ringa frukt
och Rancka af Eder frikostighct och omsorg
för min tttflfdrD. Sinsen denna förstling / som
jag har ahran/ Mine Huldaste Föräldrar/ i
ödmjuk Sonfiig förtröstan at uposra med lvanlig
ynnest; samt huqnen mig afwen framdeles meosamma ömhet och hulda »firt/ hwar med Ihit-
tilS behagat omfatta mig och mine Kiare Syston/
dä jagockhoppas/at gldren/ och/ kan hända/
en mildare lycka/ Ma hembara Eder mog-
nare fruckter. Mitt innerliga beqar stall i
medlertid til Himmelen oaftäteligm blifwa / det
Mmagten taktes gjöra / mine" Huldaste För-
äldrars dagar länga ock liufilga. samt dekröna
dem med all andclig och lekamlig sallhet och
waltrefnad. laa framlcftver i dlupaste wörd-
nad til mitt yttersta /

Min Huldaste Faders
Odmsuk - lydigste Oon

CAl(l. DIDKIC liAHst_:.



Trono LändsMclN /
Hogwälaktad

Herr JOHAN
LHCK,

Min Hogtacaöe Farbror.

Commiflarien och CrONO-
Äman

Honwälaktaö
Herr zacha-
RIA3 BiECH,
Min Högtarade ©mager.

yngsta bördan utaf alla,
Som wsr jord uppä fe

Otacksammer menffa år:
Otack största last wi kalla;
Ty i alla sina da'ar
Hwar manförensädan ryser;
Men den tacksamt sinne hyser,
Han sitt tof-af alla ta'r.

*5* 5*5 *5*
Nar minlof de börjat spricka
Och utbreda nägra blad ,
Otacksam i högre grad
Skulle jag mig dä mist sticka.
Om dett as mig blefwe fpocbt,
At jag mina Franderkära
Ej upofrat tack och ära.Somiämocket godt mig gjorde.

Uptag' derför' milt), deblader,
Som min fpaba ungdoms wär
B^rit ftam i detta är;
Dä jag mig och begå rader
Säll och lycklig statta tor'.
Gäfwan är wäl ringa stycke:
Ämnet ar doch wärdt rodr.

tycke.
©om det allmänt winna bor.

4-4: 5 55

At Er Himlen'ock mwd'landa,
Tusendsällhetmed rikt mått,
FulltafHimelstt,Fordisttgodt;
Och a., ond. frwEderwanda,
Trogna böner wara stall;
Jämte det jag wil hembäraEderstädsi tack och ära,
Bls jaaÄ* i grafwm kall.

c^ki. DIDRIC RAHSE,
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Min herre/

(SS&3. anande ting til et Rikets rcäfgäng, fior och anseende3ä ar ofelbart det' enär Inbyggare i et Samhälle tafiewis
söka at fuNgjöra 'Den pliff och styldighet Fosterlandet a-

står. Mitt innersta mlagcs as en . besynnerlig sagnad ölwer
det minsta fynd i Naruriens rike; och hroar bloddräppa spritteras glädje i mina ådrar , enär jag antenhör.r eller ser något nytt
wara pa ban , hwaras roar Hushällning fan hämta någon
hjelpreda och nytta; den wanstap, jom under wär sammanwa-ro ost emellan bliswit träffat», lämnar mig ock nu c. önsteligit
tilMe, at betyga denna min innersta glädjerörelse, dä I, roto
Herre, för Al.manhe.ens ögon nu sramten Eoer wackra Oeco-
nonisiabcstrisl.ing wär^Swensta Hatzel: vackert ämneför en
wardig llphossman, Et ämne, som adaga lägger et ojäfact)*
tigt bemiö om Min Herres grundliga instcht i Hushalsckänsten.
51» med mtjcf los aftagc», Min Herre. Edra öfriga wakra egen-
staper och fördelar: kunde jag roäl. ,sa mycket mera dertil
haswa god. stal , som jag fiera gånger hast tilsalle at wara deras
e. sa wäl äsyna 'som ähöra witne, men fonv^Der dygd syns pä-
lägga mig tystnad, sa lämnar jag det ät andra opartiske, hroil-
fe. rcår wanstap ock mera bidigar. Den stora werids Monar-
chen, hwars fruktan har stadze Uti Edra wisdoms framsteg ma*
rit Sdar. karaste ögnamal, ware och förblifwe framdeles Mm
Perres osparda modes och Ärbara strehaswandcs rika Belönare.
Onstes af en

trogen wan
JOHAN WEGELIUS.

V. D. M.



Företal,

■Vlsm i Oecol.am-6 eller Hushals Mttenssapm,(19 om i Oeconomie eder $}\tét)åls weffenflfapen,
fom icke tan flp^njo, a. en samlad kunstap om
hwar och m wäxts , Diurs och ©fenorts nyt-
tor och egenskaper, som i ut gond och SXijfe (m<

-nes, lilstyndar allmänheten, samt hwar och en enstitd, enmärc-
kclig båtnad: Af en sådan inbärgad kunstap kan man förstMt pröfwa, Hrcat) ett Rijkcts llndersätare sitlftva kunna äwä-
fia komma, fjroat) brister och hwad bör utifrån hämtas; ochHr följacktcligcn ostridigt en sådan kunnist både nödig och nyt-
tig. Men som en fullständig underrättelse och bestrifmng pa
fjtrarje orts, ffä&S, dins, sogels, sienarts u. fceffaffenljef och
margsaldiga nytta ej siar at förwämas as en enda Persons
rön och erfarmbet, sa är ej undtr, at man under utforstat.de
raid någondera af detza omtalte siags cgcnstapcr och nyttor, oft
ta ej far lata sälla sig mödosamt, at genom ögna flera Au<äo-
rer, som antingen hwar sör fig ffrifmif i samma ämne, eller
annors rilfdfligtmiö kunnat komma at tala dcrom; £w\\Utsom det ofta födcr både möda och ledsna as sig; i synnerhet,
om saken anten synes wara af föga wärde, "eller at man ofta
länge fåfängt letar efter en elkr annan omständighet hos.de

51 Auccto-
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Au^orer, l bwilka den ej står at igenfinnas, och det i brist
i.f ett godt få kallat memoria loca', chwarest eller hos hwil*
ken man til äfwentyrs fet>. den antecknad, samt efter det af*
wen ofta skulle kunna falla, åtminstone en del enssilta Perso-
ner, både kostsam, och swårt, tör hända omoijeligit, at giora
sig en samling af alla fäban. böcker; så har jag lilltrodt mig
ej fela i min plik. och skyldighet, som år at efter mitt
ringa pund och förmåga gagna mitt gåt>erneölant>, enar
jag härmcdelft under namn af ett Acack-mifft försök, fö-
retagit mig at samla de tanckar, de rön ocb berättelser» som
af fiere mittre och Widtsräadade män å sina ställen åro be-
hörigen tecknade, rörande wårt Swensta HaZe.träd; samt dct lilla
jag stelf dcrwid haff tilftille at m.ärcka: på det den (Bunsti*
ge Läsaren, utan at giswa sig möda at siclf upstå och ge*
nomfe ftcra böcker i detta åmm, kan här ej allenast innom
desta jå blad hafma f'>r ögonen det förnämsta, som angår
wår ©agel; utan åfrcen, om få påfodras, få anroisntog till
de Auaorer, som, kan hånda, något mera Utfört en och an-
nan omständighet, den mi at undwika widlynighet, oakcadt
kort, dock i wårt tycke, tydeljgen och fullständig, aihandlaf.
Hwad en dylik t»e öfriga wåra Swensta %ra*né bestrisning,
såsom öswerlräffande mine frcaga wilckor, anbelangar, lcmnar
zag andra as mitt Elånd at fullsolja; smickrandes mig i öfrigl
dermcd, at den Gunstige Läsaren icke desto mindre håller det-
ta til godo, samt gynnar min ni.* fulla och menlösa assigt
met) sin mildrande uttydning och blida farm omålduga omdöme;
i tillstrstgt hwaraf jag nu och genast förfogar mig til flelfroa saken.

S- i-

f^Orylm». {AvelUna^fiiputis^ ovatis obtufts. Linn. Fl. p. 87)»
M Hart Clif. 448. Coryius Sybeftris. K<l«^. pin. 418. Avel*
V> /<,^ nux Sjlveftris» Ftichf Hijl.tf%tyåSwensta Hatzel, Pa

Finsta
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Flnffa' p Minäpuu, Bara^uu ; på Tysta Hasewutz ; på <?n^
gelsta HazettUtx Hazefaut-, på Fransta _vo^/.^; Hr eff täm^
meligen fast och fege träd, bar breda blad och wakra qwistar,
hmilka ligga liksom hmarftals på fjroarantra, fraraalflrar om
hösten i Augufto eller Septembri, alt efter e_.lira»tets lynne,
en begärtig nött-frukt, innom hmilkens hårda stal ligger \bt*
borgad en läcker och rcdlfmaflig kärna. As detta gifwes mal
flcre så kallade varieteter, , synnerhet hos Utlänningen; men
wi gå dem förbi, och sytzelsatta otz endast denna gången med
ten, som finnes milt) hos ost i mara skogsbackar och parc-
ker, såsom den, hmilken är bast mchn mit Ciimatet, och minst
kinkog. SDen samma mäxer öfmeralt i största delen af Smea
Rijke och Öinlant, untantagantes te norra orter teraf,
hmarest den ej ånnu^fte.jmant welat infinna (tg ; så teråtfar
Herr Boding i sin Nngcrmanna hushållning p< 13. al den är
gansta fdflftjn. i Nordland, och finnes endast på ett, ställe der
norden stogen; sammaledes roåjter tm icke mild. i Dsterbotn;
dock haswa försök mif», a. ten äsmen der ttifs gansta mal
och detz frukt kan ernå en sullkommelig mognat, allenast teg
eultiverande derstädes stulle komma i gång. 3 Småland,
Åland och ©ottlant famt på Älant maxcr tetta träd till
största ymnoghct, ssolantes Malmö Boerne enligit Herr Arch,
och 9.idd. Linna.i berättelse i detz Sfånjla Resa p. 201.
til £)atfant) u.fkippa hela Skiepslatnmgarl af nötter. Som*
iigstateö i Riket stattas til Kronan for nott-ssog, til Exem-
pel, as Ålänningen; (om Herr K42A Temitröm i deg
Difp. de Åland p. 63. berättar, at den ena derstädes tar
der pant af ten äntra ; fil Kxempe. m Si.fstiet, tolf dr.
plåt te. at nöttten ej .ssola ahlåckas forän på mig tag, ef-
ter de stola utglora statt str dem. Den som då i otit o*
roar nöffkogen, mister fin pant: La Öland stall tett wid
ftaff til gjorandes wara ftrbudit a. hämta nötter af ixåbm

A » föran
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föran Ngrtsiolnw^' dag ar förbi, jämstr herr Arch. 'och
Rldd. Linnsi Olands Resa p. 6;. Hahel trätet mäxer
få mäl i tsldet som på höglänta ftäflen, cuiriveras lätteligen
både genom nötter ock) telinngar, spridandes sig detz rötter icke
särdeles mit), omkring, håller ti godo så mål en mager som set
jordnwn, saft den haldre utwäller den. sednare; men uli kjärr och
sumpig jord trifé den icke; detz nciturfiga läge ärimåfflupen fe. stenrör,
jämför Herr Baron (I-. XV. Cederhieims tal om milda träns
ylanternmgar i <&nsta Rijfe; sramalstrandes så mäl detz smä
bussar, fast de understundom, alt efter jordmon, ej aw sulla 3.
qvarter pga, som detz större bustar och tron, en mogen
jru.t, ft Linn. Oi^ndz Resa p» ioy, 59^ Hatzetn ar ock
der. synnerlig, at ten Hänt) mara Smensta och Finstarcdrter ä» ten jörsta, som om måren stammifar fm blom-
ma. sw.lke. den gjör en god tit strut, innan dm flår u.
fina los, på det at han-blomstren må hasma så mycket bät-
tre srijhet, ai sprida doas miö. på £>on*fclomj]ren_ hmav
em detta .rafcefé cukivtrande och margsnldiga nyttor åt* ai
omformala , få mart)a de den Gunstige Cafaren här ncdanfö-re föreständigade, hmor mid mi dock tagit otz dcn friheten,
til bibehållande as sn någorltmta ordning, at föra dem un.
der mitza astelningar, förmodandes at den Gunsiige Cafarer.,
«nera lämnar fin upmarksamhet åt fteffraa saken, an .it feen*
».a af otz cher egen godtycko författade indelning. Se aw
lZljande^ nämligen 3

(<*) Om Hassel ttiidels cultiverande^
Or man ftnnat af upbraga Hassel stog genom nötter,

sä fsrfares tcrmet fålunta : Nottren, som til Utsäde nyttjas,
lagas mäl mogna och utmalda as ett ungt 6ch treft.g. träd;
kan man of någon rjåntelfe komma öswer sådana, fom mös-sen
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sen l stogen famlat och fort l teras! gjömmor til winterfotd,
så äro de de fcdjla as alla; ti) erfarenheten har mijst, a. te
aldrig samla äntra, ån tern, som äro mal mogna och utmal-
da, och draga aldrig fil (.na samlingar sådana, hmari sinnet
maskar, eller som annorS åro odugliga, För hmilka (sedan de
åro samlate, som bör ffie samma höst, annors komma de
ej giärna up, och förut isråii öftoerstötig fukjighef torckade,) til-
redes i simel as Sept mdcr månat en sant fcdnrf, hmilken
bctäckes met ef hmars nötter, och terpå åter sant, och så wi-
darc hmarftals, fils man har betäckt alla nötterna, hmika seder-
mera således k>å es öswer mintren uti et tort rum, dock noga
lilseentes, af mötz ej komma til dem; emedan de

o
äro ganstg

snåla på detze: 3^är dei nn börjar lida til. fåninps ll-
ten, och köl.en är mast förbi, utsåö de, ali som waderlckm
tillåt,r, antingen uti Aprili eller Maj -feånad, på sängar,
fom äro mäl tillagade och ansade , ' bestående as en sef och
god, eller ock med mustig m\)i\a Utblandat -äcklig jort-
mn, uti (ina tertii gjorda fåror mit patz 4. lwar-singer diupf,
och z. a 4. fmafjTtng.r emellan hmar nött, samt betåte as den
nästa jårans mull. Sedermera wamas te forfteHgen samt hål*
les noga frijto för ogräs, då te ock snart taga til i rot och
wåjcf, och tunna sedermera utplanteras od) anwändas til mång.-
fafr behos, hwarom bättre fram stal ordas. Hwad, mit det-
ta lu.dcls uKiv.rar.de gxnom rötter anbelanga", a' de Utstått

och späda telningar, som trädet mäst ärligen svan roten utstår,
få i ack. -agcs samma, M hos alla trän mit deras omsät-
tande och planterande är gemensamt, nemligen : af utplanteran-
det bor företagas an.en om måren, sedan kiälcn gåvt ur jor-
den eller om hösten, sedan losmen offaUif, då man, sedan bu-ssan är warsamt iipfagen, stiljcr alla upiundna telningar srån
hmarandm, så lagande, at mid hmar och, en fåmneé filräcke-
Ug roof, apårant.s ro.dore något as de ofmerstötiga fmä

A 3 ' tch
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sch fina sKrkl som Da wid roten, lilli3.a niet stclfma hjertro-
ieti, som går perpendiculairt ned; ty erfarenheten rcifat, at
srukt trän, M så behålla hjertroten^, aldrig tara så ymnog
och gi)t frukt, som te hwilka. mist den samma; skulle trädet ej
strart komma a/ jblifraa nedsatt, sedan det blifwit up.agi. ; utan
lör hända, sår ligga några tcMr innan utsättningen företages ;
så bör man dock få laga , at rötterna ej ligga bara up i da-
gen, utan bfifraa met jord öjwerhölgda och jedan raid utplan-
ferm'ngentilfe, ai god mull dlifwer mål kastad på rötterna, samt
jorden i dem wäl instafai) och tilframpad ; finner man någon
varietet af Hatzel, som hor Utmalda nötter, eller är annors
wyckef stiön, så fortplantas ben bast genom astäggnincp pa
roanliyt fatt ty man ar ej wIH på, at> genom nöt. sättande
få ett så juteoaldt träd, som def , hwaraf nötterna tages; men ge-
n_.m net>fagt>a qraistar eller aMggningar är man säkrast af er-
hålla samma..
G Otti Hastelens mångfaldiga nytta i Oeco

nomijlPa eller jpufl&Åto mal i gemen.
Wdenstund Hagel trädet låter mal planttra, putsa och ta*

na stg, så funna Hu£*§)åta met förte! Utplantera och up-
fcraga dei .il Nipaii^ och Hackar i trä-och j.ri)t>t>gartar,
samt åswen omkring åker och ång, endast Håcken der rätt an*
lagges, antingen på jordwallar eller på flata marcken, så at i
denna setnare händelsen tiken giöres på hwartera sida om
häcken, at desto bättre underhjelpa ten samma, tilat utestänga
boffapen, hwar.il Trägårdsmästare, så in som utom*lantf,
lväl meta, at bruka Hatzel ttåUt Se Herr Arch. och Ritt.
Lli-v. @fånsta Rcfa p- 282. Prof. Kalnas norr. Amejrivarijfa
S?efo T. i. p. 162. Hmilke» trä, tå, tet blir jfilfcdrtyes am
fa», stålar stg samman til en så starck och tat lefwandes gardes-

gård,
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gård, at intet Kreatur kan den igenom tränga, barandes derjåm-
te, mycken frukt, och giswer således stna planterare mycken roin*
ning för anwand möta; jåmför Herr Ma^. ttögmanz Difp.
Om trån til Hackar och detz oraältuga tanckar om Häck plan-
teringen, samt de d.r cirerac.3 Au<ftorer. Hururcita Hatzelen
år stadelig for gräs wäxten pä ängar, kan inhämtas af Herr
Aren. od) Ritt. Linn. Olänsta ■ Resa p. 253. hraared or-
ten, så lyta: » .Der Hatzelen wäxer lagom tätt och logoitr,
rumt såg man tes härligaste gräs, at man fiarf häras kunte stum,,,
dett Hatzelen ingalunda förbränner gräset: men hwarest fälten,,
emellan Hatzel bustarne woro mycket stora, der war gräset,,
smådt,som intet ägde Hatzel skuggan: Herr Baron Brauners,,
tanckar härom lyder i detz åker och ängstiötsel 2. Cap. 6. §.
om betes hagar sålunda : Dett treDie staget as löftrån, som „
en landtman fan updraga i stna hagar, ar Hatzel i backar--,,
ne. Dett är wist at graswärttn hindras as Hatzel buskens,,
stugga; men den är råtta grunden tit Ekskogens tilraäjcf; fy,,
i Hatzel busfen får O lontt falla fritt för all åkomma och fTiu*,,
fa rakt up til wacker och frodig stam. Jag l)ar stelf fett , at l„
stuggan under Hatzel bustarna har fiått den härligaste gräswäxt
både tit den täthet och långt, som en någonsin kan önsta ;
i synnerhet har jag märckt, at Dac.yiis glomcraca. poa nemora-
lis och vlelampvrum yrat-nfe osörlikneligen wäl triswits ther-
under, hrailfa för boffap äro ten aldrabegärligaste soda ; ja, jag
har siera gångor blifwit warse, at Avena praten..*, som'annors
merendes hälst wäxer på torra öpna backar, alt för giärna ta-
git til got>o boställe under och emellan Hotzelbustarna, och der
stått hel frodig. Om Hatzel nötter warda utsådde i swetje
land, så uprinner teras en härlig Hatzel stog, hwrlfen gifwer ett
Dmnog löforott, tienligt til öder för all bostap ända fil hästen,
Herr Baron Brauners stogst: l^. n5. wore sördenstull nyttigt,
al Landlmän, få til detta befof, som annan deras flytande for*
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man raitferoinfågga sig derom; fy detta trädets art och tiartir är så-dan, af nästan ju mera dett ägas, ju bättre och frodigare må*xer dett. Men om man wil utrota det, så afhuggcs det par al<
nar ofman för roten: roen stier ashuggningen när roit roten fällpstiM nya stotf och telningar.

@rain kunna ock, ter nbt-ffoa år, haswa, sttf rifeliga un-
derhåll, hwilkef fan stiönjas as te många på Alant befinleliga
itjfltfroin, som fTota teras årligen blifwa feta. RofVnften l. c.
Det stulle fortenstull löna 'mödan at uptraga Hatzel stog,
ebwarest man kunde wara sinnad af inrätta någon Haga fö.Gwin -Kreatur; Brauner \. c. p. 55.

Tor.nt) sönderstott Hagelknopp bland annan fota åt hönsen
gifwen, flal anfenligen bidraga terttl, at te begynna at
wqrpa braf, Jämför.Herr Bojes sörfarne Lantt-Hushålning
c. 37, p. 313,

Land.män på Goftlant påstå, at gröna färska Hagel tel-
ningar sorwara Uttröstat säd och miohl från at blifwa
ornad, om de i bingarne satte blifwa. Herr A^l.. Linn,
Ql. Resa Zc)7.

Hagel loswen rutna snart, och giöta Gräswallen; blis-
wa de i hop famlade, sedan de om hösten affaflff, och så i
hop-brinna samt ruma, så äro de den bästa giödsel, at lå§*
ga^ kring och ofroan på rötterna as unga trän, som utplante-
ras ; emedan de hwarcken bränna eller röta och foljakteligen
ingen ftatta förorsaka, fom annan obrunnen dyngia giör, när
den kommer at röra wid rötterna. Järns §>err Prof.
Trotz. anm. I, c. Samma fordel kan man ock haswa af
alla andra löfträn, om deras lös blifwa på satt, som för-
mält (är, brukade. Likale-
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Lifoledes år assan af detta tråd, så wäl fem af all

siags träd, en god giötfel, enar den lägges på rötterna. Nr in-
gen lue as astan uda.at, gior ttn tå så mycken större
roårrfan.

När en gammal Hagel Häck uthugges, gifwer ten en
myckenhet as stiön wet, som Hagel altit gior. EJlis bcrdtear
sig haswa lärt af en Mältare, at wet as Hagel, som legat
och torckat i 2. Ährs tit, gior af malf, fom med dm (am-
ma mälteö och rökes, blir mycket bättre och (Tiönore , ån t_f,
fyuartil man brukat wet of något annat trå. Se hans Tim-
ber rree improv-d. l'. l. p. 146. Nct . WåstergylltN på-
iåntes roit) Alun-warcken fyrarne met torr roet och rijS as
Hagel. läms. Linn. Wg. R< p. 68.

Kiårnan i te aftånge nötter mognar jnarore, men senare
l te runta, ssriswer Loei- prull. p. 57,

Om dest förekommande nyttor i siogde arbeten
och andra HandleriiiM.

Aldenstund detta frät år fil stn l)a\t ämmeligen segf ochfas», (etan tet blifwif tilbörligen fort, få plåga Landtmän teras
glöra rigel och fåll; tå te beliena stg af deg smidiga grenar
eller späda stått och telningar, sedan te förur bliswjf behörigen
tålgta, til bintning i tetzas botn; <ffwenleteö gjöres af Hatzel
få i Swerige som mom-lands fålsirindor och andra stags
korgar.

Dega weka och späda telningar samman writas ock fil sä-
ten och. Rygg-stycken på stolar. I_a.l. purff. p. ff.

Uti.k_n^ans! ar gansta mycket Irufeligif, af deras fåflfe*»
tiot, innom hwll.a de om nåte»wa hålla deras såra hjordar pä

B åkrar
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ekrarna, aro giort. as Hagel, som blifmrf flätat tilhopa nästan,
som man ser kålstrintor roara flåfate. Dege såOfetior åro
Mista lätta, och funna utan någon fwåriqhet af en liten Gage
flyttas ifrån det ena stallet fil det ant>ra på åkren, alffom man
finner nödigt, af haswa åferstyckerna glödda. lams. Kaimz A-
mer. R. "p. 1. p. 262. Evelyns Bllv-, p. 88. Ellis hufb.
'I 7. P. 2. p 245. hwilken fftfta dock tagit sitt nästan ort
från ort utur det citerade jlällef af Evelyn. 3}?ångenståt>ö uti,
EngUn^ aro ej allenast planckcn od) stangseln både omkring man-'
och ladugården gjorde as hopflätade grindar eller

(
häckar utaf

©agd, utan ock måggarne af lador och å'stillia. andra uthus
lefiå änven ofta til en stor del as sålunda hopflätade Hagllpön.
då de'ibland öfwerdrages på bägge firor tyed leerbruk. lämf.
Evelyn l e.

Deg Rijs och cjmipar, som ära storcka och (mitigo, brufolLanttmän til gardesgårdars flätande, fnm. (il rilé-fnippors,
byltors, hwarjehanda mackors och andra tings i hopfogande och^samman bindande, i stallet for midjor af biörck, enar' de förut'
få dyliff fatt blifwa tillredde, hmar.it de aro mycket tjenliga.

Tunbmdare wefa ock mycket mal, hwartil Hatzel trädet
duger, då de deraf hämta sina bänt, fom åro starcka och ba-
stanta; åfmenwäl så utmålja fistaregiärna af thttta träd-'
flag, ffna metspön; Haraf Mcs och pist-staft, störar i knM-"
gårdar för årfer, Tursta Bönor, och andra klyfwande wäxter ;:
Éogar och annat utffragårtar, at efter och på dcm wanja trän
at må%a i witza figurer. Uti England ser man mångenstädes
alla stänger uti hummelgårdar endast af denna.

Swarfware och Snlckare tilreda af Hatzel rötter åtskilliga
käriss och husgeråds fafer, till ex. präfnqa nattlador m. m. hmikka mår de met en. tunn ock) låmpelig färniga öfmcr strykas, tyc-

kas
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fas i fägring trotsa den dyrbara Sfylpaddan. Jamf. DaM-
rnan l. C. samt Raij. tt.tt. PJ. p. 1380. och följ.

Af detta träd sås och fört.Miga flmmersiänger, starckck
siegspolar, och stasf til långstaftade handstiåror och annat dy-
lift; det brukas ock med fördel til bögda öfmenrän på stator;
ehuru det ofta nog kan wara froårt, at finna denna dertil lami
pelig waxande. läms. Dahlman f. c. och Brauners stogsst.
p. 119.

At fästa halmen på te i Englanri brukliga, forfräffellga
och gansta roaraf.iga halm.af betiena de (Ig merendels af Haf*sel fprå.ar och Hagd midjor; jamf. EMs husb. T. j. F. l.
P« 86. Taken, af Engelsmännernas Höstackar bindas ock
gemenligen faft med tnlika Hagel fpråtar och krokar. Qämf,
Ifroi, i_alms Amer. R. T. I. p. 20Z. 212.

Målare och Bilthuggare förfårfciga af Utta fråt sina få
kallate rit -kol til gruntningar, tå pinnarne förut afbarckatt
och behörigen tilredte i en bygpipa med ler tilfäpt, brännas.

S-ralilenberg beråltar i stn Nord unt Oft. fhell von Euro*
pa unt Alla p.^421. at Rysta Fruentimbren bereda af Has-
fe, en art as hårsminck, fom de falla surmc eller surma så-
lunda : man tager en Hagd* farna, sticker ten på el jern,
bränner den under en silswer eller jenwaflrif, hwaras röken
eller sotet fäster sig på samma tallrik. Mr man håras sått
nog, sopar man sotet as tallriken, sätter litet ©åcfer' dtM'M
blantar det filhopa, samt låggcr det i en dosa, så år det jär-
tigt. När man gjör tet utan tillsats as éåcker, få är det
ånnu båtere,

i

Fordom dags tillreddes as fcega fåf, frut, innan tef blezr6nf,af A^hkåUertil woro tjenligare Rsj. ttllr. l. c. ' s
23 2 Al
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Af solid.rjwtta Hosiel-blommor tilredo Färgare och

Mätare en stjon gul färg, fom fallos of den Schiuttgelb, Bleij-
gelb l^del. prull p. /6.

I Halland och am.oref.dbes ffola not-stolen brukas til
forgerier, i synnerhet til fwort färg. 3amf. Herr Hlcl.. Linn.
Sfänfa Resa p. 201. Th. Lgscholinu. de medicina i)3NO«
IUM domcftica. p. 225. Wtzor pläga ofwen anställa sina le-
kar med nottet. Tranqvilius, bärattor ot Keifar AUGU-
STUS för of roa sig, och ssä sina sinnen los, ffal medelst
nötters kastande hofwa förlustat sig i Gätzors solstap.

Somlige of dem, som pläga upsöka metaller, taga af Has-
sel trädet en of naturen tweklyfwig eller twegrenod qwift eller
Telnings dermed de tro fe lött/ligen uppnna fifpfltga Molm-
strek, lomf Raj. Bift. l. e. äfroenfebee* betiena de fe af den-
na slag-ruta til upletande och igenfinnande af de sa kal-
lade jord-glömmor k>n. Arnet houta. Sämför har Herr
Arch. och Nidd. Linn. Skänsto Resa >60. och fi. jo somlige
pästä, ot mon meb denna fFcxl wara i Mnd, ot hel wist i-
gensinna, hwad borttappodt or, hitta pä förDoldo^äll-oel) wa-
tu-ädrar, uptacko stora mitzgjärningsmän och bem, som bcgätt
mört) m. m. 3emf. k.velvn« Silva p. m. 88. Saken med
Mineraliers igen letande förhåller fe Mmda: de utwalM
ffter nägros mening, holst för Solmes upgärg, merendels wid'
dånens tillagande och gjarno, om fä kon ffe, wid lungftir
ivi^rile Bebodelse tid, en telning, son. ifrån en punkt delt fe i■tmanne grenar Vid. Fig. lik wära fä kollade

grepor, holst of ett ärs statt, hwars grenar b
d. 06) 6 c. worit i det nogoste lika fwcfa, u>-
tan wcmck och lyts/ hwilka sedemero gjöres lika
länga , hwordero til ungefär 3. qworters längd,
del.' ofrigo andavi a < afhuoges til i. qworters
längd ; en tum mer efla- nnndre kommer ej an

p&
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pK. Sedanrutan således ar tillrett,fatearman yttersta andan
af dega grenar b. och c. en i hwardera handen , och det salun#
ta, at tiock andan a d. med sm punkt a. kommer at syfta
lodrätt ned ät mareken, h.varoä man står, bcgynnandes seder-
mera medelst armbogarnes wr.dande up åt Himmelen, at bö-
ja händerna mot kroppen, oeh liksom formera en circsl, hwarn.ed
förfares tils bakdelen af panterna stä emot ywarandra , dä och
flordntan a. c., som i medlertid- under en sädon händernas
wridning böjt sig ut ät, dä redan Mar med sin anda a. upät
Himmelen. I en satan ställning gär man sedan omkring til
at utforska de i jordenes buk fördolda, (katter, dä ock rutan, e-
när man kommer ehwarest de aro, ss-qcs genast utwisa stallet,
medelst det at storandan *.» d. med sin punkt a begynner tryc-
kande, at syfta dit ät; börandes afwen den, fbm.går omkring
met denna -ruta sielf, icke bara uppä sig någon Malm.
3dmf» La.f. Pruff, p. 56.

Qit denna forte af -ruta, an i dag tii farorna briif
hos en del af wära Finsta, men i synnerhet Osterbotinffa Bön-
ter ar uflig, ftar jag^af H.etr Mag.-Högman itfharotaf, hwil-
ka senare, nämligen Osterbotnista-Bönder i brist af pafri be-
tjena sig af Rönn Sorbus Linn^Fl^ lv. _p^s< ock) Hagg Pra-
NUB padus Linn. Fl. 3v. 4V- pä sätt och roiö, som förmält
år, hällandes i allmänhet föpe^ at en ssag-n.ta af floa-^ionnstal wara d-nö-Na; twifwels'utan derfire,^jagd?fiog-Rönn
i deras tanckar fram för andra irad-stag ar af en, "sä wid
tetea behof, som ani?an widffieppelighet nog undrans wärd
kraft och helig warckan; aldenstund de föregifwa, at Gud
hafwsr om &tt_.r.lfcåfrä framalstring en besynnerlig omsorg. En
del äter af dem, som omgäts^med dega rutor, ffolapastä,
enlisit berörde .vi asitters underrättelse, at de funnit samma kraft
hos Bwrck-trädet Betir.a Linn, El. 3v. B>9< samf en del
andra löfträn. Men e.chal!igt ffola de intyga, at dc§a ej mera

03 3 än
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M^n dag aro brukbara, och knapt det, om man kommer at
betjena sig af dem pa en het Sommar öa&, sä at de af So-
lens warckan blifwit förmycket torra; stolandes ej eller a\oxa
Neftexiun -tvit utwäljante af en fftfcan ruta, pä de af otz för-förut omförmälte omständigheter, som wi sagt en tel förmena
terwit böra i akt tagas.

Om Hastelnöttttnas nytta til niAAf.
När nötterna aro rätt mogna och goda/ sä ätas de räa

med behagelighet både af förnämare od) fåmre personer: de fom
åro af rätta staget, samt wal handterade täfia nästan i beha-
gelighet od) wälsmaklighet bädé met Walnotter od) Caftanier;
och ho wet om te icke ofta stulle pareras för te bagge sist-
namte, om te tcke hade ten olyckan, at wara hemfodingar
och de andra utlandsta; ty alt utlandfft smakar ju altid bät-
tre, an hwad Swenstt,och Finstt ar, emedan man i en sä
granlaga sak ej far lof, at rätta sig ester natursens egen smak.

Wära Fruentimbcr upkiöpa dock om höstarna nog af tef-fa, dä de kunna fäs, od) bruka at bland andra confituretoch läckra faUx äfwen for främmande od) andra sätta demfram.
Engelska Fruentfnber brtlfa dem iblant bäde uti Pud-

dingar och förfor, och pästä entel, at fädana rät tillagade ej stola
mycket i behagelia fmak eftcrgiftva dem, fom äro gjorba. afMandel. 3åmf. Evelyns i^Uva p. m. 89.

Omogna nötter, som ännu aro gröna, avlockas i Frank-
rike och laggas in i laka äfwen som oliver, od) aro en god fållat»
Herr Pr^s.^>ot/x!ii anm. l< c. At en del Ctänts Personer
i Swerige stola äfwen tilreta Sallat deraf pä följande sätt:
neml. Smä omogna nötter afpfccfas met fina Klasar, hwilcka

ha-
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hastigt förwällas . rent sindante watn , hwaruti lagges någret
saltkorn; sedermera fläs te igc:iom ett turckstag eller fäll, at
watnet far afrintia, dä te smä nötterna, som retan lätt Idfna,
tagas utan möta ifrän sina klasar, sä fagantet. at te ej wit
renfafltet söndras; stulle^ några gä sönder, sä kastas de bort.
£)ef?a förwäida rensade nötter infylfes sedermera som salt-eller
roin-gurefor, det är, de blifwa mcp lagerbars blad inlagde, an-
ingen i, salt laka eller win dtickia, som bekant år, har Herr
Ma^. Hörnan tafté lämna mig underrättelse om. Äftvenle-dcs brukas at inlägga och'insylta mogna nötter. Herr Prof.
Trotz. l.c.

97dr Praeneftenerné fordom blcfwo belägrade af <7artl.a-
ginenf_rna och deras maat blef all,, upböllo de lifwet en tit
nålfan allena met dessa, som der wdxte i stor ymnoghet;
8-vatan och Hatzel nötter blifw.f kallade Prineflin*,; Se
Raj. Hift. plant, p. 1)79»

Wijnhandlare pläga tålga fpånor af Hatzel, dem de läg-
ga i färstt grumlot wijn, hwarigenom tet innom et dngn blir
hel flört 3dmf. P-fai-ellus de a.imenfor. facult, p. zs.
[- Erfarenheten har wifnat, at nar barn ibland kommit at
dta nötterna i fot: flor myckenhet, haftva de teraf lupit fahra
ym lifwet. 3åmf. Eiiis t.uBb. T. v. P. 2. p. 144.

Uti Vc)sws-lal)n förwara-te dem stjona öfwer wmtern,
sälunda: man grafwer en grop i sanden, lägger torr mäsia ne-
derst i ten samma, terofwan pä . nötterna, hwilka öftvcrjöljaö
wal med torr mätza alt omkring ; sedan täckes de öfwer med
näsiver: pä nafwern lägges sand, och pä sanden eller åldrar
iftverfl mufltorftvor. Sålunda förwapas te alt til Päst och
utfpricknings ttben, ta te smaka mast sä godn som mandel.
lämf. ■'Kairos Bohus Nesa p- 235.

Om
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Om Hastelens egenskaper / kraft och wärckan/

fäsom hörande til Medicin.
Hwat Hasselens nytta i Medicine angär, sä dr tet en sak ,som ej egenfeligen hörer fil mitt gjöremäl:

t
ten som ock med

trygghet mil hantia om en wäxts nytta i halsans stjötante och
slukoommars hdftvante, bör sielf noga försökt samma; ty lif-
wet och hdlfan aro en for tyr statt, at lämna pä wägspel; jag
wil tock, at följa pldqfeten, anföra en ock annan omständig-
het, fom Medici anmdrckt mit Hassel, famf de källor, hwar-
af jag famma taait; men tilstär fillika upriktigt, at jag aldrig
sielf haft filfalle , at forzöka te famma :

slt Haffelnötter äro fwära för magen at fmdlta, §rave»»
ra hufwutet^, och gjöra cntt i bröstet , i fynnerhet om ten rötahinnan 'pä kdbnan ei blifwer wäl afstrapat, innan de åtas, är
en enhällig fä de ©am.areS fom nyare Medicorum mening;
od) tyckes erfarenheten nog befanna, atttei altid äro sä goda
för bröstet.

C5De gamla härsta nötter aro aldeles stateliga ar dta,
ty de forortfaka hufwutwarck och mag-ref. 3ämf. Med, Bri-
tann. p. 132.

Stötta Hassel nötter kokta i honung eller i miölsta åro
gota för gamal hosta-; enär l. stietolat i. sänder ofta inta-ges. Diofcordes.

sft olja, ufaf nötter stal gjöra tet famma, intygar Tra-
gus. Sdmf. l.aj. Hift. l. c.

Nötstal rifna met olja, som Diofc. förmäler, (kall taga
bort stackar af barns ögon, eller giora tern swar.a, föregif-
wer Cornarius sig en od) annan, osrtg« met Succés försökt.

Hassel
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Hassel-kärnor bränta til asta, blantate met Biörn isier,

sch fmorte pä ställen der hären börja affdfla, fäster tet, od)fom-
mer tet at waxa igen. D»ofc.

Watn Diftilerad af farstå Hassel- nötter, hwaraf fä
mycket fom fwä Drachmer tnckes, hälles för ett oförliknelig.,
mctel emot Colique od) starckt bufref; fe Prof. lErot2. anm.
wlt Herr Ma)or Rofenftens (kogéstötfel l. C.

Saften, fom blifwer trykt od) prdssat af kärnorna igenom
ett kläte eller turchjlag, är tjenlig for sten paMon. CamerarUjs.

Oljan utaf Hassel-nötter stal tdffa met ten af fot man-
tel, pästär Th. Bartholinus de medicina Danorum dome-
ftica p. 225. Om man gjör sig en olja af tetta trätet, per
defcenfum, sä stal ten wara fortrdffelig emot tantwärck, fal-länt. sot och annor tvdrck i kroppen, enär man offa smörjer sig
termet, hwarföre nägre mena, at tennet oljan ar ten famma,
fom RuJandus kallar Oleum Heracjei, och af ho-
nom sd högeligen berommes. Denna kosteliga olja brännes
fdletes: Hugg smd Hassel-stubbar, torcka tväl, packa dem se-
dan wdl i en gryta met en klubbet eller hammare, grdf en
grop i jorten sätt en äfwen fd stor gryta ter neter, ldgg ett
bleck uppd, met mänga fmd häl, htvdlf fä fetan ten äntra
met weden ter äftven uppä, (meta wäl fil met Krukomakare
eller annat ler, fåat ttigeti rök in, eller utgär, gjör en fakta eld
här omkring, fä flyter oljan i ten netre grötan, hwilken fe-
termera förwaras tils ten behöfs.

Hassel- hällas för befynnerligen gota emot grus och
niur wärck, enär te atas pä fastande maga eller siraxt efter
mältiteri. Chomei Di<^, 2, tel p. 267.

§. 7. Sd,
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§.7.

fåffityfom M' hafwa i föregdenbe lagt wärt Swensta Ha^%^3 sel-trads margftllliga nyttor för en dag, samt afben ter'
sK^A stddes Daft filfdlleat orda om te' hemtama dmr, hwil-
fom detta träd dr nyttigt til foder och spis: sd wele wi här
dfvven til (lut nägof orda om de fd kallade wiltakreatur, bd-
te fyrfotade tiur, foglar och inleder, som af Utta trät häm-
ta fitt rifa underhäll, jemte et och annat mdrckwdrdigt.

Qif fnfe^er dw i fynnerhef, Scarabaeus, Allon-borre
faun fv. 346. Cimex faun. lv. 675. Phalaena faun lv. 849»och en hop andra säsom Coccinelia, Chryfomeja., Ceram-
byces. (det dr en Cerambyx teftaceos elytrorum fafcia dul,
pli albida-, tharace fpinofo, som upäter kärnan i nötterna och
sedan Z.nomborar fkalef, Se Difp. No», infetf. p. 13. (Le-
pturae, Papiliönes, phryganeae, Tentbfedme^ylchfieumone»,
apes od) apbides m. M.

Af foglar infinna sig en hop PaffereZ, Corvu* AH-
ffrika faun lv. 74. nöt-wdcka, nötpacka Sitta, faun lv. 182.
Nötkraka corvus faun fv. 7?, hwllka tyckas af detta trätets
fruckt sätt ftna namn, och andre: af stogens fd och bostap ws-
te wi e föWnte alla hälla en god nöt til godo, ock famla dem i si-
na gjömmor i wmter förrdt, säsom 3forn Bcwrus faun lv,
21. Erinaeus ijgelfått faun fv. 16'. Muftela Hernlfttrt faun fv.
9. Bus aZreftis faun lv. 36. hwllka blifwit förjl af Konung
Friedrich ©formörtig i åminnelse införde pä Oland, samt
Ta!p_e faun fv. 17, Mures Lulvettrez faun fv. 32. od) en (fOC
mängd af andre.

En^och annan af gamla Auflorer pästä, at ndr man
bar et Ars gamalt .Hasseffpö uti fin hand, dd mdste alla
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ormar fiy fin koos; men jag tror, dsfcte lära laga sig un-
dan om man ock har en annan käpp af hwat tfrd fomhdlst. Witare sdija de : om man

e
gjör en krets om honom

met eft fdtant spö, sd mdste han tö terinnom; jdmf. Ment«
2e.5 bit).

t
p. 139. men harfil ldrer fortras en alt för- stark

tro, ti) för mig och mänga andra har tet ej mtlat lyckats
pä annat sdft, an at setan man gjortt cen ring kring ormen
med fpöef, man straxt bultar honom ihjäl.

(Sonnerfigit dr, at man pd flera ställen i England ivtD
grafwande i jorden, funnit til ndgra famnars diup Hassel-
trän od) Haffel nötter imyckenhet hel och hällna; sielfwa tra-
tet har warit fwarf fom Ebenholtz, och kärnan i en tel nöt-
ter dnnu Het frist, fast te legat i jorden flera 100, Shr; uti
andra hafwa nötterna warit ostadde, men kärnan dock borta,
jdmf. Plot oxfordfh, p. 163. Ellis timb. improved P. 2.
l>. 14Ö-

Det stär mål uti wdr @to*n(?a Bibel i. Mos.i V.'3<s.v. 37. at bland de gröna käppar Patriarchen Jacob tog, och
barckate hmita rdntsr pä, samt lade i hoen för faren, at
tymetelst fä tern at lamba honom spreklota och brokofa lamb,
wore dsiben kappar af Hassel, men den båU i Botanique ocl>
Orientaliska (frifter fd diupt bewandrade <äat)l. Nom Prob-
sten i UpCafa E)o<sc. 01.. Celsius har i sin Hierobot, T< r.
p. 253. med nog fasta Ml dtaga lagif,öf Trätet ll >, £*;., ej dr
Hasse., utan Mandelträ (^mygdalus); och dr wär^ nya Sin-
ska Bibel verfion bär nästan ten etfta af Europ^iste ver-
fioner, som rätt uffdfe? detta fpräket; mdst de andra haf-wa, fom Smenff här, Hassel.

Hagel har t famma egenffap, som dtstilliaa antm frukt-trdn och bdr-bdrante wdxter; nemfigen, at somliga dr fdr
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man tes frukt eller nötter i ganffa stor mvckenbet; andra Hhrser man nästan intet til en enda. jag^har tilförliteljg underrättel-
fe, at dr »7si. *3* 57- 58- har har omkring Åbo warit nog
mycket Hassel nötter, i fynnerhet at 17^3.warit helt stor ymnog-
het deraf); men deremot war 17^. od) 1756. fä gansta litet,
at man ndppe.igen fecf fe några. Ut' England hafwa te Ut
tekn , at om Hasselen om wdren har en myckenhet met blom-
mor , (fal man nästa hösten tereffer fd en ganfka ymnog fdtes-
wd>t. Jdmf. Meagers Mystery af ttulbandry p. i.z.

Desse äro nu G. L. te tanckar och anmärckningar, rö-
rante wdrt Swensta Hassel trd, fom min Fringffurna tit>
tilldtit mig, at utur fiere Auflorer j hopfamla; nyftia tem

tig til fromma och bdtnat, fantt wid alt tefta förgdt
icke, at gifwa af ett frotigert hjerta,

Eran Gudl Allena.

Til %ttt AUCTORE.N.
iDUT fullgjora min Innerliga böijelse . ånffate jag äga en til-
/HW räckclig wältalighet, a. ät aga lägga nctrwad bksynnlrligl^" fägnat jag förnummit, tet min herre utarbetat, et artigt
ämne, som för gode £>usbdflarc ej torde blifwa mintre brtjageli*
git an nyttigt. Jag lyckonstar,(ördmstull, Min Herre til ssmatra framsteg i bokliga känster, och stal min längtan wara
fullfpmmen ; tå min Herre erlMt en heter och belöning, som
(il alla Delar swarar emot min Herres anlagta ftit och modg.
(ramlefajer mct fuflfomligit nöije.

MIN HERRES
trogne wc»»..
J. P. BERGH.é>iltvbotninsi.I..MMZO den 8. Junii 1759,
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