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§.6.
Nyttan af mogne Eenbär.

tenbären fomlos då do wol mognot och blifwit ljusblåa
fH^» eller swartakcigo, onnngen detster i Septembereller Octo-
N^ ber månod. Lättaste och behändigoste sättet, ot fam*

la dem, är detta: Men lägger under buston på 0110 sidor
grofwo dukor, då trädet, med en käpp påftappabt, fäller de
mogna bären, hwilka fedon med en QSonna rengöras, och
de, fom stolo forrcaras, utbredas på et rent golf eller något
kläde ot torrkos i 14 dogor, på det de ei matte bränna til*
famman, när de komma ot länge stå. Eljest funna båten
fastas fåfom jod och renfos ifrån Spindlar med Eenqwistors
ställande i bärhopen uti något fårilt. Bäst är ot forwora
dem i tiltåpta tunnor, på det inleder, Rottor 0$ Mof,
f)wilta gerna åta Eenbär, ei matte göra någon stöda.

Allo Eenbär äro ej' lika foftfulla, men allo innehålla de
nogot kådoktigt ämne och ägo en botstoktig fmaf beblondod
med mer eller mindre fotma, olt efter jordmonens, wäderle-
kens och trädstagens olika bestoffenhet och godhet, och funna
fåledes ätas sådana fom de äro utan någon prnparation bå-
de of folk och fonod, dock brukas mostoöelé pneparata utof
dem. Eenbären tjeno til föda för flera (lags foglor, såsom
Orror, Tjodror, Kroms-foglor, Trostor, Swensto Popego-
jon (J-oxia linea alarum duplici alba, Faun. Svec. N.
176) rit; f. hwilka gerna och med nytta äta dem. Monn icke

wisto stogs-foglors kött är behogeligore och hälfofommore cn*
dast derföre, at de lefwa mäst af Eenbär. Mon wet ju, ot
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Kroms- kött är långt behogelligore om Hösten, bå de
ato Eentor, än om Sommoren, då de förtära inleder, Sw.
*3Bcrt. Acad. Hondl. 1750. p- 104. 175 1. p. 133, 136. och
1757 p- 142. Nor mon wil hofwo en Häst fnart fet, be-

römmeo mycket följonde: mon tager Roftrvr, Morötter, §all*
strunt, Eenbor och granris, hwilket olt torkas och pulveri-
lera^; stdermero toger mon en näfwo utaf hwordero stoget,
och blondor uti hofwron, och gifwer deraf en tib åt Hästen.Ulof Eenbär tilredes flera stogs drycker eller Liqueurer och
prXparata, fofom Eenbärswotn utan och genom deflilation,
Thee, Decod, CafFe, Dricko, <2Bin, Bränwin, Olja,
Mos och Elix, bwiltat tilredningéfått och nytta man nu wil
bestrifwa i det följonde.

§ 7.
Eenbärs-wottn, Tl^ee, CafFe, Log och dricka.

. f£enb.åt6*xoatn kallos det, när t. et. tre faunor falt
watn stått et dygn på en fanna frostade Eenbär och blifwit
filabt. Detta fallos ock Eenbärsdricko och of några Een-
Mrsroin; men förtjenor ej namn of win, innan fat gjäst.
©et är godt och angenämt få länge det är forstt, men håller
fig ej ofwer 8 dagars det osstjöljer bloden, fåfom Decodum
Lignorum, och tjenar både fåfom en hälfofom dryck och me-
dicine. Uti Sto&tåppor, Colique, Mag- Slemhosta, äf-
wen få i Magflen, fom består i en fwedo med fugonöe fring
mogstärfwen, for mjelt-och moderfiuko berömmes det. I
FluHosto hålles det ock woro godt, om dertil blondas Honung,
Bränwin, roo äggegulor och litet SafFran. Deflileras det, fa
får mon det få kollode deftilerade Eenbärs-wotn, fom gjor
got) werckon i Colique och Sten-pafFion. Se v. Linn.
Gottl. Ref. p. 326. AflT Haartm. edit.p. 25 , 26, 149/
209. 210, 265. GeofFr. Mat. Med. T. 111. p. 637.

A 2 I siäl-
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Instället för Thee kunna stötta Eenbär nyttjas, om

man står kokhett watn på dem och låter stå en stund. Detta
watn tjenar i synnerhet för dem fom hafwa fall Skjörbjugg
och plogas- med fiufdomar of stem. Drickes det wormt för
måltiden, fäges det befordra molsmältningen. GeofFr. Mat.
Med, Tom. 111. p. 635. Logges Kyrfwel och NDeröuer
dertil, är det got>t för dem, fom hafwa Sten-palUon > och^
leder mon immen of siudonde Eenbärs-wotn med en trott til
den wärkonde tonden och kindbenet, stillas Flust-tondwärk.

Utofrostode och stötta Eenbär får mon genomkokning medwatn
en lika god, om ickc holsosommore dryck, än of de mländsta
CafFe-bönor,fomkon drickos på fomma fätt, fom det ordinai-
ra CafFe, och recommenderas fåfom urin-drifwonde for
Born efter Skavlafané Feber, äfwen för Brunsgäfter fom
ej kunna hållasig muntra maten, hälstmedrostodt Hwete, och för
Barn, fom plågas med viarhna lienteria, da maten osmält
afgår , antingen med mjölk eller voafla.

Eenbärs vecod eller Log fallos fat, när fonfcastottoEenbär fofos med watn få länge , ot det blir mustigt. Den-
na Decod är^ på fomma fätt, fom det fades om Eenris-Log,
tjenlig tilBränwins och drickots förökonde och sörbottronde. iil
numebod, fotwom och ot hota eller bodda witza stödda, fwull-
no/ wärkonde och förlamode delor, antingen enfom eller
blandad med andra tjenligo, helonde, fordelande, stillan*
be och mjukande medel, brukas den worm. For Bostop är
den et godt pnefervatlv under Farsoter både in -och utwärtes
brukod, och wib tilstotonde durcklopp med Theriac blondod,
et ibland de bästa remedia. Med Molort och fatt nyttjad
berömmes den i Hosta och Wattusot för kreatur; och med
molitmalt, Stenjoto, Anis och Fenkol blandad, tjenar den
för Bostop i Lutigfiufa.

A 3 Af
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Af nämnda Eenbärs-Log fås ock dricka på famma fött,

fom mof Wört; men holfofommore (^enbärsdricka for man,
om det tilredes på följonde fatt: Mon står wormt watn pa
lätt krotzode Eenbor och fedon det stätt en stund, låter mon
det rinna flera gångor genom tåren, ot faften eller musten
blir wäl utlokod; eljest hor jog fedt utlafningen ste genom bä-
rens stötande i något dertil tjenligt kärill med postoget wom,
fom sedermera filas. Wid gjästens inläggande bör i okttogos,
at det utlakade wotnet är hworfen wormt eller kolt utan
ljumt. För öfrigit forfores dermed fåfom med onnoiii brygd.
Detta är et godt och hälfofomt dricko, fmokor wäl och är
tiHita födande. Om detz medicinska nytta stol längre from
omtalas.

§. 3.

Eenbärs-Win, Brämrin och Olja.

Eenbars-N)in, om mon fo får kolla det, eller rätta-
lte fogt Sidre, tilredes på fiero fätt. Slår mon några kon-
nor godt, hälft fnöwotn po äfwen lifo många kannor krotzo-
de foftfullo Eenbor och låter det stå et dygn otäpt i et falt
rum, hwilM fedon silos och stås, tillika med litet Windrägg
eller god Olgjost, i et renodt onckore eller tunna, fom fprtm*
dos, dock ei hårdt, och fåtteé ot stå och gofo någon tib tils
det for en Wm-fmof och luft, få hor mon, et holfofomt Een-
tors-Win. öm få behogos fan det oftoppaé och fyllas pa
bouteiller ända til höljen, dem mon wäl korkor och hortzor,
få blir det klarare. Förworos fedon i källore. Det är en
ongenäm och i Fronckrike! hos Bönderna i brist på annat
win, bxufelis Liqueur. Berömmes for falla naturer uti
mag, njure, eller Stenplågor.

Det af HerrKyrkoherden widlpftigt och omstän-
A3 deliga
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deligen bestrefno Eenbärs drickot, eller fom hon det foto
Swenjka Winet, tilredes i korthet ot sogo, på följonde fött:
fedon da fallo roatnet stått a dygn på krotzode Eenbär, af*
tappas det och stos åter på Bären ot stå i 2 dygnjdapåjå*
ter mon det rinna 223 gångor genom bären , at det måtte
bli mustigt och klon, då kokas bet in til hälften eller tredje*
delen med fogto eld och ofstummos under fofningen, derefter
flat det i nogot kärill ot flroina, och när det kännes wora
ljumt , lägges deruti Minstens falt, windrägg eller färst Ol*
gjost och röres wäl om, fedon täckes färillet med kläder,
dock få ot luften ssipper in, och efter et dygn åter omröres.
När det börjar ot gjofo, hwilket ster> efter 204 dygn öses
da i wäl renade och fwoflode Win-onkore, uti hwilka mon
förut stor lita Franskt-eller Enbärs bränwin och stakar wäl
om, efter 233 dygn flat åter litet til af nämnde Bränwin,
om det än gäfer, och korillen fprundos wol, ot ej någon luft
slipper in eller tit. När gjofningen uphort, fom ster wib pag
efter 8 a 10 dygn, oftoppos det och stos i andra rena onckore
ellcr bouteiller, fom wol fprundos eller korkos och harlaé.Wil mon hafwa det rått klart e kon det oftoppos flera gån*
gor, hwilken ostoppning ej bör ffe oftare, ån en gång i wee-
kon. Detta win soges täflo med en del utländska winer i
onfeende til smak, färg och klarhet; mm oftvergo dem alla i
anseende til detz hälsosamma werkan i många fiukdomo^

At sto Win på Aotzode Eenbor och fedon det stådt et
dygn, koko tillika med bären, fornt offluma under fokningen
och fedon silo, forostrifwcs äfwen fåfom et fätt, at tilreda
Eenbors-Win, som bcrömmes i Hufwud^Lond och Tandwärk,
i stemmig Bröstsinko och Andtäppa, i Hönédån och Fallande
ftr; men derigenom wiimes ej dct ratta ändomålet, som är
ot fporo utgiften for det, fom är Utländskt och tilreda en häl-sosam LiqueiiF of inländska frukter. Det kollas ock Sen*
bärs-win of ftmligo, när stötta Eenbär digereras med Win,

eller
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eller fättas insydda i en påfa uti et med n>iit upfyldt onckore.
Eenbärs Bränwin (3piritus Juniper. e baccis ) tiixebet äf-
wm på fiero sött. DelUlerar mon en kanna Bränwin med
6 stålpund eller en fauna frodade Eenbor, får mon deraf etpop godt Eenbärs-Bränwin eller Spiritus, fom brukos både
mwärtes och utwärtes fåfom wäderdelonde, fwett-och urin-
drifwonde i Coiique, Rheumatifmer, Sten-paflion , ®ot*
tufot, Hufflnt&roärk, Bröst åkommor och ondro nerveula
fiuköomor.

Af det först bestrefne Eenbärs-Win fås äfwen Eenbärs
3pir!tus om det defileras medan gjäfningen påstår; Äfwen
få of den wib oftoppningen i onckoret qworblefno dräggen,
allenast man lägger dertil litet malt och logar fo, ot det kom-
mer i giåfning.

Slår mon wormt watn på flotta Eenbär och låter det
stå tils det blir ljumt, då litet Winsten eller ginstens falt
lägges i eller Hälften få mycket gjäst, fom til sades mästninh
behofwes, fås deraf et godt Eenbärs Bränwin, om deltila-
tion onställes medan den fptritueufa gjäfningen (fermenta-
tio fpirituofa) påstår, hwilket äfwen wid tilredningen afßå*
des-Bränwin bör i ogttogas, få får mon mera och bättre
Bränwin än eljest; ty så snört den fyriiga gjäfningen (s^r-
mentatio ecetola) toger öfwerhonden, förlorar man mycket
både i detz godhet nch cquantitet. Litet malt kon ock ulläg-
gos efter behog eller öl nyttjas i stället for watn, men da
blir Bränwinet dyrore.

Blondos det med wormt win, Atlko, Camphert och
LogerHlja fäges det woro godt ot bodda sn>nUnaden wid
Benbrått: Eljest brukos det i flaa pr^parata, dels såsom
jngredients bidtogonde til det ändomåls trinnande, hworföre
medicamentet tilredos, dels ock ot tiplofo, diiuera och utla-
ka musten of andra ingredientfer. Den
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Den fosteligo Eenbors-öljon fås of forbrännon eller det som
först går ofwer wib Eenbärs Bränwins deftilation, o» det
ställes ot stå ibouteiller tfl några dogor och den i bautei&k
halfen eller på bottnen famlade Olian uttages med en Bo-
mulls topp eller sted. gorwarci* i en glosflasto. Det är få
mycket ongelägnore ot stiijo Oljan ifrån Bränwinet, fom det
får deraf en widrig fma^, och Oljan fan nyttjas til många
behof. Annars tilredes Eenbors-Oljon fåledes : man står 3
faunor falt wom på 8 stålpund färsto foftfullo frotzode Een-
bär och fedon det stådt 2 a 3 dygn, defilerar bet tillika med
bären i en delUler-panna, då det först defilerade trotnet
fottes i cn bouteille ot sto, och efter några dygn oljan från-
(filjas va sött och wit, fom fades. Huru deraf, fom blir
qwor r pannan, fås Mos, det stol nu i följande §. wifas, och
nyttan of Eenbärs - Oljan wil mon nedonfore beffrifwa.

§ 9.
Eenbärs-Mos.

Af den i deftiler- pannan qworblefna Decod fom
nämndes wid Eenbärs-Oljos deftilation, får mon Mos, om
den silas genom en duk och den ofsilode faften inkokas med
en lindrig eld til Honungs tjocklek. Ho» Audorema finner
mon flera olifo utrednings fätt of Eenbärs-mos. Det minst
kostsamma och bäst lofonde Mos fås po följande fätt: monstor godt
falt watn på frodade, första och foftfullo Eenbär och låter
det rinna några gongor genom boren, eljest kon man ock låta
womet stå pä bären i et kolt rum por dogor, då det faftfui*
lo wotnet affilas och kokas med en måttclig eld tilé det fårconfiftence of Honung eller fyrup, fom fes, när deraf dry-
pes litet på en tallrik under kokningen; fofos det för långe,
fo blir Moset mindre hälfofomt och beftageligt. Forwaroé fe-
dan i en glasburk ella glotzerod stenkruka wäl tiltåpt, då det

fock-
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syckrar sig Mr blir mftan titafom wore Socker derpss. Igensm
en wch konst kon non ock fä werckellgit Socker utaf Eenbärs-
Moé. -Somliga bruka utlofö foften ur stötta EeNbor med
hett wom, av.bxa oter koko Boren tillifa mcd wotlnct,filo och
fota ni Den offilaDe Decocten til Mos , antingen mcd eller u*
ton Socker; rnen do bin* Moset brännonde, storpt och mer
urin-drifwonde. Wol kon mon upfsko watnet och lata det
fwolno innon det stäs pä bm'en, i jynnerhet om fat or brist
pä godt watn, Qlt koka Baren ostotta til detz de spricka, dä
de ojsilos och kokas til Mes, toxbe ej wora otadligt. éom-
liga nyttio ®ort i stallet sör wotu, andra äter stä Wm pä
stolta Eenbär, och när det statt nägra dygn , mprahos och filos
dct, och wid inläkningen stos litet u's-Bronwin til; men
derigenom minner man ej nogot, uton Mofet blir fcflfommorevcl) i fednare sollct tillika hitsigore. Om loljanbe fatt ot tilre-
ba Eenbors-mos, fom ofwen forepö, förtjenor nögot beröm,
det lemnar man derhan. Tllrednings fältet or dctto: Baren
läggas i en frufa, som wål tiltappes med deg od) sättes i en
warm ugn, ot stä til dej; ugnen follnor, dä boren stolo ge*
nom wärmon uplöfo sig fielfwo och blifwa et Mos. Hos de
Zomlo finner mon ofwen hofwo worit brukligt ot stöta Een-
baren til pulver cich blonda med honung til et mos.

&eiéåxt*mos har b^de i oldre och nyare tider bliswit hål-
lit i stort irårde, hworsore det ock fätt nomn of I'beriaca
Germanka, Panacea eller Theriaca Rufticorum; eljest kol-
lös bet hos Audorer <$tnbåts*$&nui)§ Syrup, Eflence,
Lxtrad. m. m Det häller fig i fiere är oföränderligt, om
det fotworoö wol, och kon brukos med nytta i ötstillig mot,cch
winext tilredm'ng. Det or mogstyrkoide. blodrenonde, wåbet*
delande, löfonde, fwett-och urin-drifwonde. Detto mos m)tt*
jas uti flero sinkdomar fofom en jörlnWlig medicine, somses of den fbijanfa 14. §.

B §. IQ
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§" 10.

åtj!iHtsa Oeconomista preparata of eenbär.
Ecnbaren blotta uti Wimtiko gifwos in ät fteatut fa-

stonde en hand full uti kli, ot befordra utbnnstningen under
Bostops farsot, fäsom et Pnefervativ, fe Colleg. medic.
Afhondl. om Bost. förf. p. 42. Med Winrnto cd) sol t gif-
wos de ät faten i Mjölbricko Höst od) Wär prafervative,
ellet gifwos de mcd falt och hofto fonberstötto hela ärct, for
at bewora faren frän siukdomor och fmitto, och befria dem frän
Wottujot. Med falt ocl) fod.r gifwos de åt getter i Pestti-
ber. Stampos be til hopa med Alondsrot, falt, Libesticka
och Logerbär, oro de för faren timliga, dels fafom et priser-
vativ, dels ock fäsom et botemedel mot LunMnko. Til Sle<
ke brukas de för faren pä mängfalt fatt preparerade. sln-
tingen bakos de med mjöl til fmä fafor, fom gräddas w N och
pulverilerade strös i hoen med falt, eller blondos be med
Malört, föll od) tjata til en massa; lägger mon härtil £en*
affo, st är fat godt i början of dcros Wottujot. Med Jlo-
berbät, Renfana, Malört, Baggcföto m. m. och Blä lera,
folt eller folloko i hopknobobe tiena be äjwen til Slke. Med
Säfwebom och Saltpetter stolo de woro godo i Oxe?eller Koo-
stamma, Stöter mon Crenbir med Tobak, Swafwel, gom-
molt Ister och fjara, od) kokor i en lerkrnko, får mon enjjob
stobb<mörjo for kreatur, som worm pästrykes^ At nprakna
alla de praeparata of Crenbdr, fom Hushällare bruka, det
wore både wtDiojtigt och omo/eligt.

§. ii.

Rökelse af Eenbär och nyttan af deras bvånbe pulver.
Eenbären Funno i stallet sor rök pulver kostas pa eden ot
förorsaka en angenäm lukt och förekomma os. De oro goda

at
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qt röka boningsrum od) fähus under Pest-och ' andrck
ftuflsga tiber, fä om ock eljest om inan ostundor.en fnst, häl-
folam och ren luft i fin kammore; cfwcn so ot röka borncts
möjior wib hjertefpräng och ot röko be i>lle;hit, hwarmed de-
ras lropp gliides märnor od) oftnor efter Skarlakans feber
och dä de hafwa Angelsta stukon. Compreiler funna ock ro-
tas mcd

t
Eenbär och ombindas nar Bovmn lxfwros med en

utfolien andetorm. At rpfa möhon eller Servietten, som bin-
dcs o n hufimbet mcd Eenbor, cch leda löken in i öronen, orejot
förkasta und'r fi »staktig Hnfwud-od) Onvark. Wolbronbe od)
fint pulveriferade <Jeiib.it;, blonoode med ®åbb ellet Loklef-

O!',^'. sto o förtnro flackar och hinnor pä ögonen. Se
Hcrr AIY. ttaartm. Lak. B. 2. edit. p. 388.

§. 12.

Nyttan af omogna Eenbär. Farsta gröna Eenbor
tillika med i)tt rfta ånbatne of Lenriset, ftäfode ccl> bunbna
om hn^wlib t, b r mmes emot Hmwndw l-d) Fallande fef,
R.aj. ttift. Plant. p. 1412. Til Salvor för stobb od) Sär
hallas be ock fr tjemiga. Kokos ölwerstötto gröna Eetib.ir
med swin-ister, eller blondas de med oioltodt smör eller grodda
od) . fwofwelblomma fär mon en Salva, fom stal woro geb e-
mot ffovf och flrobb. Genom ko ning mcb fur gräbbo i en pon-
no fäs en god Olio, som fallne oräro^Oljo, od) brukas för-
Blodfär bels enfam bels ocf blandad med andra for Sär tjen-
ligo medel. Med osaltade smör fofabe, cd) genom en duk pr s-
fabe, fäs ofwen en Salva, s^m nytt/os pä lcko fätt. Kokor,
man dem meb lika mycket Maji-fmor od) litet Äticko, Wm el-
ler wotn och prahor genom en duk, od) äter kokor den utpros-
fode faften fä långe, ot oljon, dä deraf drives lifef pä elden,
ej m r fprokor, har mon en god Sär-och Brand- Salva, om
dertil blondas litet Bly^ckcr. Kokas de meb ©äeiffcr, fär
man en Salva, fom berommes for at w»m Kvd at fnwrja od)

B bädda
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bodda de af starkt arbete wärkonde lemmar. Se Aff. Haarem;
Lä?. B. 2. edit. p. k>s, 80, 312, 373.

Hyttan af mogna Eenbär i medicine. Eenb.^ren mä
Man billigt rafna ibland medicamenta heroica i anseende tit
deras godo wcrkon. Bäde i oldre och n^ore nbcr hofwo fiem
Rön och försök blifwit gjorda of Mediciz cd) Oeconomieis
och en läng förforenhet hor befhuft, ot de oro kroftigt lofonde,
warmonde, mogstyrkonde, mdbeibelonbe, fwett^och unn-brtf-
wonbe, och tjena mäst bem, som oro of cn koll complexion.
I^ledici tiistrifroa deni följande egenffapcr: de lösa ocl) offöra
ben fega fiemmen, fom famlas i en koll mage, i et kraftigt
Bröst, i fmoga Lungor od) NMor. De wörma en koll kropp
od) bidroga til den naturliga wormons blbchällonde i en ku-
len wädcrlek; de stärka en '.wag mage od) befordra matsmält-
ningen; de hindra och öpno förstoppelferno; de göra bioben
flytande, oka detz circulauon och rena wotstorna; de fordelawäder^plägor od) befria ifrän colique; de hindra stenen och'
fördrifwo bet fomlodo gruset; De siä emot röta od) oro et
godt pr^lervativ mot Pesten och flera andra fmittosomma
fiukdomor; De äro et botemedel emot mänga of förkylning
härrörande onstöter; De storko fjiernan, förffsti hufwudet,
ffirpo forten och förbättrae minnet, ot olla< bäbe in-och utmä-
tts finnen kunna bättre göra fin fijjla.

Til et quintin nyttiode bogeligen, osledo de ofwerflödiga
wätstor ifrän hufwudet och öoonen , befordra Srtientimjnera re-
ning , f>rbrifwo Gikt od) Podager, curera Wottmdt, fatt
jforbju&g, Andtäppa, och Huartan ellr fierde bogs Frätzon.
Wormba, i buk logdo och bundna em bufmnbet/ f igos de lindra
Or^och Hufwudwärk. (Saften utof bem stal wara gob emot
Ormbett.

€§uru flor Eenbärens nytta är, fä bor man bock ej btufa
bem
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dem såsom en Panacea eller et univerlailt medicament uti
alla fiufbomar, och utan offeends på olika natureller; ty der
magen, indlfivor och Njurarna oro inäammerade eller be*
fwäros of hett?, stodo de niita on gagna, oka hettan,
förorsaka Colique och andra plägor. För Phlegma-
eici, ell.r fåbana, fom hafwa en fall mage, flemmacffig
fropp, stöka nerver od) oro exponerade for kalla ssuldomor,
öro de egenteligen tjenliga och nyttiga.

Låter mon Enbären liggo en natt i Winotika od) fedon
torckor bem, flg-s be waro goda emot Pesten til 6 a 8 stye-
fen ätna ellet* pulveriferade od) pä smörgas om mårnor nyt-
tjobe. « Enbär, fom nägon tib legat i win od) fedon blifwit
torckode i Solmarman, berömmas i stenposiion få wol, fom
ffelfma Winet, beruti be blifwit digererade, ofwen få not Pe-
sten od) onbro fmittosammo fiuldomor; tt) be rena bloben,
ftx)tta mogen, beforbra utbunstningen och fjälla kroppen i wäl-
stänb. DiZereras be med Molört uti godt Ohl, får man en
jjalfofam bryck mot Wottusot, od) kokas be i kolkwom, tjenor
fat mot Rötsår. At koka ttåyafa denb't i fmnaburin ocl>
hälla beri de of gomlo forkylningor worckonde limmar, ster ef
utan nytta. $ölarbab« och pulveriserade med Slåbir, eller
fom bättre or meb Venedist eller Alicantist twå!, brondo Agg-
stol och nfupon, hworof göras stora piller <-ller Boli, kunna
meb nytta bogeligen infogas of dem fom hofwo Stcn pa/lion'.
Stompos Eenb.r med kummin,furt bröd od) swog dricka,
biides om hufwudet, fges hufwudw-rken linbros. Läages
frestade fenbor tiUita meb Myror och Mnr.oog i en fet Gås,
och ben berof bryoonbe setmm tomloé under ningen, får
mon cn god Salva vmof Senedrog, i fnnnerhef för gomla od)
ö'berstegna. Huru Limpor grabtobe med eenbor m-^ m. bru-
k<?s emot Förfinings Colique, fiuhogtig Döfhef, älton ochjbrroärf -et of Herr AfT Haartm. Zåf. 33. 2 edit. p. 90,
127, 382, 39i. B3 §. 13*
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§. 13-

Medicinffa nyttan af der bef¥refna Eenbärschricka.^Medici f.>go tu det renor bluDen, lo^er Stenen , fördrif-
wer Sk.orb/ugg, styrker magen och oker nnö^ken i Brosten.
Säfom et prafervativ emot Frosta, Stm paffion, P^st od)
andra rötonde eller smittosannnå febrar, tjenar det cfwen; ocl)
brukas tillika säfom et remedium, fa i dcho fom ficro andra
ffjfbomor. I Sfaofaora, BoDj.it', Höttw'rk, fitapod) Äit-
swmmadcr är det linbranbe, lakoiide ocl) fördelande, od) efter
Laxer-mebelö bruk cr det godt at styrko mogen med, få om ocf
at b.bchålla en jmn ®pnins Med folt blondodt kon bet mm*
jos i stlllet för El.gclstt falt, fifom et Laxativ; fe Tiflots
godo tfiåb m. m. p. 228 och Alf. tlaarcm. nämnbe Bok p.
30, 61, 174, 177, 179, 324, 340, 370.

Nyttan af Eenbärs-Oljan. Medici berömma benna
Ol»'o för foijOlwe egei-stoper: mwortes nnttiob til 436 drop-
par i 'ender, uplöst i starkt Br nwin (3piritUß viui redliti-
catiiXimus) od) blandad med Thee- satii,5atii, e.er hwilt Svonstt
win, foibeiar bm w'der, drif' urin od) beordrar Blob-
fioder. Geoffr. Mat. Med. T. 111. p. 638. Denna Olion är
tillika wärmonde od) sto. waxa förtraffdig för falla och stcm-
mlga kropoorj ot lindro Flutzor, Hosta, Njurekrampor ,
Sten- passion, Colique, G«st, Bröst, od) moder-plågor.
Gifwes oerof 2 å 3 dr ppar åt Barn , fom halwo matkor
(Lumbrici) föges den döda och utdrifwo dem. Raj. loc. cit.ä wormt win eller dricka intagen, ftges den göra troppen stic-
kelig til Särs läkning och hela inwortes Bölder; berommes
ofwen för en koll od) fwog mage, od) säges befordra M6flu-
sten, om mogen titiifa bermeb fmor!es. Pä fomma fött nytt-
jad om märnor, e^er på en bit Dvofen Socker, eller fom b'ttre
dr, rffmen med Sock^er od) blondod meb ondro tjenligo Li-c
queurer, stol den woro et godt prsefervativ emot P.sten;
och^ med Cardebenedi6i til et bolft quintin intogen, txo§

dM wora et botemedel for fam, fom blifwit smittade af Pest,
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om be logga fig derpå ot (wettat. Med

e deftileradt^wafn of
Linde-blomster til et quintin ingifmen berömmes den åfwen för
Follonde-fot, men måste förut rifwos med Socker; orfoken fat*
til är, of den ej gerna

e
låter sig blonda med wotnoktigo Li-

c^ueurer, om den ei förenas med nägot fåpoftigt. Utwärtes
brukas denna Olja ock modet och bet ofta meb stor nx,tta- För
at prcelervera sig för Pestsmittan, fmörjes tinningorne, nos-
boror och pulsarna rmb denna olja; recommenderas ocf på-
fmorb emot Wark, Bratt, Swullnober och frnmpra lebcr,
fägeö ofwen läka fprnckno hänber ocl) läppar, Skobb, förgif-
tiga bjurö bett, Fistlar och andra fratonde stodor. Doppos
en Bmnulstopp i denna. Oljan ocb loages på PefKßclfcer,
hwilken ömfos 3 a 4 gånger om dogen , stolo de befotöras til
mognod, brista ocl) lakos. På Bomull brufod, od) p/5 ton-
ben od) i örat applicerad, fages den stilla Tand-och fcmar-
fen, nar tinningar, kindbenen od) bakom öronen dcrnud tiUifa
fmör Bestanckes en Seryiette dermed och håtgårbm gnides
fornt biubes om hufwudet, lindras hufwubwoifen, fom härrö-
ret' of Flich od) förkylning, åfwen få hor det fin nv.tta ot der-
med fmorio de afFörkylning wärkonde lcmor. I 3alvor nyft-
jos den för ot lindra warken, hela ulwortes ffador cch bota
fotlomode lemmar. Med fördroppor, Btind Spiritus, Twål
och Campbert blondod, ör den god at fmörfa med wid lin-
drig Rheumatijf wark. Blondas ben med Bomol|a, t/enar
at smörja nofon in od) utw 'rfes , for ot stilla nyfondet. Om
Eenb'r stötos tillifa med Bomolja rch fedon pra stos genom en
duk, får mon äfwen en olja, fom berömmes emot Skabb och
"Sär, ocb kollas utprötzod Eenbärs-010 (oleum expreflum
e baccis Junip. ) til en ålstilnod ifrån den deftiierade Een-
bärs-olon (oleum deflillatum e baccis Junip.)

§. 14.
tlyttan af Eenbärs-Nlos. Eei b'rs-mos recomrr^n.

deras of Medicis få^om et pnefervativ emot smittosamma
Farsoter od) anlra af osund wäderlek,kölb och flera andro or-

jaker
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fofer härrörande sinkdomar, fåfom P.'st, Bfobfof, gtog Frås-sor, Sfeinpaflion, Wettusot och åtstilliga maligna febrar,
antingen enfamt cl^er på br.d on warnorno töna-dt t\) det
befordrar transpiration , hindrar röta od) obilru&ion. ©etanses för et Remedkun få i ny^iåmnde som flera oncro ffuk-
domor, fäsom t. cx. Vrösistuko, Febrar, Fluhyosto, Förkyl-
ning, &itt, Hwiiafilchcn (Leucorrhaea) Lombet hop blckpus-
figa, Klchosto, forstoppao och lwog Moge, obftru&io men-
lium. SKpfen, fall Skjörbjugg och ConorrliVa eller Ea.ftyt-
uing. &fter Laxer-mcbels btuF, nr ei gobt ot flytta mogen
mcd. Med andra fienlfga medicamenter dlaiidadt iwttjaS
det ta; nr ocf tienlist, ot i stallet fr honung, göra wdriga
medicamenter ♦mafefiga och mer QaamUga. Eenboro^Mos
blanDa.bt meo Cbina od) imogit på keber-fria stunder, be-
rommes uti Bloohosto od) Blodsiorming, äfwen få tjenor det
för dem, fom årligen befwams med Bröstwärk od) §luf}, eller
hafwa Pleurefie, Kopz.or, Limglot eller etter FrWor od) kebrar
i rakad Wattuwt; {aggés Walmoge fyrup mmu dertil, or
det godt mot Diarrboea uuber Röt^eller Trän feber od) Lung-
JDt. Mcd pulveriferad ing forar berömmcs detta Mos i And-
tappa Hos blekpu^go, och med Ålandsrot stal det wora gobt
i iu^f(nbtappa. Blondas det med Campl^ert, befordrar
bet utdunstningen, hindrar röta od) tjenar fa wäl i Flu§, fom
wib Ornibttt och siero anbta tilfalien. Mod Herr AffefTor
Haartmans Praeferverande broppnr or der godt i Kollbrand
och mcd Eflentia dulcis, intages det of mjält - od) modcrsiukai jjen , od) strokes pä stam sunt bindes pä mogen bos fmä
barn u^dex Piarrboea, med nötta. Mot Gikt och Stenrpas-
lion, \\\}ttj,)t bet med Venedist mål od) Miabarber. Meb
fint Horn filspån gifwes de. åt barn, hwilkos Anbetorm ut-
follif, och intages of bleka, fom bofwo en fwog Moge, fo-
fom ef przefervativ emot Mockor. Om frran i Lmgon-wom
brytes meb Een sto ocb blondas med @enbdré mos ,. stal fat
wara gobt, at nyttja Thec-fl?cbs wit flera gånger om bogen,

emot
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elnot åttan. Wleb sönderssuren Malört brukas det i stallet för Thee
emot ciironist upkastning , en siukdom st>m hwarje märgon wifarsig med slemm blandade kräkninqar; Man börjar med en INKee-kopv ochöker småningom til 2, 3 5 4, hwarmed fortfares til dest siukdomen nr al-
deles hafwen; se Zetzels lutrad. p. 7. Blandas bet meb saften af färsttrasta, eller häldre med Kl^blrber.och Scillx-pulver, och nyttjas med"s^^ as swarta Winbärsblad, berömmes det i Vröst-wattusot. IW*siukan ar Eenbars-mos godt med Thee af Getpors cch Johanms-blom-
mor,^blandadc med litet Htika cich Alun til Sprut-ellcrGurgelwatn, men
om Swullnaden öpnar sig innanföre, blandas det med rofspad och Jo-li2nniß.blommor. Med saftell at Taklök tjenar det at peitfla blemmornai Torrsten, och meb vecock af Asibark, ar der gobt af spruta sielfwaTorrstsarcu.

Eenbärs elixir (Llixir Junipcrinum) kallas det itåv Eenbärs cMos
utblandas meb Eenbärs-Bpirituz; dettaelixir i-ecommendergz i synnerhet
säfom magstyrkande och nrin-drifwande;se Geoffr. I^at.l^cd. l. Ill.p. 659.

Nyttan af Een-asta i medicine. Sodan man beffrifwit nyttan af
Eciten met> alla dest delar bäde i Oeconomien cd) medicine, fast otil-
räckeligcn, sä fordrar min skyldighet at orda om dest nytta, sedan hon hel
och hallen blifwit förwandlad til Aska, men såsom Oeconomista nyttan
deraf blef anfört i Förra delen, sa återstår allenast dest medicinska nytta
at bestrifwas. Lnt af Eenaska på följande sätt gjord, säges bota Wat-
tnfot: man kokar 2 kannor watn med i kanna Eenasta och litet Calmus-
rot, sä länge at hälften ar inkokad, och sedan det uägra tintntar smal-
nat, silar det klara pa sina bouteiller, hwaraf drickes et hälft qwarter
warmd, både wärnar och qwallar emot Anafarca eller Wattnsot ofwer
hela kroppen, til dest siukdomen ur öswerwunnen ; se Sw. Wet. Acad.
Handl. 17^0. p. 74. Siar man sa mycker EenaM pä gobt gammalt
dricka, at syran blir wäl bruten ocl) affilar det klara, åt det ock godt i
Wattusot; lagges dertil Malört och Hwitlök stal det tillika bota Andtäp-
pan hos Wattusigtlga. Win som man låtit rinna genom Eenasta, säges
wara et ibland de kraftigaste swettdriswands medel.

Den af Eenlut gjorda Pottastan i synnerhet den calcineracle, af
tjenlig flt bryta syran af fyrliga I^neurer. Blandar man i. czmntin
Pottasta meb i lod Citron-faft och intager bet under frasningen omrördt,
hwarpä drickes litet kalt watn , berömmes det emot swara och mattande
kräkmngar , 4 sådana dolez knnna intagas om dygnet. Et hälft lod
Pottaska blandad med 2 stedblad watn, fage» bota magsiiran hos barn^
vm man giswer dem deraf 4 ä b droppar i sender, f&r hwarje ähr de
gamla til.

C §" i5-
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. 15.

Sluteltgen får jag tillägga ttågot angående Eenens fortplatttdttbe,
fom ster lättast genom Fröen. Man utwäljer be mognaste Bar, hwilkas
mrnor utkramas och fås i September eller O&ober manad. Såendet för-rättas beqwämligast sälunba: På be stallen man wil så bm\, gräfwer man
små gropar eller hål t marken af 2 twärsingers djuplek och hvebb, emellan
hwarje hål lemnas 3 a 6 eller flera quarterefter behag och jordmonens be-
staffenhet. Uti hwardera hål lägger matt 2,334 kärnor, feban fyller man
groparna igen meb mull, som bör ligga löst. Följande Wdi' upkomma ge-
menligen be måste plantor, men somliga komma ej up förr än ben andra
Waren derefter. Stallet behöfwer ej wara inhägnads sa swmt ej Getter
brukas på Negden, hwilka bitet af topparna och städa de späda plantor. 9BiI
man at Traden stola bli långa och raka, bör man afstära sidoqwistarne tätt
til stammen, då endast 556 sidoqwisiar lemnas öfwerst,at dragaup saften?
härmed fortfar man ahrligen at sålunda stara bort sidoqwisiarna, tils man
får stammen til 1eller t famns längd, hwarefterman kanlentnaden,atuptil
eller berofwanföre slå ut krona. Hnrtt seglarna plantera Eenar, beröm ar
tält fornt. De stött ellet- telningar , som upslå ur rotenaf Eenbustar, tjena
ock til plantering: man gräfwer bem up sa, at något af roten kommer meb
hwar tewing; det sargade afroten stares meb en bwast knif, sedan gräfwer
man etquarters djup ocl) l^. quarterswib grop,på det stället, der man wit
hafwabustan atstå, dertlti man sätter roten, tapper öfwer denmed den ur gropen
upkastade ntullen, och trampar jorden wäl til omkring stammen. Plante-
ringen bor ste om Hösten eller om Waren. På sina Angår bör man albrig
låta Cenar wara, mycket mindre plantera dem pä sädana ställen, ty de sör-
orsaka Tufwor och suga den bästa musten ur jorden,hwarigenom Höwarten
fdrhmdws och forfwagas.

Här lämnas nu detta Academlsta arbete i den dntnstiga Läsarens hän-
ber, en omogen frakt af en spad telttittg. Det ar ofullkomligt, men gif-
wer dock en tilrackelig anledning at wib prafliferandet af det, som blifwit
anfordt, uptacka nya Rön; torde ock gagna mattgen om sin walfard om-
tanckt Hushållare och sin bålfx saknande siukling/til hwilken anda det ar

firifwit och befordradt i dagsljuset.

(BUDS Allena Hhran.
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