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Handelsmanttett i Wafa
Äredorne och 2Bdlachtad

Herr ? l_ I TER
GRUNDBERG.

Min Huldaste Fader/

ttlrnm Walgarningar med stal fodra en stöld ig arkansam-M^ het, sä kunna wi och aldrig nögdare drifwas til afbör-»De,H dande af denna förbindelse, an dä de samme warit sto-
re och otz mycket gagnande : Den Huldhet och - margfalöiga
Omkästnad ,-%, min Huldaste Fader, städse haft ospard til min
Wälfards befrämjande, har wavit sä stor, at jag icke med
tanckcm an mindre med Ord fan wärdigt nog fatta des widd:
Min deremot swarande Barnfliga wördnad har jag wäl med
en otalig längtan och äträ altiö önstaöt, at offenteligen fä be-
tyga; men nar nu min Huldaste Faders frikastighet behagat
vpna mig Öecti» et angenämt tilfälle, fä bliv jag stum, och mig
fela ord, at wardigt uttrycka samma: Läten derföre. Miit
Huldaste Fader, denna ostädade O^conomista Bestrifning öf-
wer Björcke - trädets margehanda nyttor i den Almänna Hus-
hälningen, den mg i djup Barnstig wördnad wägat Eder up-
offra, och hwilken är en Fnlcht af <sdor otlttrötteliga Möda
for 4nitWäl wara en Tolck,ochsom et JTm.ia.at och otwungit
wedermäle af min oafläteliga tacksamhet för al mig ertedd Fa-
derlig kärlek; och hugnen mig äfwen framdeles med samma
hultihet, hwarmed I mig härtils altid sä ömt omfattade, sä les-
wev jag nögö, och Mder trogna Wner til den Äldrahogste for
Eder beständiga Halsa och Wälgäng, med fulkomlig wördnad
och tilgifwenhet, til min fibfia blnnb framhärdar

Min Huldaste Faders
Vdmsuk 'tybtgtffe £Tdrt

JOHAN GRUNDBERG.



Företal.

■ngett >!,»,!,, och cxfott l>! afaenfyrs tofcgm
isen otilfcortig smak för all broat) som bär

namn as nytt eller mera <alsynt , torde i be-
Trifnfogcr öfwer nägon cxts, träds, fogels,
m. beftaffmfyt, nytra och lurt i det drndnnct

leswerntt, antingen anft sör en onödig -granhet och widlys-
tiqhet / at deribland läca inflyta, |roöi> aen etlcr flera orter t
t^ikee redanz kan wara nogftmt bekant; Me slminslone sftvm
derutinnan södra nya rön och försök: I hänseende hwartiljag
tl larer al_ fä! sinnade^ kunna wänta någon mifö ultyduing för
dcha späda anmärkningar, jemt jag bar fördristat m.g uribtx.
namn al ett Academif? snille yrke i dags -ljuset ftamglfwa; ti)
jag widgär glerna, at twifctant) föga annat finne*, dn l.wad an-

tingen aen och annan ort tan wara fce fl<ffte hushållare re-
dan bekant eller af wittre män för detta igenom flera deras nyt-t^a flftiftft och rän offenteligen kungordt; dock sörmodcr jag, at
nyttan höras icke desto mindre äger sit fulla beständ, sch tes
«tom tror jag, dtt hwar och *n som något hugsat sig om i
fcusljäfaingen och med upmarksamhet lllsedt, huru det ena land-
Paotté, den ena ©ochmns, ja huru ofta d<n wa grannens
huthättchig och KftM fött ar i möngt och mpckcl uN)a jliltx

A isrs
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lsra den andras, lar ofelbart medgiswa, at hwad ä en och
annan ort ka» wara ett almant hushåte grep, kan a andra
orter wara, antingen. endast ibland några hushållare öfligt eller
och alt)eleö obekant; tilfölje hwar af en urstilning toit) dylika
bestrisningar på alment bekanta och aldeles obekanta saker, ej
utan swårighet kan wara pratficabei; aldenstund twurinnankunde
af författaren dymedelst latteligen blifwa sådant utelemnat , som
ofta torde wara as långt större warde och nytta i det almcnna
ltfwernet , ån det som ien sådan händelse blifmi. anjcdt för nå*
got nytt och såsom n_fgot märckwardigt anfört*; at förtiga, bit
in fulständig bestrisning öswer något n.sterö egenstaper och nytta
i Natursens Dfife, hwilckens art och beskaffenhet kräswer en noga
nsstildring på alt hwad dcml egenteligen hörer, ej kan tola en
sådan faicum, at jag så må tala :så synes med fult stal, utan upre-
parde as midlyftfqare berofc, derisrå ej böra ulgalras eller uteslutas
hwad som dcrtil hörer, det ware antingen mera eller mindre funbart;
jhalst det genom sådana bestrisningar påst)stada ändamål aswen eljest
torde föga arnås : Detta har ock wavit orsaken, Ijroarföre jag i
tennet min korta och enfaldiga Oeconomiffa bestrisning Öfwer
Björcke trädets margchanda nyttor och bruk i t>et almcnna
Samhället ej aflenaft något omstandigare omrört, hwad jag
förment wara as något b.synnerligit warde eller ock mindre kun-
bart; utan ock kort dock tydeligen ansördt, hwad jag åter cm-
sedt wara antingen mindre angelagit eller nog allment bekant:
Och ehuru wal mg wid Detta arbetets författande, ej haft nå*
gon möda ospard, at upflå och genom ögna alla de Autfor_-r
jagkunnat öswerkomma, och jag antingen stelf metat, eller af an-
dra fådt kunskap om, haswa något strifwit om Björcke trädet,
til at deras få utgalra, hwad som hörde til mit kram; så utgis-
wer jag dock har ide denna min Oco-wm.sta bcstrifning sa
fullständig , at icke ftera egenstaper och nyttor, rörande Björcke-
ttädet kunna wara en annan hushållare befarna, samt a. an

lång
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Wngf flera tor^e framdeles funna uptåckcs , an vem jag låt
onsördt och bast tilsalle at mröna; hwilket jag dock hoppas ef
stal lända arbctet til någon last , mindre föringa ämnets wärde.
I öfrtgit .iltror jag mig den benägne och croålfcige läsarensMildrande nttytmng och blit>a omtömme.

§. I*

IK^Grt träd, Örnars nyttor och egenskaper jag mig här fftre*
HöA tagit at utföra, warcr trildt öfroer alt i <Ércea Rike,

Finland, Lappland och Östcrlotn, och heter på watt
Swensta tungomål Björck»: Lappar kallar det Sate : Fin*
nen Roiwu: Tysten Birte odcr Blrte-boum: Nngcls-
man^rck, or Blrck-tree: Danssenßirl: Polacken Bw*
za; Ryssen Beresnit : Fransman le Boulau: Theophraftus
på 01-^l.sta -trjuv^a , hos I^alinssa Autfores ock) BofanicO*
har thet as ålder warit och år bekant, under namn as Betula;
förmenandes någre, at den blifwil få kalladt af dtt Latir.fka
erdet birumen , på fwensta bäck, tjära eller kåda, fom afdetta trä-
det fffll kunna ulkokas , hwilket Plinius ttift. nar* L. ,6. c.
18.. intygar: andre åter härleda det af Latinffo ordet baruere i.
e. "cssdere, fv. flå, prygla, emedan af detta trädets fmidiga
qwistar almant tilredas ett godt tuchlcms ris, så sör mcnnistjor,
som ock for ostaliga Creatur, hwilket at beteckna det ock fordom
blifwil burit fram för IV-axiN.a^ Personer, och til hwilket be-
hos smidiga qwistar ån i dag af Föräldrar, Läromästare och
ondre brukas, hmnrfore den ock åsen del plägarkalla WijslMncs-
lrå : Se Bauh. pin. 427.

Jag lämnar dock tege meningar i sitt warde; aldcnsiund
det icke få egenteligen körcr til min förfats och bcgiswcr mig
närmare til sjelswa aj^nndlingen. Utom Smerige och Finland

A 3 fin-
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finnes wst manliga Björck åfmen wära wlldt mast ,' alla län-
der uti Europa ; ja OÄNsedt fjowed år i Grönland sä håf*
<sg! at ganffal fä wåjcttr der funna fomma förf, är
dock Björcken ett af de gonsta fä (tån fom der finnes.
fs>å Island år Björcken nästan det enda .råstag, son,
der waxer, dock nästan aldrig stort tjockare, än en orm, Se
Horreboros ll.2n<_. p. 97. Likaledes finnes den i största mycken-
het i den Norraste delen af Amerka. På öfmcrsto högdernens wåra Lappsta ftäfll fan den ock för den fjäftfga kölden och
blåsten stuld nästan aldrig famn* (il någon höMderfore tW
ock år der nog fåttfynr.

Enligit herr Arch. och Ridd. C. 1..n1.nl Flora fveo
§afma wi i Smerige^mt lpecie§ eller,'stag of Björck; nomll*
gen, Betuta (alba) koliis ovatis acumiliaris i.rracis ki^»r.
ivec. 3/9 (776) Och B.cnla frcirra) l^c>lii§ orbicula-cfs cre-
N3.15, ibid. 86c>. (777) IjmaD den fednare anbelangar, fom as
siörre delen Botankis fallas H--^/<_ «^«^ eller /'/.n»^ tv. re-
pris r ftifigtte, Fi^llrapx. Fredags ÄiM i ö^sterbotn
Siåll Björck, och på Lappsta Skirre keller S^rcc, St
Linn. klor. fv_ 1. c. få går jcy den l tysthet förbi, oldenstund
den ar tilförne uti ett Academis? arbete tmder Herr Arch. och
Ridd. Linnaei infeenbe os Do^. Kiaie bestrefmen och ufgrfrocr.z Upfala 17^;. Uppehållandes mig nu endast wid det os mig
först otntalte slaget: Ljnrvei l?l«r lv. 850^776) 5
34?. ttlorc. Olitt.442. ofdenna enda haswermal Oo^orL.nder , ftnFlora Wiksbergenft gjordt flera lpe<.ie§, om hwilfa^ mål
de af Botanicis ef annorlunda, blifma anftdde ar såfom blåt-
tH V3t-'.e.eter, jG dock mil här lämna en fort underrättelse',
halst det sir goda hushållare ej år; onödigt ot \)aiwa sig be»
fant, och är förnämligast Mande: (<*) Betala Foiio rotun-
diorarafmispcnientibus, n^jcer altid til nftgölt anfenlig hogd , Itf*
Mand .é desgcenoroch qmistar,hwiika öhyerdragmtmd en lw^ jämn

och
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ijch firåf barck, fiofa ned åt, bara närmast remda bfafc, »ar
rändes detze fpeda qwistar merendels hmorfch få smidiga ej HH
ler få fegi, fom på annan Björck, kollas of Londtman éång-
björck, lok-bjorck. Becula folio candido iatiore acumi^
"3t«, hor breda, glatta och fpegigo fclot>, til sargen på benastwg.l
sidan något stötande på hmitf fornt Det bruna nåfttt på de ft.naste qwistar gemenligen med fmå hwito fiäckor påjprång^
kollas på finsta Rauwus-Roiwu (y) Betula Frazilis, fo-
lio fubnigro ianu£.nofo , wärer merendels pä woiu siuka el-
ler, mycket tcxxa och utmogra stållen, barken ser «f som trädet
stulle hofma kräftan, eller wotufot, bladen någoi swortochfige och
på yttra fiban liksom med Dwärgsnat betäckt, trädet o<
nog qmiftefulf och ört, gifmer ej få starck märma fom onnon bjorck,
sr fil warachtigt fräroirfe ej heller så f.enlig, låter Dock toljH
och hösta sig fom spegelglas, fallos os Lonvmon Glas-bjåcck:
CCt) (^) B^rula faxafilis torminalis lolio obbongo, fv. Rart-
bihvt, Mafur - bjorck: bår oflånga blad, och år as oss
Bjorck hårdaste, fastaste och fegaste, står föga eller aldrig
ot rät flyfwas; of Des stom och bål, fornt qwistar o* rot
h.åmoé Den få fållade $D?aiurn, hworof trädet och fodt sitt
Nflmn: Detze D. Linders fpecies och Botanicorum varietefj&r
oro til fruétificatioa och blomo of enahanda beffoffmhe. me&
01l onnan Bjorck, och föras ollesommans of Bocanicis ti<
wonoecigm etrandrigm (Somfulle och Fyrmänningar ).

$)wab för .efrigit! Björcks trädets Bocanisto beflrifnin^
anbelangar, få behöswer jag Dermed ss myckel mindre uppehål-
la mig, fom ben ej ollenast jöru. of de fiåsta Bocanicis år
gifeoen, utan ock det minsta .bom wet ot ärfftlja B,örcke-
tvodel ifrå andra trodflog.

<£råt>ef tager til godo måst afl flögs förd, och roårerss målåpdfän. marck, fom i höglänt och fet jordmån, ma-
tandes dock ZemenliM de SBJértar, fo*j »cha $6 sidlän

%1 tm
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flåtfe tåte, minde, hårde och fwåre att klyswas, och derföre fil al-
la fådane orbefen dugeliga, fom fodra fegt och starkt wirke;
Wcn deremot åter de Björckar, fom wäxa i höglänt och fet
förmån gemenligen rät flufne, st^öre ock således tjenligast fil
olla hända lått och wackerf arbete: gemenligen hålla en del
hushallar, så före, at Björcken stall merendels utmifa en .mg
mager jordmån; hmarföre ock de, fom pläga up.aga mittland
til lijnplontering gjcrna undfly sådana ställen , der Blorck wä-
xer? eller nyligen wuxit. sff den kan hålla fil godo en mciger
jordmån , ser mem ock deraf, af man ofta finner stora trän
deraf wära i idel fiygland, der inga andra trän gjernci kom-
ma fort: med andre löfträn trifs Björcketrädet ock mycket wäl;
men chworest ©ron, guru och Ene-bustar taga til och sto*
digt wära,'der måste Björcken gifwa tapf, ock fmåningom
gå u. : af wåra wildt varande löfträn är Biörcken ibland
de första , fom om wåren utbreda sina löf, hwilckef x)åx wid
Åbo stcr gemenligen emellan de flbfto dagarne i April) och den
ir. Ivlaij alt fem mäberlefen är; samt förblifroa på trädet qwar-

ttande längt in på hösten , gemenligen falla des löf wid Åbo,
tmeflan den i. och 20 Otfober : ben blomstras här på orten
uti fednare delen af April ellZr sörsta början af Maij, alt ef*
ter, bet wåren tidigare eller fednare infinner stg, och. des stö
mogna om hästen då kornet blir mogif, hår wid A.bo plå-
gar des frö falla gemenligen mib Barchoiomaei tit) : Storlekensr åfmen efter Climacetv och jormån föränderlig, jemsör
<£).rr Aren. Linn. Flor. Lapp. 431. offo fil 20 olnors
högd och mera, ja man finner os StocKhoims Post-tidningar
N:o 99. for åhr 1755 bewis på en Bjorck uti SRåfroif*.
Sochn, fom wupf til 27. alnars högt), hwars stubbe war
tvid roten 8 alnar omkring , qwistarne wid läggen 3 alnar
tjocka, buro en karl ir alnar ifrå stammen; hång-qwistar-
ne tjocka fom tobacks (nören, 4 alnar .långa, dis rcidb med

löfbe-
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lösbetäckning sträckte sig fil ,03 olnor: Samma Mrck stal
felismif plonterot bit or 1620.

§. 2.

6^Nnan fag btgifrcer mig ot tala om Björcketrodets
#jSJr mångahanda nyttor och bruk, mil fag hår, at bibehål-

la en någorlunda ordning , först orda, om dcs plante-
ring och detta (Ter på ålstillif fått: updragande of frön ;
Trägardmästarc pläga få i krydd fom trägårdar utplan-
tera'Björcke trädet fil häckar och fpa£erban, hwor.fil de
åro nog fjenligo, enär be bliswa rätteligen handlerode och putzode,
samt Häckarne på filbörJigif mis inrättade och onlogde; men
oro nog ofta ben olägenheten underkastade , ot löfwen of ln-
feder fomlige or mycket illa städas, så at den derföre fer
mindre behagetig ut : äfwenlcdes bruka en del hushållare genast
ifrån frön updraga leswande gärdetgårdar as Bjorck på föl-
jande fått,: man gräfwer ett bife twärhands djupt hrooru.i
Blorcke fröet lätteligen (fobnor och gror, i fall der aro nå-
gra stora och frobäronde B.orckar i nägden , men i bris] der-
of, famlas frön och fas hit på sätt fom strax, nebon söre
stal nämnas: omder är smart mylla ellerfandbotn gro delätt; men ar
där lera, få lagges ris b.ru.i och frcebjas, då fröet mifar sig
nästa är ymnigt i den sträckning diket är grälwit; stulle man
lycka ot de upkomne späda Björcketclningår stå för fått .ilfara-»
mans, få funno be öfmtrs.ödigo ffoff och telningar rcarfemt
upryckas , på det de öfrigo , fom riro årnode ot stå qrcar ti»
Ot upft)u(a och formera bcn onlogt)e Häcken, t)erigenom ej måt-
te taga någon fiad^, hwilko federm.ro då de hunnit til någon
årfordelig stadga, på wonligit fått putsas och klippas, på det
häcken dymedelst måtte blifwa nog fast och fät; Se widare
hor om Stenbjörsons jordmärg och Braun.rs Skogff. p. 107.

3. få en myckenhet Bjorckc-lran, fon mon ock
för-
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f&rfora bermed (låfonba; mon fomlar fröet om hösten
Dä kornet or mognobf, hwilket beqroåmligf ster, bå man
ftuM* fis ftöfulla löfqmifmr, be samma i kårswar hopbinber
'och uphånger ot torkos, då fröet lätteligen febermera kon of-
tagos och ien stor myckenhet fomlos, famt ifall någo. omogii
frö beriblonb wore, kan bet bock foras hem att mibare ester-
st få' mognas; <^eban ftöet sålebes år famlabf, utsår mon
bet, ontingen och hålst om häpen, eller om mon förr ej hinner,
cm wåren uti en tilrebb jorb, antingen imeb fpoba, hocka el-
ler årber,^få of den är nog lös och lucker; fröna frofos löst
tuber och sedermera uti storck torckq mafnas, liksom i en annor lrä-
stola: Daim. <gm. Canbev p. 66. man fan ock af bryta be
enogno qmlstarhonga bem på störor i ben tilrebbe planterings jorbm,
då be få sig sielfmo. Se von Rhors Lobt fm. p. 6ss. Hr mar-
ken fmebd thworest Björck frön! stola utfås, få fa» utså-
ningen meb btsto större förbe! och mera wtetyt om beras fna*
rare upfommonbe -ffe, fast bet wore på fåbane ställen ber
Unap. anbro träni milja fort; ty Björken ar minbre granlaga
vm förmån och trifs öfwer olt, ollenost ben of bärskogen icks
fclifmer föraroåsber;. erfarenheten hor margfafleligen wist,få hos
oh fom i» Norra America och annorståbes, af så fnarf mar*
ken på något ställe blifwit bränd eller frcediaf, ber Björckar
(lått \nagorlunba i någben, l)ax kort tib ber efter en oånbelig mye-
lenhet fmå Björckar utrunnit uf>r ben brända jorben, bie be
«f förberörbe bjorckor blismif fåbde med wätret : på fådana
ställen hor mon ej smått ot så små plontor fil fufendfolé: Äf-
»enlebeS, fan Bjorck frö tillika meb fäb ufsss i fmebielanb,
dockl sobtn bå fås mycket glest, hmorest ben trifwes gon*
fto wäl ** när fäben är fluren behöfmer bm ej annat ån
fcefrebas från boskapen, in (ils ben blismer en famn ljög,
och bet åfmJnftone i 2 eller 3 är,' dä åswenl inga Creotur
bira djt stoppas lör sn länge in pä sommaren; och ars hä-(ta*
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f.af dertll be tjenligoste, ty be stona Björcken; när betze såle-
be* blifwa ef par famnar höga , u.golros be , ot be mage wäxa
stora: Sedan be nu til någon storlek hunnit och man mil
bruka bem fil löfbrytningar , oshugges fopporne, dock ej mer än
en trcdiedel fil des högt», och hworje green i samma propor-
tion, hworwid de oshugno ändar på det qworstående trädet, ej
ollenost hugges sneda och (luffande, of regn desto snarare ma af*
rinna, utan ock i fall de äro mycket tjocka, med ler, eller en
trosa doppad i tjära öfwerdroges, Då Björcken sidan tager Cro-
no, och är lita tjenlig til näfrccr^änge, och efter några år til
nya löfbrytningor; men or trädet ämnat tll stogd , så bör det ef
röras ; nar Bjorck hugges ien stog fil med eller annat, böra
altid några wissa stora tron lämnas qwor, at medelst sröande
skaffa ny ffog igen: Blifwa frön mfådde ien sådan jord-
mån, som den Björcken wåxte uti, hwaraf de blifmif tagne,
få lyckas utlåningen gemenligen bäst: Dristade man sig at an-
förtro fwediandet i bondens händer, så wore rcål det fåkratte och
.åffast. sättet til Björckens plantering , hmilcfef är ett iblond de
nyttigaste trän i otla flogde arbeten, i anseende (il des rcaraffighee
och feghet, hrcarwinnan hon i wara norra orter så wäl fom
många andra träslag wida ofwertraffor de utlänsta Braun. Som
Björcken är ett iblonb de kinkotosie trän at ftytto, när den blif-
mit något por, emedan den drifwit sina störfta rötter mäst lod-
rätt ned i jorden, få bör man, isatt mon ti.il hofwa Biorckar
planterade på något ställe, flytta dem dit medan pionforna äw
fmå, i ockftogonde noga hwad mib fräns flyttande eller ömsonde
bor gjöros: men om man änteligen är angelägen , of flyt.o hem
ifrån stogen, och plonfero nägre stora Björckar, så kon bet och
tommeligen säkert ste på söljondc sätt : man ser efter om somma-
ren de B örckor som äro wockro, och fom wäxa på sådana
pollen, där jorden är fri från slenor; om warcn i flutet of Mar-
cii; eller i början of April, medan fjällen on sitttr jorden,

B hug-



V ) lo ( M
hugger mon med yxa och järnstor en grop rundt omkring fo^-
ma trä, ungefär 4. qworter frän stammen; när gropen blifwil
en oin diup ungefär, buqgeS och stötcs jorden bor., fom or just
undcr fjelfmo ttadet, dock ot en jordklimp lämnas of 3. ellcr 4.
qworttcrs tjocklek ellcr djuplek och den widd fom för nämdes, fjol-
lon håller då jordcn fast w;d roten, bwilckct trä sedan tillika
med jordklimppen worsomt fan med höst soros til det fiåM
mon wil fyafma bet Monterat, och der sättas i ve gropor man sör
det låtit upfosto, hoswondes lös god mull t\lxeb*,at fylla om?
kring fiimpen, fom är kring roten: detta förrättos gjcrna i någor*
lunda lindrigt wäder, ot Jorden desto bättre må kunna tiltrom-
poö: Mon har febt i Peeertfearg hela långa alléer med Bjorc-
for bltjmif sålunda på en wåhr xlonterade, utan at en enda
gått ut. Man kan och tämmcligcn lätt fortplanta Björckar,
om man upfökcr sådana stammar där en myckenhet stoft ellcr tel-
ningor upstagitifrån roten rundt omkring stomm.n; dega uptoges så,
of något os roten ellcr stammen, derur demoxa, blir qmar, hwilc-
fet i jorden nedsättes och på behörig satt omlaMs: högder, o-
länbige dockor och berg borde updrogos ellcr lemnoe» åt Björcke-
(fogen, och Londtmon til des calciverande på alt uptonckeligit sätt
upmWtras; femtör£)erc Bar. Brauner om Skogars brukp. 11/.

§» 3.

ffSfClrn at gfora en börjcm med urrocknonde af mätt Blsrc-N^^ fetråds mångfaldiga nyttor och bruk, få mele wi iVts-N t)enna §. något först onforo om bctz stomm och bl,
hmnrfil ben få wäl fom des grenar och groswa qmiilac aw
brukbara i det ollmänna lcfwcrnef, och fom dcrof finncs slät
och Mazar- få mil man ock för större redighets stull,
om bägge slagen härstädes orda: hwad det förra staget anbelangar ,
la bctlinar man sig i Mänhet dirof .blond annat til bränste

och
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och lärer osornekeligen hwor och en funno intyga och säga swod
nyito Björckwed gjör i spisen; Björcke- och lål oro nä-
stan of 01l wed be bålfa, hwilcket sjelfwo erfarenheten nogsomt
intygar. Aston som deras fommcr, or äswen til morgsoldigt
bruk tjenlig. Til pocastc fjuberii or ben (Tjön, och sebon luten
beros bliswit utlokob, är ostan til gödsel sordclochtig: hrearora
ton läfoö lvlerre.s bestrisning om pctajTe fjuberii< Röken som
famlas i storst.norne, gisrrer ock en mycken fijn osto,af hwilcken
sedan den starckafte po._sto genom utlutning minnes : jem^orHerr
Afleflbr RudeofKiölds (al wid Pr__f.<..i aftoggonde. Hfwenle-
des hofwer ben en ogemen nytta mib lärfters blckonde, nar den
beraf gjorde luten på fått och wijs meb gron-kådo tilredd wor-
der, fom l^cimar, i sin berättelse om lärfters bykonbe och ble-
fanoe förmäler; och kan äswen as Börckasta meb anbra m^ecli»
entier, ( enligif berörbe Au&ors utfogo) en gob fwål, tjenlig wid
lärfters blefanbe och bykande , samt andra filfäflen med mycken
befporning of folg, fom eljest effer wanligit bruk plägar upgel
tilredas; med luut af Björckaska stal och kunna uttagoö blå fläc*
kar utur kläden och Sidentyg, Kongl, _SBett. Acad. ipondl.
1747< p> 77. Björckekål stolo och woro fördelochtigore ot nyt-
tja wib ågg-järns tilredningen än sicnfålen; fom ben, for Swe-
rige få omtsteliga, frctml. Herr D-reä^oren EKSTRÖM säger
i sitt tal wid Praefidii ofiäggande p. 35. En del Bönder påstå,
ot om man fröstningé tiden elbar Rijon meb Biörcfmeb, stall
ben Råg, fom bå bliswit tårckad, gifwa mycket hwitare mjöl,
an om man dertil brukat annan stags med. U^m benna nytta,
som här hämtas of Bjorcketrobets onwänbande til trånfle, fä
xoeta och förståndige yushållore at betjeno stg af det samma til
mångfaldigt annat behof uti allehanda stags träwirckev emedan
bet ät gonsta hwitt, fegt och wockert; såsom hjulaxlar, rcogn-
redstap, städar och medar, fnif - och siosmelstoft , fjäppar,
rofsor, hworjehondo Aerredstop, fåfom plogkois, ristkamb,

B » muU
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mulplog: med ett ord, fil allehonda redssop af någon styrcka.
ycrr Arch. och Ridd. Linn/rus berättar, af de Björckar, fom
flnnos på ftöflen äro gonffn hårdo; hworsöre man ock i synncrhct
östern glor knis-och yrstost, samt annat, hmartil fordras hårt
rcirfe (Sroarfmore befiena sig ock mycket af delta fr-åflag fil åt*
stiflrgf, fasom, Spinråckor, horflar, mongosiogs fworfwade få*
ril, dosor, ffalror,bocfor och hwarjehondo ltksoker för barnm.m.
©tråttöfroareuaö wondringsstofwor och gewähr i Rystlond be-
flå ofta af en något stadig Bjorckkopp, buggen med en del af
roten, at den på ändan har en liten klubbo; dock nckor mon
ej, ot ibland annat ährligif Folck bttjmor sig der of sådana
på sina refor: En del af Bönder nyttja och Björcken i brist
of Äsp (il fimbar i mjölckbnnckor och smöraskor, når de ymsom in-
salta en kimba af En och den andra asB, orck , hwilcka se täcko och
rätt ortigo uf: Af flora, långa, raka Björckar upbygga en del
Landtmon på stoglöfo orter, uthus; jag hor siels febt i Ftnland
och i Österbotn i brist of filgång på Gran och guru, lodor
llptimrode deras på »Sngar tillika med från af Abl och Asp in-
blandad.; desse lador funna wäl rcaljra någon fib, bå be äro
loal täckte, fast ej få länge fom be os Gran eller Furu;
ty Bjorck är ett fådanf tråb, fom roäl länge håller ftg rvockxtt
och hårdf, då bet får roara i torcka och under took; men
feårbar ej mycken lång fib ut, bå det år yppct för rog, och
lvatn. På stoglösa orter omkring Mufkou bar man fcdt bro-
or öfwer tåmmeligen flora åar, upbygde nästan hel och hålnehåras; men de hafwa ock ej wafyat långe, innan de tarswat
ny omlägning och hjelp. På stoglösa orter brukas och unga
Björckar til hummelstangcr ; men de rutno nog snorf. Utaf
gamla Bjorckestubbar filreda sig Landtmon ett godt fnöffe, ds
de mål torckos och fönderftötas; ju mjuk..re de bå oro ester tårck-
ningen, desto båttre: derpå swedcs lifef åtbantil, rå vet blifmec
gonsta eldsangf. Gamla «trutnade stubbar aro gansto stöna at

stö-
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stöta sönder, och blonda uf med den jord, man mil anfe*
ra aflffonda nyttiga från ock örtcr, emedan de gifwa en förtref-felig gödning til de ftmmos drifmande och wäxt.

Dwod åter Mosur- Björcken anbelangar, få år den ej hel*
ler of mindre nytto för håshåflore ; och upräkno de gemenligen
beros trenne stog , ncml. of Roten, of stelfwo stammen och ofqwistorne : den fom toges of roten hålles for den fåm sto och
grossto, den fom toges of stommen är den storckoste, och den
fom fås of grenorne är den mockroste; denna är ror ot finna,
och sitter i fmå klumpor på utgomlo Björckegrenar: of benne
SOPofur tilredos frå-florfor på Bössor och Pistoler, knisstost,
kjäpp-kn^^or, piip-husmuten, stålar, Pocaier, stedar, klub-
bor, dosor, jemtc mycket unnat. På Björcken finnes stora
måxter, of hnilcka de storckoste fråstålor förfårdigos; de
finnas ofta på lelt fmå Björckar til en ofantelig storlek, jo 4.
5 f. gångor få tjocka, fom trädet de fitta på: log har fjelf
fedt stolar of B,örck-måxf, fom dragit z. konnor;^ det more
rått mål om någon kunde ufröna, på t;n.flt) fått hmod Bjorck
fom bchogcs , måtte fås ot båro sådan max., ti) månge tufendc
Björckar, fom more frofog. och odugelige, kunde mon då gjöra
sig rrocker trinning of; men mon lärer hofwo fwort ot gå i lond
f}årnvt>, emebon fmifroelöu.on begeroåxfer, ofwen fom de, hwil>
ka finnes på Qtax och onbra från, förnomligost så sin första
början of mista infeaer, fom dit lagt sina ågg, och hmodan
mastar sedan _blifn_.fr utklåkta; warandes ef få lått, at förmå in-
-st.cterr>6 of fatta sina ägg på hwad trå mon wil: _5,^/<-^^F
i sin bestrisning öfmer Rypianb förmaler p. 385. det fommo, neml.
otf i Rvtzlond mit) Wiatka och Tomfkoi, hworest denna
wåxt os londfmän kollas Repytzna , or honom bcrottodt, ot
ben stol upkommo as en matk, som cmel.on stammen och borc-
ken of trädet giör et hål, hworof saften , tom dcri,rån utflyter,
iororjafar en jodon måjet, stolandes samma mack i denna wäxt

S3 ze-
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febermera taga sitt hcmwiss; fil utseende kommer denne wäxt i
Rystlond närmost fil Masur; men or mycket finore krusade och
hor hwito åt>ror, hworsore ben ock til samma behof, fom Mo-sur of £andtmon äswen nytlios; åfmenlefreS berättar samma
Auaor, of Candfmän, å sogde orf, of denna deras repytzna
försärdigo åfffilligflagS små husgerods sokcr, såsom stålar, ste-
dor m. m. dem de skolo gioro ja tunna, ot de oro genomstinli-
ge och böjelige, och mörda gemenligen gulf laquerade: f?o*
londcs och ©toarfwore, emcdozi bcnne Mazur bärstäbcs blif-
toer wäl betalt, mcto bermeb få umgås, ot icke ben minsta
fpån beros blismer sörkollobt; utan skolo fworfwo ben ena flå-
Jen utur den andra; be ber wib ajfaOanbe fpånor bruko be, ot
belägga lådor och onbro saker med. 2)en som wll hoswo goda
och storcka rässkombar, yxstast m. m. fon få Dem mafurerade i
hwad form och stopnod han hålst behagar, om hon met) yxa
låter ofborfa på stora och rofo Björckor en ronb, fom år fafcögb, fom man mil hofwo omnef; ty några år berefter hartrå-
det omkring ben ofbarfabe ronden upwuxit och mofurerot (Ig;
bet fon fedon lätt låffas isrå trädet utan of hugga bet neder;
detta är en morckelig omständighet raid Björckstogors rätta stöt-
set!; men hondologe. därmtd lärs bättre of exempel ån bestris-
Ning : Se framl. Plutos. Ad)uncå. ivt^Z. Sdm. c^e»,'. on-
mårckning i Rofen... (gfogfl.. p. 242. Herr Dalman beråtfor i
sin Reddcjo p- i6y. ot brandö eller wid eld torckodo Björk-
fpånor, logbe i surt eller upfofodt bricko, funna stojso from At-
ticka.

§. 4»
s^lHlörcke-stammen beklabes af '-arcken och nåfref, fom ht*)^A maror trädet för 01l utmättes wåldfomhet och åkomma;

ben år ofta öfmerbrogen meb hängande löf och jämmäl
ses ibland ber wid tåjtob fwamp och kork , om hwilckas nyttor

nu
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nu något bor omsörmolos: Hwod borcken midfommer, so Me*
no sig Gorswore deraf, ot borcko sino hudar: Loppen umgås dar*
med fölunba:huden stoppos i ljumt wotn, och gross sedermera i
en wrå os des koja, hwormed dogcligcn få fortforas ti!s fåren
begynna oflåsno; do de ån yttcligare med ctt der til tfcnligif järn
csstropoS: ondre för ot minna tidcn osstropo håren genast, dä
huden är rå, med en knts; fcdon huden således är filrcd, kokas
ben inre färsto och uti stycken fönderflurna Bjorckborcken' uti
rent wotn en holf immas fib, hwor^å den fedan lämnas ot flå
tiiS det blir ljumt, da hudcn indåppoS, hwormed fortsores on-
bra och tredje d.-gen i sommo upwärmdo rofltn, sedan fårckos
huden i fria ftrffert på et ssugnkf ftålle; detta fåiibe* filrcdda lä-
dret håller Loppen för båttre an olt anno. låder, emedon bet
bättre siar emot wam och röto: ©e l^s^^. Flor. __._,pp. 341.
wib fljTredflopö färgonde är ofraen borcken brukelig, då ben ko-
kas tilfammans med lut of Björckassa och litet tjära: Kongl.
2Def. Acad. sandl. för åhr 1748. p. 138. Lägges grankottar
och granbarck dertil, få lros ot de än mera stola förmara fist-
redstoper.!k emot röta: <^«-. chydeniut. 3>n nytta fåleds fär-
gade fifte*lxas(X hoswo framftr de ofärgode, hor jog flera
goiM årfarit;- det bidrager ej allmoll der til, ot fiflen för des
nära likhet med watnct desto bättre går po nätet ; uton äswen
gjör det gornet fastare och starckore, i det det ofminnab. garnet
då ej <å lätteligen, fom onnoré, urlurfwos : Björck -eller Ek-
bark lagde i dresbä^ckor med hworf of flrö etter hästgödning
beremeUan, gjör ot hettan då år myckel jåmnare och mohror
myckct längre, ån om man brufor strö allena. Se QJBett. Acad»
Hondl. for år 1741. p. "5. Det innersta of Nörckborcken
sommonmolob med korn, bafa* ufi dyr fib, (il bröd of fattige
solck, fom Rajus och ondro Utlånningor strifwo; dock hor jag
mig ef bekant, ot mon på något ställe h«r i Finland betjenat
sig of den samma der til, utan man finner mid [åbana t,l{åttm

me-
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mera stn rocknlng wid Tollborckcn. 5. Norrige glfwes fönberflöt
Bjorckborck blandat mcd litcf Mjöl til fodo åt fåår i foder-brist.

Nårmost borcken sitter näfret , fom beqwämligast fan ofto-gos om måhren, sedan lakan mänt igen at rinna; dock är til
of märcko t>ef den icke 0110 ar löper lika , orsaken dertil föregif»
tvo Londfmän moro höstekjölden, hwilcken om den kommer för
än Björcken fåt>f winlerfödon, det or, orfordelig fast of lorden,
stall året derpå blifwa litet eller intet näfwer; men i annor hän-
belfe ymnigt; tvärandes och 3. gångor igen, få of å en och sam-
ma Bjorck funna flera särslilta nofmerflangningar stje; hwaref-
eer den i knippor läggcs fil at torckas och förrcaras til ålstilligt
lbehos. Loppen och Sinnarne wcto förfärdiga stg kårgor och storos långa smala nofwerrimfor, dem de på ef gansta behåndigf fått
flå of trädet, of de blifwa många famnar långa, och likna fma*
lo band, hwilcko fil stor, fårgar, motsockor m. m. på et besyn-
tierligif fått hopfåt.as, ot bet ligger fom i rumr, och fer ut,
fom det hade marit Ijopmåfmif: åfmen och förfärdigas of näf»
wer fmöroffor, fniffloff, rep, folrifor, oskor ostar och åtskillig,
slogs dofor, fom fe rott tacka ut, m. m. Fl. Lapp. 292. jo,
nåsren fjenor Lappen ofta både sör järn och koppor, då hon i
den famma förworor och upwärmcr stn mot , och behofwer få*
ledes icke fruchto för ett f)ålfan ffadeligif ärg, fom ofta gjör det
befonfo Ordfpråfet, Mors in oila, til en bedröswelig sanning:
Trotzel t. c. nåsren år ef blond de behändigaste, of tända under
tveden met»; i l<or.l._im_.e.lan6 i England brukos det i ställe
sör fyrfroe wid liustronde: onnorstädes befjenor mon sig dcrof
til facklor i brist of onnoc ; of gommol näfmer fås genom bran-
»onde under pannor, eller på ondro sätt, den finafit Äiröf,
tjenonde fil sworto för Boktryckare, Målore, til fforoajt zc.
12ifalet)eö får mon os gammal nåfmer, onfen olleno eller blandat
med Sqmoftram (Ledum Paluilre) ben få kollade Rystoljon,som bxuta* jil Quchts och annof låders btredande, samt til

2Cogn-
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tOßagnftnörfO, utom til ÄfjFifltgt i medicine; blond ätstilltgK
fatt ot bränna ben, år detta et: man tager gommalt nåf*-wer, ju äldre ju bättre, #&" den i stycken, och sätter famma
stycken pä Unt ne) i en (Brytbetu, det ena stycket bredde
wtd dct andra, samt fa tätt mon fan plugga och brifwadem t.lhopa,^ öfwcr hela ©fytbotn ofroerc

Grytan lagges
feban ett bräde, fon. täcker den famma jämt; midt uppä
famma bvaoe bor wara ett t)ål, hwarigenom Oljan stal
rinna ut; der.ftcr grafwes en grop i jorden, der. en sten-
stal eller annvU

e farit fattes; deröswer stjclpper man Gry-
tan, fä at brädet eller lacket ar n.bcrtf, men botnen af
Grytan up åt; fmetor fedon och ftryker med ler rundt
omkring Grytbrädden emellan brödet eller locket, ot
intet rooder eller lust pä nägot fatt mä komtna bevise*nom, ty ber det per gjor mon sig fäfangt hopp om ot
befomina någon Olja, och or bct gemenligen et tefn, at
om man icke fär någon Olja, det hal dier övning dä
warit nägonståbs för wädrct emellan brädet och Grytbrdb-
ben. i^^ar mon mt fä hcr smörgt med ler emellan brä-
bet och &vi)tbotnet, fortfar mon med brännandet <;. ellev flera
timmar, dä Oljan flyter mur nästet ned igenom hälet uti
stolen, som dr der under, hwilckm fedon fon tagas up
och förworos: bet bor man marcka, ot nytt dier ungt
nafwer or oldeles odugeligit; fomt at Qtivtovne icke ffola
fara särdeles wäl of detta brännande; derföre brukas tjalfl fä-
bona, fom oro gamla, ocl> utas hwilka man ej mera gör stort
wåvbe. Huru bäfar, fidone fom brukas öfwer alt med fä stor
föröd i norra America, of nafwer ffola gjöras, fom i ftrffor
od) ätffillige andra ställen beqmomligen funna nytt/os, hor
Herr Mag. And. Chydenius i sin GraduaJ l)'sp. om naf-wer Bätor tpdeligen omrört, och wore önffeligit, ot de
en gäng hos oh komme i fult bruk. Lapparne hopsöm-

C ma



'V ) '3 ( W
ma os näfmer ät fla Käpor, under hwilcka de i flarfaln»
regn Funna gä måst hel torra. Flor. Lapp. p. 263.Fransoferne och Indianerne i Norra America hopsy lika-
lebc* ät ftg - haraf stora och länga täcken eller mattor,
med dem de po refor tåda öfwer fina . ffin - wohror, Klä-
der och ondro e foker, dem de wille hofwo fönvorobe för
regn. Londtmän ttlreba stg af Bjorcknäfwer fet falla-
de nafwer - ryfmor, fom be nyttja til Bär-pläFning och
annat: harof gjör Wdrmlanningen flg, Flaskor: Afwen-
lebe* stall och i Siberien deraf Floffor tilrebaö pä det
fåttet; de wrido of Björcken, när nofren lätt aflöper, helt
hafVoer, ben de sedermera förfe med botnor. Gmel. Si-
der. .69. Jaholingar göra of detta nafwer högt ljudande lu-
rar, hwormed de fin Bostop tilhopo kolla: emellan bett
fa Fållade bind och den yttra solon pä stor och stöflor plo-
ga Bönder gemen.igen lägga nägot nafwer, fom de förmena
ffola göra stona mormor, od) woracktigore: en nafwer fala lagd
ned i stofweln under foten, häller fötterna gansto wormo om muttern.
(En stor del of skoklackarna gjöres ofta åt Bönder of nåfwev.

Hwad nytta Biorck- nästet hofwer wid
e
toFtockonde, til

ot förworo det fommo ifrän dräpp och röta, wet hivar
och en Hushållare; blifwer bet tilfovne doppat i Tjdru-
roatn, fä dr bet der til ånnu af en större Frost och ny.-
---to: Jämför Draunnsrs Skogst. p. 77. 78. huru nåfmer»»
tok vått ffola loggas, ot de mä wara i långliga tider, ja
öfwer 100. är, fes pä nnsnåmbe stolle: omFring flolpanbar,
fom stä i jorben, ldgges äfwen näfret emot rota: Til be
fä Fållade Tollor pä Fiste-nät, fom uppehällo nätet rdtstä-
endes i watnet, fomt til tostor r)marufi stenar tdgaes, ot
fäncka ndtet ned til botn , bruFos od) gemenligen
nafwer, od) blifloa desse tollor od) tostor of en del Fisto-
ve färgade i famma luth, fom näten, ot dymedelst för-
bunckia. nästets glans, hmaraf Fisten eljest blifwer mera styM

Af
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Af naften fom til en wih grad brdnnos weto (pin*

folcken pä Landet tugga 'et Lim tjänligit til föndersiogna
stenfdrils »'hopsättande; dä de ock gemenligen til styrcka
för limningen pä hwordero stycket af det föndcrflagna
torilctj boro et emot hmartannat efworonde hål , hworige-
nom träd sedermera txåbe* til Fdrilets ihopbindonde, fomock ftöst betdckes meb samma slogs lim; betta lim or ock-
fä fast, at bet of bet hetaste wotnet ej Fan upbtotas. Tra-
-8u«, Lonicerus od) C. Bauhinus intyga, Ot be gamla,
for än Pappers-bruF blef uptäFt, l)afwa i bet stället nyt-
tjat ndfrocr of Björck: Jag hor fjdf febt, fäger "l^ra-
gus i Staden (snur i Switzerlond nogra verfer ufur Wir«
gilius strefne päl Blörcfenafrcer : ln A<^l3 Petropolirani»
"I". X. p. 449. läfeé; ot uti B._.er.en hor MON funnit
gamla Böcker bestäende of Biörck-nofwer fuUflPrcfhe med
(^almuckista Bokstäfwer, hwilckct bestyrcker Tragi berät-
telfe Det är och bekant, ot den ljusiigo Psalmen Num.
4... i wåv Swdnsto Pfolmbok, eller tff ja mit ifjevta rätt
innerlig.c. fordom Fållades näfwerwijfa, emedan bes första
Sommonfottersto Elfa Anders dotter ffoll först hofwo up-
fot. od) strifwit honom pK näfwer.

Hwod nu betta Trädets Los orbdangor, få brukas
de i brist pä tjenligore unopdjäU, om 9ti>interen til Foder
för klenar, £cor, $åår, Getter m. m. oeb stol dertil wa-
ra tjenligore och bättre on Laf of ©ron och '-tall ; men fin-
nes fällan i nägon mnckenhet.

På gomlo Blörckor finnes ei fallon en myckenhet
Swompor, hmtlcFa hwad nytta i Hu?fjålntngen ongär, ge-
menligen oro of trenne stog (r). Fnöst-fwompen (Bolerus
Fomentanus) or den förnämsta od) bekontoste; bet wore
wol om någon kunde finna pä et behändiot fått ot plan-
tera fådone ©roampar pä allo gamla Bjorck-stubbar od>
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flockar, tv utom det ot gobf Fnöste är långt beqwoman
och fnyggore, ot^ bruka til Eloföre, än Sköre, fFullc wåra
Poppars-bruk wol bchofroa be -Hutar*, fom årligen
til store brännas 8. Chyd. (2). är en brun, hård od) fpröb
fwomp, (Boletus igniarius). som äfwrn torkat är nye-
Fet eldfangd, och brukas i nödfall, fom Fnöste: Jag tror,
om man pulveriferade denno Swomp, fedon den blifwitwäl tårkadt, och lade den i Skördofo, torbe den gjöra
fommo gagn: (3). or en nruF genom l)wit och feg-Swomp
(Bolerus fuberofus) deraf förfärdigas de bästa Flöten på
metr.fmor, den brukas och til nåldynor; u*i deltno tunna
ock behändigt ollehonda former til Tenngjuterije trycka*.

§, f.
Kl^Edon -bi i föregående §. Forteligen omständigot de ,e*

s^3 genstoper och nyttor en Hushållare Fon gjörol sig oft&Pb Blörck-borck, Nafwer, Lof m. m. fä stola wi i den-
na §. undersöka jjroaitil des spädare Qwistar, Löf, Blom-
mor och Knappar Funna wara fjenliga i den Almänna
Hushälningen: Grenarne tillika med de fmå telningar
brukas nog olment til band od) widjor, rep-och Fistore-Får-
gor. Hummer-tinor, Hajbfpon; uti Tystland, Norra A-
merica och annorstädes i brist of bättre til Tunnbond, SteF-
fpett; och finnes de gemenligen pä opna Orter der wddret
fåbt spela fritt, fegare; men på

e
(Foa-riFa ställen stjörore:

Uti lngermanland od) Eilland r föres Björck- ris om Wm-
teren i stora knippor ut pä åkrarne, der de fedon om
Sommaren upbråunos, och Aston Fringsprides til ot glöda
jorden; ster betta brännande med förficktighet Fon det hof-
wo fm godo nytta' annor* Fon det olt för starkt märgla
ut jorden. Pä mango stallen i NyZlond bestä Lider od)
anbxa Uthus-moggar endast of hopwridno Björckwidjor.

Af
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Af de Lösriko Qwistar gjöres bode-och'. fope-cfwaffar;

dock är icke ollstogs Björck-lös lika tjenlig til bod-qwostor;
Finnar gjöro ätsttlnod emellan- Hicki-Roiwu' och Rauwus-
Roiwu; tiet

t förra hor wäl gemenligen större och mjukare
Blaö eller Löf, fornt Lös-rikare Grenar; men om deraf gjö-
ve* Bab-qtoaflar, slemmets bet pä Kroppen, dä mon bo-
bor flg der meb, .ros och förordso.o utflao,: Det fednareeller Rauwus-Roiwu dr det samma fom of dem brukas
til Qwostor: det (Fitjcs ifrän det förra cgentdiaen der af,
ot des Blod oro gonsto fpefciga och glotto, fornt det bvuna
nästet pä de finaste Qwistar, gemenltcjen med ftuä hwito
fläckor befprängd, ä«j». chydenius. fyfwenlebe* brukas Björck-
löf pä Lande» fil Löf-folor, Kyrckors - och Maji stängers
beprydonde, fättes oeh i (Spifen fornt onnorstddes omkring i
Hufet, ot gifwo en god lucht iftä flg, få longe de oro för-
ste: Blifwa be(.e Löf- rika Björckqwistor om Afton häng-
de under -tatet taaa Flugorna gemenligen flt nathorbrreje
beri, dem mon om märgonen tibio>t, Fon ortigt' utpraöice-
la, dä mon worfomt bor ut samma O.wtflor: l^uvx. öl.
R. p. 52T. At Löf brukas til Foder åt Creoturen or ol-
ment bekant; i synnerhet mä fiåven of Björck -löf gonsta
wäl; bet tärckor dem inmättes od)e beworor dem för wotu-
foten, ltoston fom Ale-Löf: Getter ata det och gerna, dfwett
sä Lappens &\enav. Blondas Björcf-löf, fom oro tärcko-
be od) förworode, om Winteren ibland Agnar, sä Fan ber-os meb filfofs of wormt Wotn giöros åt Bostopen en god
Sörpo, som i jloro Kor ständigt stä i Fähuset: Ebnnmatms
Ref. p* 20. Det wore förbenstulb fä mycket mera til ot ön-
sio, ot bet fom bruFos i Jämtland, en gång Fomme i fult
bruk, nemligen ot fomlo det nebfa.na Björck töftoet ochamodnba det fil detto behof, hälst fom det, i anseende til
des febna förrutnelse, dr mindre nyttigt for Gräs-wäxten
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på Nlngarne; bä be ej ollenost bymebelst stttlle sooro Fodret
i Lobugårben, uton od)^gjöro en wälgjärning emot flna
meb Blörckstog

tbewuxnee
dngor; man bor berföre, for ben

m)tta Björck - lofwet gjör wid Creoturens födande, wara
beröm ongeldom, ot man ■■ Fan hofwo ttlräcfeltcj Björck-stog
på tjenliga flatlen på fina Ägor.

Af be fpdda Löfwen om Währen tilredos (Balab: Londt-
män fdrga utan onnon tilfat* bäde Ille od) Linne med
Björck, lof Gult, dä de gemenligen wid Zofwet* famlan*
be fä laga, ot en flor bel of Blom-Fnäpporne följer meb,
emedan det Gula Frö-mjölet fom sitter pä Knåpparne afjjanarne i Blommon stolo bidraga mycket fil en god Färg:
M Ulgornet förut betabt

t
i Alun-voafn, M blir det efter fdrg-

ningen Gult på ©rönt flotonbe: Linn. 01. K. 224.
TOlare gjöro berof dfwen få wäl fom of Hosseln en

Oul-färg, fom be Fatta Schuttgelb, od) bett fålundo; nys
utfprucklt Bjorcke-löf Fokos meb rent toatn uti en Kittel,
tn timma eller mera; nir bet av Fokodt, Fastos beruti wäl
fonbefstöt Frito od) litet A'un , Fokos åter od) lätes fen fättjo flg;
bet fom fätter flg upfages, tårefaä och brukas til Färg;
men om härtil icke lägges någon Krita, fä får mon berof
en Färg, ben Målare kolla Sutgnm. I_mderß FaraF. p.
B_. Widore Fon mon od) l.tto gult med Bl'srck-löf, om bet ta*
ges bå bet nys utspruckit, od) Fokos med Lut och någon tilfots of A-.
lun,få blifwer berof en (Fon Färg: åfwentebeö Fon mon letto Vl-
le med Björck-löf od) Engeblod, (fcal),nla fuccifa) mon fager
Engeblod, hackor fönber od) strö en flo på <sse tel -botn, få et
et hworf Blörcke-löf, som or taait i Klas» Mänod, åter en flo
Engeb»ab,få garnet, åter Engeblod, få ot be Fommo ndst g ir-
net; stå Folt wotn berpå oeh lät bet facftaFofa, tils man
fer at bet fårgar, taa få of Elben ech logg läck på emedan
&et fwolos; bock xke* bet om iblonb; w,l mon hofwo det

höggult
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loaguTf, föm Pomerantß Färg, få stöljer mon (Baxnet i
Lut; eljest fföljes det i wotn; Se Lind. Färg. p. 90.Zlf Björck - löf tilredos den finojle Kmrök til Swärto för
Boktryckare och Målore: Affeffor I^u_jenl--li)l6. Röken,
fom of Bjorck famlas i storsstenarna gifwer eu mycket finAsto, of hwilcken fedon ben storckoste Potosto genom utlut-
ning winneö. 16.

Emebon _di här i benna §. foflelfaft oh fom mdst med
uprdknonbe of Björcke, löfwets^nyttor och bruF, få är ej ur
wägen aåbt, ot här åfloen gjöro ett litet ögnoFost på
be matFar, FräF och yr-fä, fom ej allcnafl ffodo, utan od)
upfräto och förtära detto Träds Löf ock B»at); Herr Arch.
oeh Ridd. Vinkjbvs berättor i des Öl. li. at hon på
Björckor fett en otrolig myckenhet of Löf-mockor, fom up-
äto Detta Trädets Blod oehe

bygde bo til storleF, fom Hott-
Fullor; de äro förnämligost följande; Chryfomela Faun. fv.
41^. des Järva updter så Björck-blodens undre luperkc.ez,
på hwilcko ben fitttev, at ollenost ådrorna ocl) det fostoste på
bladet med

e
epi6ermi6e fuperiori eller ofroerfla hinnon

blir igen; hdrof Fommer ot merendels i Augufti Monob,
L.fw.n på Björcken fe fläckuge ut; hit horo en myckenhet
ondro, dem man finner upräFnode i Herr J» (3. rorsll-^ls
Di fp, FoUod Hoffsita hfeiMorum Flora, p. 33. med hwile-
Fos upnämnonbe jag nu ej wil uppehålla mig; be mor-
qwostor, fom iblonb finnes på Björckar, eller ot Qwistorne
på något stolle up i stofon wäro hel tot tilhopo, od) gjora
ftm en qwost, torbe til fin första börjon hdnöro af något
Infeft: En bel Bönder foga, ot moron ridit fådono Bjorc-
For.

Fröet od) Knåpporne of Bwrcken tjenor Orrorne til
Näring och Fodo; mig dr berättad, ot en del Londtmon
ploga ofwen blonda fonderhockode Bjorck-Fnoppor i gropet^åt

Hom-
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t fom stolo berof begidrlgen äta och mä brof.Björck *rötterna utgöra en gob del of Gräf-fwinens Win-

terjobo.

<5. 6.
§.

MN^ Bjorcke-trodet' utflyter wid Warens början, enarA'N bet blifwer huggit eller boradt, en Fåjlelig Saft,
vfö-xr hworaf tilxebe* ätffilligo hälsosamma Drycker, och
kokas äfwen derof både Syrop och Såcker. at fördenstulb
Funna ldmno

t
den B. L. om des hwarjehondo tilrebning en

nägorlnnbo nöjochtig unberrdttelse, fä wil jag mebbelo, bet som
fog dels fjel^ febt, dels dgdt filfall., at hdmto ifrä flera Au-
äorer: Trdden o>ifwa ej olle år lika mycket Laka; utan sim-liga år mer, aubre minbre, hwilcket trors härröra of famma,
fotn förut i §. 4. om orsaken, ttl mer och minbre nöjwer-täckt
onförbt är. Bästa tiben ot affappa benno £afa, och bå
Träben gifwo mäjl berof, dr om Waren, dä Snön bönor
fmälto, 06) emedan dnnu någon Fräst dr qwor; ju mera
Sno om 2Bmttem. och ju jlorckore Köld, fä od) ju läng-
fommore Wären Fomnier, och ju längre Snön dä woror, ju
mera LaFa gifwo Tron: wid! nattfrost od) .Flora men ei for
kolla Dogor^ rinner saften oldrobast: wid Ostlig W«nd m,n-
ffor den famma, od) wib jlorck Httto ofstodnor Den oldeles:
masta och bdsto Saften fät. of de Tron, som wara på ste-
nigt. Bergigt eller höglänt Land: pä låglänta ställen or Lakan
mera wotuocktig och ej fä sot; medelmåttigt stora Trän dro
til oftoppning de tjenligoste; de mycket stora och gamla brukas
icke gerno dertil: 3nbåranbet förrättas halst mibt på bogen,
aldenstund wärmon gjörj ot (Saften mera infinner sig od) or
gemenligen då i fln storckoste rörelfe; det dr od) icke nog,
man fkjar fogto i Tt*dt>et meö en Knif; utan mon måste boro
uti Stammen på den fiban fom wetter dt ©unnan, (någre

brp
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bry.flg ej om.onttngen fldon^ wändes til (Sober eller Norr,
Moster eller Öster, utan gjör hålet hworest bet fla bäst pof-
sor) bä mon wib bäronbet fä förer Nofworen , ot ben stän-digt gär upjore , på bet (Saften få mycket bättre må rinna ut,
fa lagandes , at ben kommer at gä en eller por tum djupt
in i Trobet; hälet bör

t och icke wara långt tfrä Marcken,
pä det mon icke mä behöfwo fä läng Ränna eller ror, til at
låta Lokatt

t
berigenom rinna neder i bet pä Morcken un-

derstående Farit; fedan holet fåledes ar gjordt, toges den närmaste
omkring hålet fittanbe Barcken nväl^bort, od) gjöres flrajrt inun-
der holet en ttodrfFåra, hwortlti rännan fästes, och hworige-
nom Lokon federmero rinner i det nnderstdlte Fdril, fom bör
woro en Bouteille eller Ldckore med Trott förfedt , pä det
rast od) onnon ohyra icke fä lätteligen mä fallo bit tn:
Somliga pläga ock utwdlja en of de nedersta största grenar,
vd) pä unbre fldon of den famma ej långt ifrån Stommen boro el-

worfomt hugga et hål, sotto Dentnöer en ränna, od) låta lokon
flyto deriftän neö efter rännan i et understående käril; mon skallhdrmedelst mäst få få mycket Loko, fom om hålet wore pä något
onnoe stoöe, och Trädet löper mindre fohro, ot togo nägon
stodo, emedan holet är pä et fädont stolle, dit intet Regn el-
ler loam fä lätteligen Fon komma. Andra bruka endast stä-
ro et hol genom Barcken pä stora Stammen, i hwilckct fot-
tes en Knif eller onnot trästycke, ot hälla holet öpret, hwon
ifrån de federmero medelst et underfatt kanl emottoga den fla*
va wdtston, sim derpä hemföret?, fila* och omoänboé fil åt-
skillig, bef)of; men betta fättet tnckes ei woro fä godt, ty La-
kon sirloror ansenligt of fin godhet od) fötmo, enär den fldbfe
kommer ot rinna genom Barcken, och or detta fåttet ej heller
få gifmantie fom det förrigo, hwilcket titgifwcö for woro fä
rdwan&e, ot mon pä det fättet stol om Waren pä en Må-
nod Funno toppa få mycket Saft ur Björcken, ot den i wik-

D len
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ten går up emot hela Trädet meb Qwistar Zof och Rötter":
fåran eller hålet bör ock hwort år gjöros på sommo fibo, el^
jest fagcs Trobet bö bort om några år, feban mon huggit bet
rundt omkring; men då mon rott umgås bermeb, dör det ej,
och tager näppeligen något stöda fast det årligen opappoö :
benno fålebes somlabe Björck-loko pläga ej allenast Bönder,
mcdon den) är fdrfk dricka i fätet för Spis-öl; utan åtstil-
ligo of dem förwahro ben ttfi Kallare änbo til Slåttcr och fförbetiben,
bå be betjeno flg of ben til törstenst

lastonbe, ehuru ben ibland
bå får een ort of fyra: men be förnämare pldqo om Wåren
flrox förbättra ben på åtskilligt sätt, hworof mon wil nämna
ett eller onnot: mon tager til 3. 3 4. stop Björck-loko 4. qwor-
ter Honung wäl tilsommons blanbabe, hwilket feban meb litet
Neglikor ocl) I^mon-stol blanba*, od) Fokos wib paf? en Tim-
ma, bå bet wäl stummas: nar bet är tilräckeligen Fokobt och
feban Folnot, lägges berufi 3. sFcb^blab fulla meb färst Jäst, at
komma bet i jästning: när bräggen fatt flg pä botnen. fhlleé bet
i Bouteiller, fåsim anbra Winer, är en frist och Bp.r_.ueuss
briF, fom håller Lifwet gonffo w».l yppet; I stället för Honing
Fon mon betjeno flg ofSäcker, ett Skalp, til 4. Bouteiller eller
stop: mon Fon od) gjöra detta Win fött meb Rufin, bå mon
bymebelst får et Fåsteligit Ru(ltu-min: jemför Eveiym />/?. p>
m. 97. Trotz. SF. p. 70.

joh. Bjordt i fln Difp. om wåro Inlansto dfeligo Wäx-
ter, lemnor ost benno bestrisning på Björck-loFons tilrebning,
nemligen til hworje 3. Kannot: Loko, toges 2. Skalp. Säcker,
fom olt fottes på Qlben uti en \ktent Kittel och när logen dr
wib paj? en flettebel bårtkokobt och mon unber kokningen inwip
pat 6. Agge-hwitor, ot skäras meb, famf ofstummot olt hwad
fom flyter åfwonpå, toger mon ock bort hwitorne, od)
flår bet ofriga utt ett rent käril ot fwala*; när bet bliswit laaomt
Fatt, fä lägges bit en holf steb jäst, fom icke dr bäss, och röres

omkring



O ) *r ( M
omkring bermeb står bet til* Idjlen fätter flg dt botn, då fllos
det pä et AnFor, hworpå Sponstt eller onnot sot Mn wa-
rit, flarnos wäl och lägges 3. Weckor i Kalloren: feban
Fon bet toppas i Bouteiller, fatta* i Sanb och btuFos när
man wil hela Sommaren öfwer.

Här Fon jag ej unbgå at inflyta låta 2:ne beffrifningor
ofwer Bjorcke-loFans tilrebonbe, fom hos ett bel Ståndspersoner
i Nylonb är i bruF, hwilko Herr I^ZZ. ttö^man mig lämnat:
Til en holf åhmBjörcö taae* 12. <Sfålp. Puber-fäcker och 4*
Agge-hwitor, l)witfet flå* tilfommons i et rent käril eller Kit-
tel od) wäl omwifpos , fornt låter bet kokas til* 27. Kannor
blir igen, hwilket mon meb en Fjäp wib inmätonbet Fon ob-
fervera od) ofmäto; bå a\ute* bet i en torr Boljo, od) få Jet
fom bet är lägges beruti 6. stycken Citroner fönbersturne,

t 4.
Lob Conel, 3. Lob Corbemummor wäl fönberjlötto och läm-
nas ot flå til* bet bliv logomt fwalt, hworpå flå* ben 2.
flop Nenst-win (i brist berpå 3. stop gammalt, dier 2tne
Fonnor ungt FranfFt^wtn) od) 3. ffebblan 3dfl, famt täckes
meb rena täcken wäl öfwer, låtandes det få flå ot jäfo i 2:ne
Dngn, febermero flå* bet uti en holf-åm meb en Winsten
beruti, od) latex bet stä ot klorna, bä bet flrar ostoppos uti
Bouteiller, fom wäl fovfa*, ot bet ej furnor, od) i Kjällore
focwaroé: NB. bet måste wib FoFningen wäl stummas all o-
renlighet derifrän.

Det gjöres dswen på et onnot fatt: mon .äger til if.
Fonnor Björck-loko s. SFåp. Socker, od) låter inkoko Z:bje be-
len, febermero tfilos bet genom ett Fläbe i et AnFor, dcJ) nar
bet or ljumt ldgges nägro stekte Äpplen >fä heta fom be äro
bevuti, och fättes fä utt et wormt rum, at bet får jäfo i 3.
Dygn, od) när bet dr ntjost lägger mon det gulo stålet os
2:ne Citroner beruti och slås feban Ankaret igen och ldgges i
Källaren, ehworest bet bor ligga orört i 3. Weckor, bä det fe-

D2 berme-
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fcermera tftäppa* i ßouteiller, sim wål korkas oeh fatte* i
Källaren upned wdndo i torr fond, fä hälles den wäl; när
bet stall brukas, drickes det meb något fönderstött Såcker i
Gloset: NB. wid kokningen Fon äfwen några Ägge-hwitor,
dock sör dn Äpplena blifwa inlagde, tilläggas, bä det bör wdl
wispos, omröras och stummas; dfwenledes Fan litet god 3åst,
fom icke är bof?, tilläggas, ot befrämja jäsningen.

Af Björck laka bww* Dricka, fä godt fom Mors-ol;
mon tager til en fjerded.ls tunna Malt 2. a. 3. Faunor
Björck-loko, och umgås dermed på wonligit fatt, f\ får man
b.rcfter st godt och fä mycket Dricka, fom eljest efter en bet
3_unna Malt; bwilfet åt en ansenlig befporning for (Såbm i
fwär odj bor ttb. Trotz.

Ndr Biörck-lokon dr mycket fot kon berof FoFos både
Sirctp och dfwen en ort of Såcker, hwilFet bock mera
liTnar Manna ån Såcker: En Del bruka wib Lokons Fokon-
be til Sirap tngen onnon Fånst, du ot befatta .en ©ryta eller
bettet of lern eller Kappar på Elben, hworutt flås ren eller
albeles oblonbot Ma, hwilken utan någon tilfats Fokos lykt,
tils ben blir få tjock, fom en tunn Sirap, bå ben taae* ofdlben, fottes ot falna och förworos til behof; onbre blanda
Loko of Lönn tilbopa, och förfara i öfrigit bermeb fom fogt
dr, bå be bekomma mera od) fötore Sirap; när befogbe Si--
rop länge och meb en fakta Eld kokas , fornt ot mon unber
fommo ständigt rör omkring i Pannan, tjocknar ben mer od)
mer, och blir grynig, eller likt et Mufcovad- Såcker, fmo-
Fonbes tnäst fom onnot Såcker: Ofta ster, ot när Lokon efwarit gob, hworof man kokor Sirap, eller ot mon wib Si-
vap* kokningen ej rört wdl om; eller eljest begåt något fet,
man wdl til slut får en ort of Såcker eller Manna; men
famma hor en wamfochtig fmok, och nog liknad Keré^bdrs-
kädo. At koka Säcker of Bjorck-loko kon mera ste för cu-

rieufl-
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rieufite dn för^ någon nntfo, emedan ben. Wed ocl) mödasom berwid anwanbeg, ej på längt nar Fon blifwa betalt med
ben lilla Quantité- steker mon erhåller, emcdon Björck-loFon
ej bafwev st storck fötmo; men ho wet, om icke mebel kunde
upsinnos, ot fä l)åxaf mera Säcker, od) at g. öro et fobontSirap od) Säcker-kokonde til en mera frttebbdranbe gren i
wär Hushålning? Blifwer Björck, lokon läten i Mjölck,
wid det man låter ben sim bäst löpo ihop fil Ost, fä förhin-
drar ben, ot inga mockor wdjra i Osten.

. §. 7.
Or än' jog strider til flut med befe enfolbigo Anmorck-

F^l? nil>gar, bör tog i benna §. onföro en och annan morck-
v^^ wärdighet, rörande Björcke-trädet, dem mon utan ot
flora den antagna Ordningen, ej få egenfeligen i nägon of ds
föregående §§/kunnot låta inflyta: IHerr Arch. och dXibb. t..?.-
---i-^i Wejlg. R. p. 108. onfores fåfom något befynnerligit
rwcnne Flät-biörckor, dem hon wid Borilena blifwil worfe;
beffe fmä Björckar Habe wäxt upp pä en stor lös Flott-tuf-
wo, ben be med flno hopfiätobe rötter st fäst tilsommons, ot
ehuru hon of Wäder eller annan hänbelse frän Lonbet lös rif-
wen iblanb flöt ut pä Slön,gick hon dock ej fonder: Afbenna
flått -tufmans flyttande til nägonbero fldon of Sjön, fpåbbe de
deromkring boende Bönder onten ofred eller något onnot: Li-
Folcdes berättar fommo warde Auaor i bes Fl. l^app. p. 262
ot Lappen of starkt Astebunber stromd, gemenligen tager fin
ti.floFt til en Björck, under hwilken t)an lärer tro flg wora
mera faFer, dn under något onnot Träd, i den tonckon lör
Honda, styrcks, ot hon fer Björck-stog i myckenhet uprinno,
ber gunt-ech Granskogen genom Ljungelden blifwit förbrdnde.
Somliga påstä ot Ormar stolo mycket gjerno trifwos der
Björck wäxer och derföre kolla henne ämuam serfemibw 5

Dz men
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men bet tyckes ej at woro st grundat, ot de mera ä'sto bet Trä*
bet, dn be masta ondro.

Jofitis Simieru* i des Ot'/^.^/',^.'.^ /^//e//., p. y. förmäler
om en derstades brukelig, st kollad, Matza, sim stol woro
tekn til et tilärnode upror, och således of samma beskaffenhet
fom hemliga Bob-koftor: En stbon z^,-H pläga de meren-
dels of Björck-trädet förfäidtgo, på följande satt: på en ung
od) späd Björck tTjopknytcs i en ring des Topp och öfwerfla
£>.wt)lar, hworimellon fättes en stång, den de st länge omkring
wrido, filé de bånbt den fpddo Nörcken med roten up ifrä Jor-
den, skolandes de dermed welo tilkanno gifwo, ot de ä famma
fatt med rötter skolo uprycko eller i grunt) utrota det ondo i
Fodernes-Landet;-ofta laga de, ot denna Matza for en skåp-
nod of Mdntiiskjo-Anflchte; denna Matza fotto de, fom i dett-
na fommongodning någon del tagit, om Natten pä de ställen
wib Almänno Wagor, ber gonsto mycket Folck gä; och ndr
följonbe Dagen en myckenhet berwid flg famlat, föres den
bäbon ut pä et Fält, oeh efter mänga Ca.rimon«er til ben
ort, hworest ben bor, sim förmenas roara orsaken fil bet on-
bo; en och hwor tror flg bä wava förbunden, ot hjelpo Ma».
tza och ot til Fäderneö-Landets fromma och bästo en olmon
uprefning päyrcko, bä ben brotzligas egenbom, ja ofto f jelf-
wo Lifwet gemenligen blifwer til et försonings Offer åt en
uphitzob och förbittrob Menighet, tipoflfrabe; få fromt hon icke
i fib worit omtänckt, ot ontingen meb makt, Rådplägningar
eller stäncker, stilla et stbont tilåvnat upror: Den fom här
om åstttnbor en utförligore bestrisning Fon bet hos Au&oren,
ä fogbe ställe, upsiä och igenomläso.

Af kl. Oeconomica låve* ot Lonbmän meb tommeltg
wiHet Funno of Björcke - löfwe.s tidigare och sebnore utfprie-
Fonbe om Wären weto at rätta flg meb <2Bår-uffabef; bet
ock ibland hos större belen of Lonbtmon dr ofligif ot ioFtogos, och
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således Björcke, löf i detto mål ofto tåttre dn någon Al-
manaeho» Gemene mon st hos o§, som äswen i Preuflen,
pläga of Löfwets fittav.be mycket länge om Hösten på Björc-
Fen welo fluto, ot den näst påföljonde Wintcren (Fal blifwatnycket sträng od) Fall; bock fordror detta en nogore unberfok-ning.

5. 3.
WHTterst wil fog dfwen ndmno en och annat, nytta, fom

\ Blörcken fdges hofwo med flg i Medicin : Af Ndf-<M^ rct tilreder flg Loppen et godt Plåster, fom i ol lnt.2«
mation dr deras endaste IVlec-iein, och det fålunda; De dela
det fldto tunna Nofret meb Knif eller Sflaael i åtfFilliga Blod
eller lameller, bortkostondes dem fom flttot innerst och ytterst
på Nofret, och behållondes endast det medlersto, fom äter fonder
delas i mindre flisor och stycken, på hwilFo de federmero tända
Eld; men utsldcko dem dock i <2Batn, innon de hunnit blifwa
of Elden albel* förtärde, hworifrå de strör upfagas, då de fe
ut fom fwort brant ldder; betta stledes tilreddo Nofret tugga
be febermero meb Gron-Fådo, fom bör woro fdrst od) mjuF
och ingolundo uttårkodt och hård, hworefter de tnåba det e-
mellon händerna, fils det for utseende of et rot Plåster, od)
Follos of dem Kattie i^l. i^pp. p. 265.Björck-fwomppor gjorde til Pulfwer od) strödde i får el-
ler updrogne i Näsan fom blöder, stol ftillo Bloden hel snart;
Beth.

UtofKårcken på BorcFen Lapparne mcd £mf ett li-
tet Klot, til florlek, fom en fler Art, ellev yttersta Leden of
Fingret, hwilket de tåvfa od) förworo til behof i förefollonde
(Sjukdomar; i fonnerfjet betjeno de sig beraf med nntto mot
Hufwud-wdrck Tond-worck, Håll od) Styng, Coilique ocb
Nyg-wärck, utom onbro Sjuckdomor; de läggo denno Kårck, pä
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qwor: Det förorsoFor wäl i början wdrck, somt snörper ihop
Huden oeh (fenorna; men hjelper rät ofta, och onses of Lop-
pen för en des sokroste tilflpckt i bemdlte Sjukdomar; Se
Linn. kl. Lapp. §* z^i.Fromledne Arch. Rudbeck hor med egen Hond upstrif-
wit i det Exemplar, hon dgt of Rajj Hift» Plant, p. 1410.
följande: 5-15. Experientia propria mihi conftat , quod cor-
tex Belutae albus H intimus, una cum ligno Quercus pu-
trido in Pulverem redaåo in Cerevifia forti veteri vafe te-
€to coftus <5c ad unc. Vl. vel Vlll. quovis Mané epotUs,
medeatur ardori ilomachi, & ventriculum debilera corrobo*
rec.

H,'«<?» Pauli förfdFror, ot Bjorck-LoFo helt wist bovtta*
ger frdFen , om man Morgon ock Aston fmörjer AnflFtet der-
med, fornt ej stryker Saften iort, utan låter den torFo der of
sig fjelf.

Ndr Bjorcke-lof om 9_Öårenfpncka ut,
t stolo de torcko-

de med flor fördel, Funna bruFos emot SFjör-bjugg, såsom
Theé ; dftt>enlebeö ploga de of några samlas , torckos od) Fo-
Fos uti Såppo, samt åta* meb gob wärckon emot ©uhl-sif.Tager mon Björck-löf och Fokor uti Sfßattt, somt twåttav der
med Hdnd^r och Kropp , som of Skabb och Kläda dro beswd-
vabe, sä stol mon ofta blifwa denna olägenheten qwitt; detsommo bevåtta* ock luten of Björck-osto gjoro.

Björck-lokon utgifwes of nägro, i synnerhet of den be-
römda von Helmont. sim fes of Hift* de l' Acad. des Scien-
ces pour l' anne i6"99- för en univerfal Medicin; åtminsto-
ne onfes Björcken of mango för et Lignum nepnreticum, eller
et mycket godt Bote-medel emot sten-och Njur-wårck: I
Tystlond ploga Lonbets förnämsta Herrar dogeligen i Maij
Mänod bricka et Glos Björck- laFo, fäfom et Specificum e-

mot
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mot Sten-sjukon, Colique och wärck i Njurorne; hwilket
ofta strox stol cjtfwa lisa , och understundom meö tiben
läker den oldeles; til betta behof toppos lokon i Bouteiller,
och åfwonpå ofeé en rät god Oljo, hworigelwm det åstod-
Fommcö,ot ej luchten får stämmo denno fortreffeligo Liqueur;
Jämför Trocz. m. m. p. 12.

OwtnfotcFen, fom få fåro Fingrar of för mycket fpinnon-
be, plåga bränna £>.ja of torra B/orcr-äwiflar, och stryka
berpå, hwilcket läker fnort; det hjelper och för söndersprukna
Bröst.

Om mon binder Björck-lof omkring Foten, och droger
febermero Strumpa derpå, och låter dett woro således ofwer
Natten, och om man få behagar, fan mon äfwen fortfora
rosta Dog, foges fördrifwo Fot-fwetten; men om det åv fä
robdigif och hälsosamt, of oltlb förbrifwo sootfwett; fä Herror
Medici foga; nog konnor jag ben, fom meb hworjehonbo tings
brukonbe förbref footswett; men flck i stallet strox berpå wärck
i ormen, hworof hon omsiber fotte lifwet til.

Desse oro nu de Fårta Anmärckningor jog hor gjordt,
röronde Björcke- morgehondo Egenstaper od) Bruk i
ben allmänna Husholningen; hwilfa och billigt gtfroo oh nog
onledning, ot meb Wirgilius til flut utropa:

O Por.una.os nimium, fua ll bona.norint,
Agricolas, quibus ipfa procul difcordibus armis»
Fundit humo facilem viftum juftifTima tellus*

Tryck-fel/ som böra rattas.
P_-. 1. r. io. kunna, las fan. p. 2. r. 32. en annan, I. en och

<mnan. p. 4-r. 2.Wded U/oI&cn, t. 24. Linnei l. Unna_u r.27.
är l. ån. p. s< r. 20. hämas, l. hämtad p. 8. r. 14. är, l. ar. x.
,7/stallen, l. ställen. p*i6. r.g.Ädr, ..gånger, p. 30a*. 13.
far, l. sär. _ _
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Til Herr AUCTOREN.

F3?NT gifwo frrtm &* Rön, fr" olmänt Loford wiuna,
i^IR hjelpo till, ot Rikets bästa fe,WlH^ De Medel förete, fom onston ens Fon hinna.Stort Loforb meb flg för^ dtt hwor ock en bor ge
Herr Auaor voavbe Stßdn, Er som nu tåt* hor wiso.

Hur Swensto Björcken kon, en olmän nytta te;
Er ntöbo til wåvt gogu mon ej bör glömma prisa,

Meb hopp, ot mera of Ert Lärda Arbet fe;.
Dä och til lin derför me^ Laget man jFafl Fröna

Er Hieffa, od) alt godt tildela Eder än,
Meb Suckon, Himlen mä stdst Eder Nit belöna,

UpriMgt pnstor stods Er tjenore ad) Wau,

JOUäN KRINUOI.I) I.ozi-M^^H.
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