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aktnina, än min bnldaste Fader.

®?n är ock hos mig sä (iflig som oföränderlig, och ffal! icke uphör»'
tttssa med mir lif.

Til er ringa wedermäle däraf, har jag den äran, at iipcffra mm
Huldaste Far decta mil ftdnare Academiffa fnrfle prof, i den fåha för,
hoppning, at Min Hnldaste Far uptar det samma med manlig bewä,
genhet.

Försynen göre Min Hnldaste Fars Hföttbm lätt och glädjesi,!?, och
starke Min Huldaste Fars både kropps och sinnes krafter, at jag an i
langliga cider matte fs njuta bet nöjet, at äga en sa god och åiftmi*
ward Far.

In til sidsta ögnablicket ssall jag räkna för en ära at med barnsiig
wörduad sa framhärda

min Huldaste Fars

Ödmjuk - lydigfie Son
Jonas Cajanus.



Kongl. Maj:ts
Tro Tjenare, olh Liéutenant,

n^älädle

Herr CHRISTOPHER HOLST,
Min Högtärade Morbror.

f^m irafgarningar äga rått fil erkänsla och tacksamhet, sä lan wäf In-
gen sia i större flrtinbeffe än jag, som alt ifrån min barndom blif-

wit bnverbopad nted oräkneliga prof n.f Min Högtärade Morbrors fyuner-
iiga ömhet och omwardnab.

Set är i sanning Min Hogtärade Morbrors ädelmod och frifastighet,
fom förnämligast satt mig i stcmd icke .allenast At bör.ja fortsätta mina
steg pä färdoms wagen, ntan ock Min Sfaftrbtg tipimmtringar och np-
lysta rad, sttn b.ifwa .altib fölgt mig i alt n?it företagande.

Da j^-g bärförc aldrig ser mig i ftänb at tilb&rligen efter m?b några
gentionsier m^oergälla sä mycken tanten godhet, tttkr jag mig i djupa-
ste ödnnnfbet den nran, at sä tillägna Min Morbror dcsta ringa blad,
endast sästm medermalen of den ttpnftiga och fiffiga wördnab, hwarined
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§. 1.

3 g*ort>parön, potatoes ; Solanum tuberofum. Linnari,\ Tvskcll-nes Erdtufel, Tartufcln, grundt birnen; Frän»
softrnes Pommes eis terre, och 'Jbigclomanncne Po-

tater; Denna wåxt täljer sin börd ifrån CfeiM och Peru,
och roar den i början en af de sällsammaste mdjefer, Kciro-
pa sett.

Det pästäs, at t>cn aldraförst, år 1535, dä Sngffs*
mannen uptäckte Virginien, blifwit af Bir Frantx,is Drake
införd och känd i Europa, (a;. Mycket sannolik är ock de-
ras tanka, hwilka féregifroa, at ifrän America Ppoerer
först blifwit bragdte til Bp^nien, och at däriftän denna
nyttiga wärts plantering sedan utwidgat sig til Italien ochFrankrike; hälst pä det förra stället den länge, under namn
af tartaffo eller tartufulo, warit bekant. Sfr 1616 woro pc>-
teter dock ännu sä sällsynte i Frankrike, at de wid de lu-
flrastc tilfällen endast nyttjades pä Konungens bord i Paris
{b). I sstitet af i6:öe Seculo planterades de i Holland,
och åt 1623 bragtes poteter genom den olyckeliga Valtber
Raleigbe til Irland. En Antoinette H'e/7?-?/o^^^t' anses sörsi
hafwa planterat dem 1710 i Vörtenberg, och 1717 kommo
be första poteter iftän Brakant til Sachsen [c . Sed^i
1726 hafwe roi planterat pietet- i Swerige (d), och är 1737
dleswo de först bekante j Finland. Herr Commerce Rä<-

vet
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bet och Riddaren Jonas Aiörapers nit, upmärksamhet och
Möda har sauitid och eftecwerld at tacka, sör det en få nyt-
tig wärt hos ost blifwit införd, l)soilfen nu ock gansta wäl
trtfrocé i ©itnmst jord. I wårt Nordliga och kalla Climac
fortjenar ock ingen rotwäxt större upmärksamhct, eller at
mera allmänt blifwa planterad, än denna.

De^ stötset är sä lått, at af barn och gammalt bråk-
ligt folk bet masta Därmiö kan werkställas. Af alla jordwär-
ter gifroer den jina idkare den ymnigaste störd. St tunne-
land vått stött plantage jord af poteter bringar i afkomft
minst 50, ja, til 100 tunnor, eller ock inbärgas allmännast af
sämre jord, efter hwar kappe utplanterade poteter, en tun-
na efter 1. fappelanb. I tjcnlig jordmon är des wärt sä
fdfer, at aldrig är at befara migroårt därpä; ty hwarkeu
torka eller mata, hagel eller mäss, tilfoga poraroes plante-
ringen städa; Fa, icke en gäng ftost in på sena hösten, al-
lenast de uptagas förr än jorden albelcs kalfryser. I an-
seende til all benna stora och dräpeliga nytta af poteter,
samt beqwämlighet at. upföra dem til ymnig wäxt, hoppa?
jag allmänheten ej wara oangenämt, når, bäbe i anlebning
af Herr Pralidis mig meddelte anmärkningar, som ock egen
erfarenhet, jag här meddelar det allmänna några sällsynta-
re rön och unbcrråttelfer, til potatoes wäxtens uttvibganbc
i Finlanb.

(l?) l^ompleöt. Rodtj of hnsbandry. Totn. ; ziZF. IZ7.
(b) Rochefort defcription des Illes Antilles Cap. y. 167.
(c) §oh. Beckmans grundsten der beutfchen Landwirthschaft, vaz.216.
(a) Se, SSibanget til ÄwonfFa FHraherben as Hen Commer«eR3d, $onas dl/lrånier. utgifwet och tryckt 1727,

A 3 H. 2.
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§. 2.

Londthushåssart indela lordpäron i ffere stag: i all-mänhet äro de gnla, hwira och röda til fårgen, ftwilfet
deras blommor äfwen utmärka; Set första slaget med rnl<
la votuv hafwa här i landet röjt den säkraste och bästa treft
nab; De upwaxa icke allenast meb mänga och stora rotknö-
lar, utan gro ock, i anseende til deras tunnare stal, tidiga-
re i jorden, än andra poteter: hwira lordpäron sätta wal
ock 60 fil 70 rotknölar för hwart stältb, men hinna fållan up
i storlek emot de gula. Fiolet röda poteter frambringa wal
icke många rötter pä hwart \iåni), men ibland kan en rot,
af det länga fom staget, wäga ofmer et skålpund. 3
Tystland fallas deste Knglische Tariuffein,, Bed ford
Claire conglomered potater (a); De foröra lösare jord
än andra: brukas bock Hälft til föda for bostap.

3 Tystland och i synnerhet Hanuover (5), göres äfwen
siilnad emellan sommar-och wtittct* poteter; Dc foire brif-wa få ii^igt i full wä/tt, at när de i .April utplanteras, fin-nas be därstädes redan i flutet af Junis manad matnyttigas
Med Mimer poreter förstas åter de, hroiffa i September
och Odober äro ftillwurne. Sommar poteter stilja sig i?
frän dche fednare daruri, at de ftamstjuta tätt mcd män-
ga rafa stänglar, jämte mindre, dock flere bfcm,,fom sitta
nåta inpå sMk.en... Noten består af et knippe små runda
nägot ftatgs rotknölar, hwilfa fällan Jw större an stora wal-
nötter (<*)" Ti! .smaken äro desi. angenämare och mycket
mildare, an alla andra slags poteter; utmärkas äfwen'där-
fore sttlndlMl mcd namn af Socker '/frrH^kvMt. "———^—^ ,-—, , "■'>'" '. ,1 _ -„ , '"""■"" - -"" ■ , ... .. i „

' i.af'j'fo!J'w >><'!",'>i^B of aZiicull. 'l"n,u. 11. p!,^. sy;.
</,) ttai.n2Vl:Nsc!><: ma^!-./in 1767. 11. 22. - '

-f.c) älaekvelis Herbarium Tab. 523. a.
§. 3.
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§. 3.

§>a forsigtigt mal af jorbläge och jordmon beror mycket
potaroe.s wä.rtenS trefnad och fortkomst, öppen, sol fordrar
den yufwudsakebgen; ty i stugga brifmer den endast i stäng-
lar m>'d fmå rötter. Den äskar äfwen lucker och lös jorb?
hällre den, son: år något torr, än sank. Skal potatoes
planteringen iona sig, bör jorden åtminstone hysa den must
och fetma, som wid manligt åkerbruk för Räg sctbet är nö-
dig. Har man tilgång på bördigare jord, des bätre År Det*
3 alt for usel och mager jord drifwa de allenast med fmä
jorbfnolar. ©om benna wäxt med des rötter går något
djupt ned uti jorden, och där utwibgar sig, är all blå-lera,
grå-lera och pos-lera otjenlig til notatoesplanteringen. Om
dctza jorbmoner dock behörigen dikas och utblandas meb grof
sanb, falfgruS, momyllå, eller ock sanbblandad kärr-och spän-
jord, fan poratn^s äfwen i bern wäl trifwas. På mycket
Höglänbta jorbhisgber och magra sandbackar kommer pota-
toes ej fort, utan mycken gödsel. Herr Lucfer, hwilfen i
Mrr-och myr-jorb upbragt allehanda rotwärter, har äfwen
funnit, at poterer bäruti, til ganffa frodig roårt, funnet
upbringes. Kärrjorden upblandas bock förut med sand eller
sanbblonbab lera, och om. loj»'s därpå .-?. a 4. gånger, bels
at främja jorbblanbnmg, bels ' ock at tilreda och göra jorden
wäl luckor och los sör denna stags plvtntering (^?),

, (a) Fhiiip Emji LUders abhanblung fiber des alerwesen, p?F>
324.

§. A"
Poteter kunM updrisw-s til watt pä treMe fått i så-som först igenom från, fann påstår Oo^or Hunter, at i fall

be
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de hwart t4:de är icke upforos af frön, stall bördigheten
af dem aftaga. 3 början af l>l^! tuänad. böra beto frön
utfås uti en tiltebb, et qwarter hög, miitffårcg: när plan*
iornc äro en tum höga, sällas en y.tlf tur- ny jorb pä bensj
c>t de ma funna sprida bes ymnigare och större rötter; bH
de mutit til tre tum i högben, uptagas t?e marfamt med
fpaba, och utplanteras fejrton tum mittan hwar planta,
samt kupas bärpä. Enligt Herr Monters försök i /o-k,
haswa stifa potatoes plantor reban första aret blifwit sä sto-
ra, fom hönsägg, äswen som be samma år blommat och bu-
rit frukt .7?.. Efter Herr. Protellor <?/eH^7/)z- rön, funna
potatoes äfwen genom stjelfar förökas; sedan poteterne
framstjutit meb stjelf och grenar, afstäres, unber regnaftigt
tväber, stjelfen eller nägon bes gren, ben nebfupaS pä fnet)-
dm i jorben och öswcrtäckes meb må§a, granris eller löstgräs, at haswa f?»gga, och watnas 2 a 3 gänger, sä tager,
den rot, hwilfen framskjuter ftete fruft träbar meb små po-
teter (ö). Lättast och allmännast fortplantas poteter genom
rötter. Om wären tages af sörwarabe poteter sättlingar
til utplantering; betze sättas uti nägot warmt rum så tidigt
at be i April månabs flut wisa tefn til grobb piggar; hwart
cch et .jorbpäron fan bå! så sonberdelas, at hwar bit, som
hår en rotpigg, fan utplanteras i jorden. Hafwa be åter
icke upbrifwit til grobb, fä funna be lifwäl sönderdelas til
utplantering; men dä behåfies altid för hwar rotbit 2 a _;
ögon eller groddämnen, emedan åtta af dem icke upgro ti(
frukttrådar och stjelf, utan af några äfwen blifwa '.tgröt-
ter \c). Har man tilgång pä poeter, år dock altid b7st
och såfrast, at utplantera'hela fötter; ty under en faff och
regnaktig wär multna gellienliaen i jorden, utan grebb, en
del af de styckabc, potatoes rötterne; at ej föttjaa, bet be
icfe eller briswa få fort och starkt i roäjtcn, som dä rötter-
na hela utsättas.

Den
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Den bästa och tjenligaste gödft' fir potatoes landet är

den, fom la^ö utur fähus och stall, llpilandab meb spån-
gödsel, halm och rutnabt höbås, asta, faifgruS, samt kärr-
och stogs mylla. At fälen ej länge måstå qwar unber göo-
sel högarne och hindra 3ordpäronens tidiga utplantering, är
ock bäst, at pä sidsta snösöre omwårel, utföra detzegodsrisam-
ringar, fornt at då stra.rt nedplöja dem, pä bet af fält-
musten gödseln må utlakas, uplösas och spridas i iovDin.
Huru mycket gödsel det fordras til et helt eller hälft tun-
neland fotatoez jorb betta fan ej så noga utmärkas; eme-
dan sådant beror pä jorderiS beskaffenhet, bes läge, och hu-
ru mager ben fotutt warit. Får jorden få mycken gödsel,som en wäl och orbenfeligen gödd råg äfer, tvära potatoes
därliti reban ganska frodigt.

(l?) 1/uiiters Gcorgical cNa^ Vol„ 4, paz. 135.
(o) Gnttl. Gkäilfchs vermischte PÖ>tf. Zotan. Oeconom. abhand-

lung 1. Thcil.
<^5) Suiizers Pratica! kiicbcn gerJener.

§. it

Jordens tilredmng för jcrbpåronS plantering, och huru
be stola utsdttoö, betta år af många förut beffrifwit, famt
finnes i allnlätihet fyra utplanterings sätt widtagne. 3ag
wil beffrifwa endast det, som for allmogen faller lättast, at
sstort tverfstalTa.

3 allmällhet borde denna votmåit hos os planteras pä
äferqärden, emedan den ganska wäl tål fri luft, öppen sol
och stödas icke så mycket af storm, mycket regn eller få fatt
af köld angripes, som sades arterne. Fem, ti! fappctanb
åker om året, för hwart bonde hemman, wore aifib med nyt-
ta cmwänbt til potat-oes tvärt.

B di
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Et stift åferstycke upplöjes hösten förut, at Dit feban

om wåren faller j'å mycket bättre och redigare for plogen,
Hr planterings marken ståtthäll, böra plogfarorne om hösten
icke upköras efter best asslntning, utan på twären emot bac-
ken. Grundt må, et fåbant äkerstycke icke plöjas, utan sä,
at jorden, änuinstone til l dels alns djup, blifwer lös och re-
dig. Om roåren upplojeZ potatoes landet pä nytt och re-
des wäl med harf och staod föran 3ordpäronen utsättas; enperson för därpä plogsäror i jorden med en träbståck eller
plog, til et qwarters djup i lerblandad jord, men grundare
i saiiömylla. Emellan hwar plogfåra lemnas et mellan rum
til 7 alns afstånb; en annan person följer tätt efter den fomplöjer, med en forg jordpäron, af hroiffa l)an lägger eller
fäller poteter i botnen afden upkorda plogsåran til 7 alns asstanb
isrän hwar potatoes. Tredje pcrfonen går strart därpå med en
kratta eller harfa, hwarmed den står sönder jordfoforne, och
räfsar samt hopdrager fåran still med mull. Efter Herr
Commerce Rådet Liflanäers forfof, gifwer et litet jord-
stycke af elfwa alnar på hwar fant, efter ethundrade tjugc»
quadrat alnars rymd, en tunna jorbpåron {a).

3 Franfrife och Tyskland är betta planterings fått nu
allmännast widtagit. Gödseln utsprides och nedplojes, bock
icke altib förr jorbpäronens utplantering, utan sedan deblif-
wit utlagde, dä ffåtas gödseln först öfwer dem, som ock
ptogfårarne {b), samt funna potatoes på detta fått upbrin-
gas meb mindre gödsel tit ymnig wäxt. 3rländare, hroit-
ka i utöifaöe och uttorfade kärr mycket utplantera poteter,
famla tång,/1,c«5, allehanda andra hafs grås, sönderhugget
ris af ljung och pars, ledum, samt förmultnabe hafs fitåc*
kor, och fylla meb bern på be i åferfårorne utsatte jorbpäro-
nen, forän be ofwermyllas, och upfförba bärefter en storpmniafya poteter* At i wär wiblyftiga Finsta Skär-

gåti)
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gårb samma anstalt, meb utmärkt nytta, funbe töibfagaS,
bärotn är icke ttoifroeL

(a) Herr Commerce Spadet Anders Liffandcrs beftuifnmg , OIN
lorbpcirons plantering pag. 4.

(l^) Encyclopcdie Oeconomique de Eemc, Vol. XII. pag. 4HI.

$♦ 6.

Af poteter f-an man tilreda bröd- på flere fått, samt
wisar clier^ist unbersökning, at denna rots mjölaftiga fähh
ne är af lika styrka och godhtt, fom hwetemjöl {a,. Men
fom des mjöl ensamt med matn icke fan fomma i fullfotu-
lig gäfning; sä fordrar Dit -bock altid någon tilfpåbning affgd, emedan brödet däraf annars blifwer fegt och stålba-
fabt. Herrar Falguet. Revilie, /p///,,?^/ och Comi haswa ut
i åtskilligt förhållande gjort försök med sades blandning roib
potatoes bröds tilredning, hwilfet nu wore widlyftigt at
anföra. Allmänt spisbröd i neder Laufnitz göreS af for*
wälba och sönderstötta poreter, bwaruti 8 å 6 delar rågmjöl
inknåbeS; än tages ock hälften eller 4 del rågmjöl emot po-
teterne; samt har där^ och wid Sachstlfa Bergwerfen, samt
i flere Tysta Sanöffapcr, menige man aldrig ätit annat, ån
et sådant potc>t<,es bröd {b).

Förutan detta slags spisbröd, nwre Dit lämpeligaste sät-
tet för Finsta Albnofgeu, at tilreda potatoes bröd om, se-
dan jorbpäronen blifwit stölgbe ifrån mull och s-mö, be half
fofabe samt ostalade med en trädstöt sonderfrosiaS uti en
holig trädståck, eller annat rent fåril, til et moS. (Sutot
hwart lisipnnb potatoes mos tögeS 5. stålpund råg eller forn-.
mjöl, eller ock Mjöl af ärter och fii, hwiifct sammanfnådes
Itit) moset unber tilfatS af falt watn. Härpå tillagges jäst
och litet salt, famt fortfares wibare härmcb, fåfom wib an-

V 2 nan
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nan bakning fler. Nyttjas hafretnjol tit inblandning, sä i-mges altib hälften båraf emot potatoes, och pä detta sattet
får. man godt.osyradt bröd,, fom, upbafaot til tjocka fa-,
kor, .häl st stra.rt efter hand bör förtäras. Men göreé här.ifstsrpor, hwilfa torfaé, så fan detta jlngS potatoes bröt)
äfwen gansta länge föewaraS. 3a st fodrar potatoes bröd
dubbelt emot annan sades deg; äfwen som denna bröd bak-
ning säfrast lyckas, om både. sades degen färstilbt, som ock
potatoes moset igenom fiispäöt 'watn, förut förtunnas och
upflappas, föran de itdijge hopblaidas och på nytt sam-man arbetas.

00 Se, Herr Pannentiers lixamcn Gbymiqui. des poiumes de
terrc.

(b Prof. >/.,>. Daniel Tit ii %\-A<s sihrift, »jrin Me, von Könihl.
Socic-c. der Wistensch. Zu Görffiig., gegcoenen anfgabe, von potatoiis
brott, beanNvortet ist.

§. 7*

Des utom fan ock af isfrusna poteter, utan fcrminfF-
ning af mjöl ämnets styreka och godhet, potatoes bröd t»l-
--redas, hwilfet är en stor och bräpelig upfåcft för männisto
siägtet. Är 1773 nämner Herr Parmentier tilfalligt i
bes (7bemista afhanbiing endast cm- denna 3^rdpäronens e-:.
genstap. Wår igin 2ant>sman Herr (7^ B. Scytte bar ocksamma år, igenom ordenteligt, förföf, närmare uplyst dennst-
omständighet (a). Men Herr Bergshatiptman Berndtsfon
tilfommer meb fullt stal ben heber, at han både warit den
förste, hwilken Ditta omständeligen anmärkt, äfwen fom hanock, efter Kongl. Swensta Wetenffaps Academiens anmo-
dan, genom mångfaldiga rön och försök tybeligen utrebt och
bPyrkt, at kölben på intet sått stabar eller förstör isfrusna
poteters mjölafliga ä>nne, utan fast mera fan kölden nytt-

tia*
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tjas, såsom Dit lämpeligaste utebel, at afstilja kamMjölet i-
frän poteterne [b), samt är Dit besynnerligt, at bet fi-
naste och bastå potatoes mjölet fås altid af "isfrusna po-
teter.

Poteterne böra hälst 2:ne gånger frysa i denne afstgt:
första gällgen si oljas de wäl ifrån sand och Dam, och ut-
stallaS sedan 24 timmar i kölden för at isfryfa; härpå läg-
gas de i falt watn at uptina, hwarefter de andre gången ut-
stållas til isfryfning, om Ditta icke redan förut nog stett.
Sedan uptinas be åter i falt watn, och man utflämmer af
dem watnet med en, af små brädlappar, gjord klämmare,
hwarefter be utläggas på et luftfritt ställe, at förlora De-
ras öfriga wätsta. När betta, efter 7 å 8 dygn, stett, forfaS
potatoes mastan mibarc uti medelmåttig »värme, bock så, at
det utkramade poraroes mjölet icke flimpar sig, eller af li-
ten wärme unfnar eller surnar, och bärpå är bet färdigt at
målat», hälst uppä watn qwarn, cmcban uppä handqwarnar
Mjölet icke blifwer nog fint.

3 Finland, ftwareft för sades tréfrningen Sogar och
Stior allmänt brukas, fan på betta sätt potatoes njjoi ge-
nom issrysning, och torfning lättast i stort tilrebas. 3 an-
feenbe til tiden är b)"eemd^! månad härtil tjenligast; Landt-
mannen är dä mast ledig isrän annat träget arbete, äfwensom wid denna tiden redan sä starf köld mträssar, som til
potatoes issrysning för denna tilredningen fordras.

At et ganska sundt och godt bröd af isfrusna poteter såle-
des fan bakas och erhåfeé, härmed har Herr Verghaupt-
mannen Bemdtifon anstalt flere lyckliga sörsöf >? . Af det
torkade och m,'!na poeato<äs m.oset afstiljaS sädorne genom
stftning for de bättre brödflage.,. ©egen gcreö pä »vanligt
sätt af hälften posat e^ '"jöl och hälften eller mindre osträdt råg-
mjöl, hivaruti bland.s äswti reantig Myckenhet jäst, då
degen jäser gansta wäl, famt blifwer baras et mera h"oit

VZ och
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och wälsmafeligare bröd, än af osträdd råg. ©forpor och
knäeke bröd bafadt i mjölk tit $ delar Zorbpärons och ~

del fftåDt rågmjöl har äfwen jäst gansfa wäl,.och giftoit et
så fint bröd, som af strådd råg; 4 delar af detta potatoes
mjöl, 7 del råg- och | bel fornmjöl tilrebt meb watn til
deg, gifwer ock et gansta gobt hwit bröb.

westernorrlands få fallabe Tunnbröd tilrebeö af-
hälften poteter och hälften "Kornmjöl i tuatn, famt ba--
kabt osyrat och utfaflabt gansta tunt, swåller wäl i ugnen,
fctifwcr hwit och efter torkningen gansta mört. Hafrcbröd
Meb matn, af hälften stltabt hafre^ och lika mycket potato-
es mjöl, tilbafabt osyrt och likalebes tunt uffajTabt, är lika
mört och gobt, soM bet föregående: ärte bvoo; hårtil tages
lifa betar af lordparon och ärccwjöl. Degen goreö något
tunnare, än for de andre brödstagen, samt utfaflas tunt,
Då denna btanbning wäl håller tilsamman, smäller under
gräddningen och och gifwer godt bröd af en wacker ljus-
gul färg.

(a) Swenst. Wetenst. Acad. hand. 1774 pag. 324. 325.
(fb) Se Lib. Citat. pag. 327,
(c) Jämför Dito pag. 426.

§. 8.

For utan alt detta, år af mångfaldiga Hushålls rön
och strifter bekant, at af potatoes fan tilrebas allehanda (Tags
mat, angenäma moser, kakor, gryn, falep, stärkelse, puder, (vätte
SSränwin; at ej tortiga, det med potatoes rötter, stickar och
btcm kan bostap både födas och got>aS, som ock at torkade
potatoes blan fuiliia göra gagn jör röktobak, hröilfet alt,
til unbnifanbe af wibtt;ftightt, jag nu unbgår at närmare

bestrif-
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bestrifwa och utreda. Haru Potatoes Ost och Smör tit*
werkas, bärom wil jag enbast något nämna. Herr Retftor
/',,.?/^,1?7 i AStmirk har, mig »veterligen, »varit ben förste,
fom lemnat upgifter härtil. Wälkofta Potatoes sönberbul-
.tas Då antingen meb en träb klubba, eller rifwaS be til et
moöpårifjern; häraftages 5. stålpunb emot 1. stålp.rifwen ost,
.bägge belarne fnädas och blanbas nsåi tilsaatnan, til et beg*
aftigt ämne; sedan tiltägges salt, kummin eller andra kryd-
dor, och alt samman fnådas i hop på nyt meb litet grabba,
hwarefter betta ostämne tilmafas i ostform, och utställes at
torfa i linbrig wårme. Til potatoes smör nyttjas af pota-
toes moset ; bel och H belar smör, hwilfa, jåmte nägre
härtil fofabe äggegulor, meb en trädjleö wäl samman fnä-
das; Detta slags potatoes smör och benna potatoes osten
brufas meb utmärkt nytta pä åtstillige orter i Tystlanb åt
arbetsfolk; äfwen som ock i Finlanb Dit redan meb god
framgång blifwit försökt {a).

3 anseenbe til alt betta, som nu cmforbt bliftvit, tyc-
kes altsä wara nog stål, anlebning och upmuntran til pota-
toes planteringens utwibganbe i Finlanb. När ock genom
poteters isfrysmng sä lått et sunbt och gobr mjöl af benna
tvärt fan tilrcbaS, och bet, säsom minbre utstälbt för mast,
mått och mal, än annat fäbesmjol, äfwen fan bäst i tång*
ben utan ffaba i allmänna Magaziner tit uplag^örwaros;
sä tyckes i alla fatt anstalten härmeb ock förtjena en sä m»c*
ket större upmärfsamhet. Slitit potatoes mjöl i en Solbåts
ränyel, utgjorbe ock säkert en mera styrfanbe foba, än A-
mericanernes Qvitzera fom af Maijs plägar berebaé. Näraren 1766, 1767 och 1768 Hertigbömerne Panna , Placen-
za och Giiaflella woro plägabe af en gansta fwår mitztvaxt,
ass)jelpte Regeringen pä beste orter lycfeligen for framtibenalt benna Lanbspläga enbast bårigenom, at Herr Muftells
underrättelse, om potatoes planteringen, gjorbes allmänt

kunnig
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kunnig * Vandet, samt at, g^nom en attmån fattning och
Lag, alla hemmans brukare förpliktades, at widtaga den sam-ma. I Swerige kalt 2aniftkfcln icke eller tipdringas til
nägon högd eller betydande assastmng, om allmogen hos oZ
ej mera almänt wänjer sig wid VHwete sadet och pöeatb66
planteringen, samt af dem hufwttdsakeligen tager desi Broö-
föda, och lar sig, at mera sparsamt umgäs nut> faben. än
hartils warit manligt.

l«) Herr Axel Laurch Bestrifning om pote.ers plar.tering och nyt-
trt. pag. 10,

Rr.ttclfci-.
Sidan 4. rab. 3 ef; 4, siar potater: läs patater. rab. rr/. Rakighe;

läs Raleigb. rad 20. Viirtcnbcrg: läs VVy^ce/iberg. Sid. 5. rad. 3.
l)wi!ken 'mt ock, las och bn-ilfen mt. lv'ot. (a) Gomplcit Koda of: läs
Compleat. Body of. Sid 6. rad. 12. l^ed fui d: las Nrdfoi-d r.,d. 13.
Chirc: läs Lcbire. Not» (i?_) Doaio. läs Doilies. Sid. '?- r>'ot. (<:) ift
terwcsen: läs ackerwesen.


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables

