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Probsten och Kyrcfoherden öfwer Lappo Författning,
Högärervördige och Höglärde

Herr M^« IBAA,e
LITHOVIUS.

Min Gunstige Gynnare,

l^i allenast be mänga och, synnerliga wälgarnmgar, fom mi-
na K. Föräldrars hus i gemen, utan i fynmrhet dem jag

pa sa öfwerftödigt och utmärkt sätt af Herr Probsten åtnjutit,
hiifwa l)ot Herr Probsten satt mig i den största förbindelse.
Ehuru oförmögen jag ock ar, at Däremot wisa min ffyldigaste
tacksamhet, jTulle jag dock ej kunna unDgå Den billigaste före-
bråelse, om jag wib detta tilfället underlät, at inför Allmänhe-
ten betyga Herr Probstens godhet, och Den upriktigaste erkän-
sla min siol lågar utaf. Cmottogen Darföre Detta mitt enfal*
diga fntlle-prof, til weDermäle af den högaktning och erkänsia,
jag i få många afseenDen är styldig Herr Probsten och Hans
heDerwärDa Hns. Försynen styrke Herr Probsten under sin
tiltaganDe ålDerDom, och la»te den Dogcn ännu woro långt bor-
ta, bä Församlingen ffnlle sakna en sa uplyst och wakanDe
HerDe, och smiffa många en öm wälgörore. UnDer hwilken
önstan jag har äran at framhärda

Högärervördige och Höglärde Herr probstens

Ödmjukaste tjenare
JSAAC WARGEUN*



Sacellanen wid £<W Moderkyrko Försainlittgf
N)äläreroördtge och Högwällärde

Herr ANDKKB
WARGEUN,

Samt
T>ysbi\bla Frnn,

Fru CHRIST. Asprolh,
Mina Huldaste Föräldrar-

At upräkna de otaliga prof of ömhet och huldhet, som jag
" ända ifrån mina spädaste år af mina K. Föräldrar åmm-
tit, är reDon et arbete, som tott>a

o
öfw.rstiger all min förmåga':

Så mycket minDre fer jag mig Då i stånD, at nagonftn tilbör-
ligen wedergälla mina K. Föräldrar för Denna sin kärlek, för
all Den möda, kostnad och omtanka de haft osparda wib min
upfostran och befordrandet af mitt fanna wäl. Til et ringa
prof af Den barnstiga wövDnaD, meD hwilken jas erkänner och
altid fal erkänna så stora walgärningar/ unDerstår jag mig,
at åt mina K. FörälDror upoffra detta mitt första fnille*prof,
en ehuruwäl än späd och omogen frukt af Den omwårDnad,
med hwilken Iså outtröttefigen omfamnat mig. Den Nådi-
ga GUDen, som låtit mig föDas af få oma och hulDa Föräl<
drar, kringbwarfwe Eder med fin ymnigaste NåD och walsig»
nelse, och lote Eder nuDer all önstelig wälmågo hinna Det
yttersta mål t dödligheten. Det är meD denno upriktiga ön<
ston, som jag får åDogaläggo Den ooflåtellga wördnad, med
hwilken jag til mitt sista stol framhärda

XTlina Huldaste Föräldrars
ödmilcklftdigste ®o»

ISAAS N'AR6EI.!SI.



§, I.

tu ibland de (fafcefiga fördomar fom smittat war Bxoån*
ffa Allmänhet, är säkert äfwen den en den förnämsta,
a t olt hwod UtlänDfft heter/ stal wora bättre och

förträffeligore, on de^, som wårt cgit land frambringar, eller
hemma blir tilwarfadt. De, som olyckligt wit råkat ut för
denna orimmeliga föreställningen, wämjos snört sagt wib olt
det, som ej ifrån flera Sander och Konungariken blifroit häm-
taDt och sommonsökt ot förnöja deras syn och smak, onseende
gemenligen alt Snländft för oDugligt, Dem och deras höga
smak owärdigt. log torde fanffe ej mycket fela, om iog hän-
leDDe Denna fördomens första ursprung ifrån De tiDer tilbaka,
då Swerige måste anlita Utlänningen nästan om olt Det, som
öfwersteg De nödwändigoste lifwets förnödenheter, och då ännu
wora ■ oföräDiaDe markers produ&ér föga kunde behaga en
mera läckcr och granlaga smak. Man wahnde sig Då nuD, at
Då det ffnlle waro wål, kläda fig i UtlänDsta tyger, Duka sit
borD meD U>landsta krässighettr, och ot, med et orD sagDt,
högakta alt hwoD utifrån inkom på Det Inlandstas bekostnad.
Förfäderna fortplantade desio tankesätt på sina efterkommouDe,
hwilko ännu til en stor Del hysa Dem, ehuru ofta De ock blif-
wit öfwerbcwisto om sin wiilfarclse. Således hörer man, ot
de frukter och fräflighctet, som de SöDro LanDerno frambrin-
ga, allmänt upböjos, då likwäl wår Nord öfwcrflödar of få
mällgahanDo J&at*forten, såsom (Smultron, Mrbar, Hjor-
tron, Hallon m. fl, som hwarkeii i smak, must eller behaglig-
hm eftevgtfwa de förra. Hwarföre ock Utlänningarna påm
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stlsslga (tallen göra sig all uptänckelig möDa- med deras cu!d-
verande, stöttande ost för lyckeliga, hos hwilka natuten sielft
mänt frambringar så kåsteliga och bel>ageltga frukter.

Ibland wara många bär-stag, dro dock hallonen få*
kerligen De, fom i synnerhtt förtjäna wår upmarksomhet, Wa-
ra heDnista Förfäder satte fordomdogs så högt måtte på Dein,
om man onnors får tro, hwaD Prof. Olof Rudbeck Den dl*
Dre strifwer, at De ansago Dem för en spis, fom Deras GuDar
i synnerhet stulle mätta och förnöja sig af. (Se Rudb. Atl.
IV>m. 111. pgZ. 384.) Denna omstanDigheten torDe Dock nu
mera föga bidraga til uphöjande af Deras warDe, om ej erfa-
renheten wifaDe o§, ot De i anseende til sin sörträffeliga lukt
och smak, famt starka och ymniga saft wore fulikomligen be*
rattigaDe, ot dfwen of oh wärDeros och otuoandaé til wåra
nöjen och behof.

llptag Darföre 35. L. med wdlwiljo de Förta anmärknin-
gav, dem jag samlat tilbopa utur flera ffrifter, der de ligga
kringströdde, och hwilka alla ej just hofwa tilgång tif, somt of
eg-.t erfarenhet, och Dezn jag i Det följouDe tanker Den B. La»
faren meddela, om nyttan och förDclen i Hushållningen of des?
fo af många ringa anseDDa.Vär,.

$ *-Hallon, som of Herr ArcKiar. och RidDaren von Linne
fallas RUBUS idseus) foliis quinato pinnatis ternatisque,
caule aculeato, petiolis canaliculatis. Flor. Svec. sednore
cdit. §. 446. Och FiiHa Faderma somt of Corelarne wf-
tu.afanbxahararna eller varan, är en wäxt mycket allmän enkan-
nerligen i Norra d len både af Europa och Arnerica. ILappland wåsa Deccf, i ymnighet: men i de längst til Norr
belägna Länder, så om Island och Grönland har man ej än-
nu funnit dom. Den wdxer i synnerhet hälft på torr bch ste-
nig mark, höglandta swidjor o>. s. w. och förticnar i synnerhet'
wår upmarksamhet, i anseende til sin stöna och til lukt och
jmak nästan makalösa frukt, utom den nytta wi af dch. blab

A 3. och
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och sijelkar kunna göra otz i wår Hushållning, t synnerhet til
bettets födande, for hwilka dennas blad eller löf åx en gan-
sta behogelig spis; och tjenot wäxten äfwen, ot plantera i
flygsand, at Dämpa den samma ,' endast Den det blir hägnad,
emot blåst och starck Solhetta. Se Wett. Acad. Hondl. 1768
p. 270. De, som hålla lefwande Orrar, få uti Hallon-bla-
den en den behagligaste föda för t>em. Wett. Acad. Hondl.
175 1. p. 137, 138. Och Bi infinna sig nog flitigt på Detz
blommor: Se Gleditfch Phyf. odf I'. 3. p. 167, 168. I
werlDenes första tider, Då mat^tilreDningen ännu, så wäl som
alt annat, war okonstlaD, och bi gafwor naturen framräckte,
blefwo nyttjade utan någon wiDare tillagning, tjcme ofelbart
desto Bären, enDast af små stjclkor afplockode, de första men*
niffoi' til en angenäm och smaklig spis. Då de änDteligen bör-
jade ibfa Vostapsstötselen, och hjorDarna gåfwo dem något til-
rdckeligore mjölk, öpnadcs Dem tilfälle, ot'medelst fär(?ilt>ta
dättil gjorda blandningar of Wdxttikets alster, ttpftmm nya
flögs rattet, då De fötmodeligen äfwen funno, ot Desto båten,
lilteDDo med mjölk ellet gräDDa, eligen fiiigo en högte fmok, och
äfwen blefwo meta tjenligo til froppenö födande och unt)etl)åll.
Man brukat altfå nu, ot onten äta dem xåa, eller ot lägga
dem i fot mjölk och gräddö och sa äta dem; ellet strö såcker
pa dem, hwatmcDeist de blifwa åunu meta wälsmokeligo, och
sättas då äfwen blond Confiturer på bordet. Men som, Da
■Dega bät blifwa litet gomlo, mastat gemenligen finnas i Dem,
så böt man förut noga borttänso de samma, emedan förfaren»
bet wist, at sådana med mastat fulla bär ibland watit nog
(koDeligO. Simon Paulli betättat i dest Quadripart; I^ot. paZ.
508 ot et batn af tre års ålder, som endast at några få såda-
naHallon, fick dätafså statcka ref inwärtes, at det innom et dygn
fatte lfwet til, ehutu INedici ontoänDe all flit, at rädda Det,
hwilket sisV^ Paulli tilstrifwet Desta mastat, och De Hallon,
hwori De tooro. Jag hot mig ej dn bekant, om nmn fått til*
rackelig teda på desto mastats hela lefnodssätt och forwond-

lintff
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lings < grader. De följande eller wåta nyate tider, mera krä-
feliga och fruktsamma på hwarjehando upftnningar, hafvpo äf-
toen påhittat flera utwdgot och sätt ot omodnda Dem både til
dtyck och matlagning, af hwilka wi nu fåtteiigen stola omvö»
ra De förnämsta.

§3.

Det hor redan längesedan af wåra Hushållare blifwit
anmärkt, at wår Nord ofwen frambringar åtstilligo wdxter,
af hnMlkaé mustiga och angenäma frukter wi kunde förjfafa
ost de läkraste N)iner, fom i godhet och styrka föga eftergiswa
de södra ländernas, allenast wi med tilbörlig ahåga wille wa«
ra betänkta på Deras tilredonde. Sådana aro winbar, blå*
bär, åkerbär, och i synnerhet wåra Hallon, som i anseende til
fin ymniga must och saft-fullhet tyckas nästan förtjeno Det
första rummet. Herr Magnus Otto Nordenberg i en liten
Traftat fom hon härom utgifwit, trykt t Stockholm 1741,
tolor artigt i bztta ämnet, ehuru man torDe få twiflo på Den
upgiften man Där finner pa^. 24. Det konsten, ot of 'Hallon.til*
wärko B>in, Do först för 3 år seDon of en hdndelje blifwit up-
funnen, Då man likwol meD tilräckelig säkerhet kon påstå, at
den dr mycket älDre, få hos ost som utlänningar.

TilreDningen Ddrof ster på följonDe fdtt: Sedan man til
någon myckenhet förskaffat sig reno och wdlmogna Hallon, kros-
fat mon dem wdl fonder i något stort sten-käril. SeDon Det-
ta steDt, utprdstas, faften genom något glest helt rent linkldDe:
wil man, för ot så invecket nogatekunna utlafafjelfwa musten,
til (lut spdDa litet tent wattn tilDe i Duken qwarblifwanDe frön,
hwarwiD man Dock iakttager, at t>ct ej ster til sådan myckenhet, at
winet Datas betyDeligcn stulle mista i fin styrka, lå kan man
få göra; men wil utan hafwa winet mycket starkt, så lämnar mon
bort olt wam, och tager enDast rena Hallon saften. Saften,
fom man fälcöetf fotstaffot sig, jatteb därpå at gdsa, antingen

i nå*
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i några til den ändan förfärdigade Uxil, ellet ock, som bättre
ar, i något sådant Faftage, cdrtttt win tilförene blifwit för*
warodt: gärningen gemenligen bäst, om Uxikt ställes upratt
eiler med ena b.otn ned och den andra upåt, samt meD lagom
ostört sprunD * hål på öfwerbotn. En femte - ellet åtminstone siette«
delafkdtilet bör lämnas tomt eller oupfylDt, fötgdsningensstnld,
hwilken stundom woror onDa in.mor 3 månaDer, och bör mon
unDer Denna tiDen, i synnerhet i början, noga tilse, ot sprunDet
på kärilet ej är mycket hårdt tilsatt, utan ot luften kon haf*
Wt Ddrigcnoro fri pasfage, emeDon både koril och win, i an<
not fall hinna gå forlorode. (Sedan mon ändteligen förnum-
mit ot gdsningen uphört och winet tilbörligen hunnit fatta sig,
flftappaS det genom Siphoner eller hdfware på bouteiller, som
wäl igenkorkade och hartsade förworos i någon god källare,
då man efter någon tids förlopp, stall kunna stryta of et win,
fom i lukt och smak intet stall eftergifwa många utländsta.
In längre isynnerhet winet får stå få aftappaöt på bouteiller,
Dc.s starkare och behagligare blir det. Et stönt Hallon-,win
gores ock på detta sätt: Tag 8 kannor godt kdllwoten, fdtt
det på elben och uplos Deruti 8 stalpund goD honing. När
.det blifwit falt, ft\ sia D.'rtil Z faunor Hallonsaft, wäl utprds-
sad och silad-, lät Det stå 12 tiuiar i kalt rum och lägg ftDan
til hwarje kanna et stålpuD socker. När Det dr wdl smdlDt,
lagges hdtuti 3 lod j(öiri(iens».jWt och 2 små ägg meD gulan
och hwitan, til befotDron of gäéning och Matning; hworeftec
.det lägges på ankaren eller käril, fprundaöloch hartsas gonsta
wäl, famt lägges i källaren. Ankoren får ej fyllas ndrmore
on til et knopt qvarter ifrån sptunDet; då i et minbxe käril
fyllnings wiin af samma siag äfwen wdl tapt spötes, hwilket
estet 14 dogots förlopp fylles på det stoto kdtilet och täpper
wäl som fött. Under gdsningen måste mon dogeligen se efter, ot
genom hartsningen ei öpning spörjer. Reno och storko wiin-
käril nyttjas hälst härtil. Ju sednore winet aftappaö i bon-
teiller, des bättre blir det; men ester 3 månader kan man lag<
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ga det i buoteiller, och wäi -hartsa bun. lemför Baron
Brauners fdtt at tilretM winet pag. z, 4. famt The new art
of making Engiifh vines paZ. 33.

I Rystland, Det De Hofwo ymnig ti Igång på Honing, til-
wdtka De et gonsto wdifnmfltat mjod sålunda: mon lager wäl
mogna Hallon ut et käril, siar rent wani dorpd, låtit det sts
en eller 3 Dagar, til dest smaken och färgen of Hallonen dragit
sig i womet; Detta watn siks seDan fr^n Hallonen, och läg*
ges Deti hel ren honing och wdl omrötes: til en kanna honing
tager man 2 eller 3 konnor watn, olt fom mon wil bofwa Det
fött och starckt. Derefter kastar manderi en stifwa stekt S-imlo,
på Den man strukit litet jäst, och när Det börjat gdsa, måste
man taga btödffiswon Denf ån, annors får mjödet jmak Däraf^
man låter Det Då ,gäsa 4 eller 5 dogot. Några, som welo gls*
wo åt mjööet lukt och smak of kryDDer, lägga i en liten pose
neglikor, carderaummor och eane!, och hänga imjödet. När
detta miöD står i et warntt rum, hörer Det ej upp ot gdsa på
8 Dagars tiD; Ddrföre måste man, så snart det haft sin wijja
tiD ot jdso, sdtto fdrillet i et falt rum, och oftappa injöDet.
Se Olearii Mofcov. und Pers. Neisebeschr. p. 205. Några
i Rystland lägga Hallonen i jwogt btänttewiit, röra roäl om,
och när fat så stått et Dygn, ofsila brannewinet och blonda Det
ut meD Honing, då Det stall blifwa en behaglig Dryck, hwari
mon näppligen (kall kdnno smak af brännewin. Oleariiiz 1. c.

Desto baren knnno än wiDare tjäna til ot förbättra och
nphöja smaken pä öl, Då man DärmeD förfar således: Tog et
stop rena och lagom mogna Hallon, knåDo Dem med hwetö-
fii !til en deg; Ddtaf göt man en koka, fom groDdos i ugn
undet medelmåttig wärma, så at hon icke bvänncs. När ölet
or nyligen tunnaDt, stdr man fafan sönder i små stycken, som
logars t en linne-påla, och hanges i tunnan, då ökt md sit
arbetande i tunnan, får Hallonens must och final: i sig. Tu»,
nan fprunöaé Därpå i rattan tiD. (Se TroVcmans HushålD^
boks 2 del pag. 19.)

B §. 4
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§"4.

Men Desto bären tjäna ej allenast, förstaffä ost så
mustiga och beftagligg. lärjh* övpefet, utan .fauna onnudfwen
på ft.raha!'Do sätt gagna ost i wår matlagning. ■^aUonmoö
or en gansio miaflig och Därjämte halsosam ratt, och- tilreDes
fåiunDa:. Sedan boren hlifwit ofplockoDe och, wdl ronsoDe,
ftamaö De sönder i en sten.stol, med en traDst.ed, cch läggas
fedon uti en hätDufé påsto,.fom hänger öfwcr. nägot^ sten-kä-
ril, Dätnti saften får Drypa; man häller faften-därefter i en-
glosburck) och gifwet oft huru högt saften står i Den samma,
då. mon sättet en.wåt pappers lapp, utan po glosburcken/ ot'
utmärka, huru högt faften siå:t; sedan hålles saften utur burken
i. et onnot stenkaril, ; och sios sa mycket rifwit såcker Dcri, som:
saften, hwilket blonDos. wol tilhop.a^ od) lämnas, ot stå til Des'
sockret blifwit något smält.- Därpå sias aitsommans.' i en
malm gryta, som sittes po fr st lågeld, ot få 3 eller 4 starka.
upfjnDninaar, Då mon emellan hworie gång lyftor grytan of,
at Det får stanna litey och aftages stummet nätt meD en silft
wer^steD. fcimhtli göres emeDlentD wdl worm, och sias Då
mofet Däri: dr. Då- hkgden af moset i burken jämt meD pappers
märket som sattes, Då saften förut stogs i burken, så är det.
lagom kofot; men stiger moset öfwer. märket, faätvDet sörlitet;.
och do fa'^ d>t sias tilbaka i grytan, at,an faen stork upsiud-
ning. ®tf man hafwo Detta mot ån behagligare,..fan i bör?
jon tagas hälften winbärs> rch hälften Hallonsaft. Dock kom-
mer Detta on pa'en och hwors fmaf. Jfr. Wargs hjelpredo p^g.
479. fallon saft tilredes sålunDa: prdsto saften of Hallon
med en ttasied; tag sedan lika mvcktt facket' och saft; men dto
Hallonen wäl mogno, så toges minDte såcker.; SockretMl :wa*-
ro wäl stött/ hwataf tageé en sted estet annan, och lägges i.
festen, samt: töres i fring wid den ena sidan, dock icke fram;
vcb tilbaka; nät. olt socker ät- nti " rört, söm bör ste utan up>
sHall, så.M denim fofteuJ:fl-3stor, och bludeé.wälUtl.;. Den'

kan



11

Um hålla sig länge god. Denna saft är god, at flå i wiith,
Hm oeroffår både en behagelig lukt. och fmaf, fornt desutoim
nr- tjenlics wid siero tilfällen, äfwen uti hitsiga frufC>smmar.
Se Hushåll, caowettet pag; 24.

fallon kaka^ tillagas på följande fält: Til et hälft stop
wdl fönderfromade Hallon, lägges 4 lod ftut sönderstödt tort
l)weteb.öd och rötes wdl om. Mon tager, fedan Dettil' 6 dggegu-
lot, fom wispos til Des-De tjokna; däruti lägges 8 loD rifwit
fäcket, som voifpaé til Des Det ät wdl ftnält, Då bdten sedon
fokto omröras med äggen, ot Det bliswer wäl samman blandat.
Dm. så behagas knn båvdl ännu läggas rifno Citron-stal;:
Normen smöries seDon wdl, och kokan grdDDos i ugn, fotn-
wanligt är^ slf Denno tilblanDning, kon mon ock gjoto tätt
stöno mnnkot tttt mnnckponnan.' (S^ ofwaim. hjelpr. pag. 384.)
Då mon ni wdltdnfodé Hallon, läggen såcker,,canel, win och
litet toftnwotn, töt det wdl om och götdegm som ensmötDécj
kanDdtaf kåftelig Tarta(Se^rilaß Huéh, bofp. 186"..

§15:

Wi" hafwa fåfeDeé anmärkt hutu desto boren på bwow
Honda sätt funna komma til post i wår matlagning. Wil mon-
hushålla om foimnoteu, Då man hor ffwetflöD pa Hallon, och
dfwen Dätof fotwoto åt sig någon läcker bit til winteten, kon
det (fe genom infattning.,, hwifen sålundo fördttos: mon tar
stora och wdlmogna Hollon och' lika mycfet såcker som Hal*
lönen wäga: på jackett stås då litet wattn, at Det kon smälta,
hwataf man sedan fokot en sirap, som stummas wdl^ och bäl-
leé.fedon uti et Dmkoril, Deri den ståt/ot få wdMollno, Man
logget så bäten mi en spjlkinn, hället den kulla sitopen ofwer
dem, och låter d«:m dätmcd. stå 3 ellet 4 dogor, men omrötes
hwor dag; dock så fakta. och warfalnt, at ej bären därof gä
sönder. Sedan flat bären uti et sten durf-^siag, padet sitapen!
afiöemmåtte^fåiafriana/bwilfen,feöon kokas, up, och dä hoin

V 2- dr:
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i\t wälstummod läggas bäten därutt: man tåtet dem få (ti
på safta eld at foka til des de blifwa flära, Da de ätet sias
uti en fpiickum samt sqwolpos litet om: nät de stått någta
dogot dätuti, fötwatas de sedan i enwdltdkt glasburk til be*
hogelig tiD: (Sejungfru Worgs hjelpr. pag 483.)

Syltningen fan ock ste på följande sätt: tag nyst ofplocka-
de Hallon, som dro stora och stöna, stölg Dem wäl och lägg
dem uti en tCaftriill, et hworf bät, och et bwatf fint stött
focket". Sätt Caftrullen feDnn på en fakta M-eld, och na*
facktet bötjot til at fmälta, stafa Det sokteligen om, och nät alt
anteligen dt ftnält, lätt Det få et gansta litet tipfof hwoteftet
de stås ien glas-eller sten-burf at ötwataé; Se Egerins hus-
hållDs-bok pag. 371.

Föt den mångfaldiga nötta., som man altså fan hafwa asdeste bät bruka De Utomlands ot plantera Dem på tjeniigct stäl-
len uti Deras KtyDDgårDat; mon set Dem Det, amen plantera-
de i häckat kring qvarceren, ellet på flera fängat. På som-
liga stallen i Swetige Jotas de äfwen ,på samma fdtt: genom
tätt Mntering blifwa bäten gemenligen stöta, och buffatna
meta bär-rika. De tyckas ock nog förtjena en fådan stocsel.
Genom De yngre rötters planteronDe kan man lätt föröka Dem:
de hålla ock tilgoDo steniga stället,.

De instränfta gtdnfor jag föresot denna min karta af-
handling, tillåta mig ej, at fot denna gången wata wiDlyfttga*
re, ehuru jag du .ldtteligen kunDe anföta fleta nyttot af Denna
wäxten i wåt hushållning. Jag wil endast med [et otd ndm*
na^ at Hallon hofwo ock stor mytto i medicine; men Det hö-
rer nu icke til mit dmne^/ot HfDa Detom: dm, som hat lujfr,
at förstoffo sig knndstop härutinnon, fan ldfa Hett Alle(lo-
rens och Profeilbrens D. HJARTMANS för en och hwor
gonsta nyttiga Bof eller -underrättelse om de mast ganZba-
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ra fjufdomars fännonöe och motande, feDnare uplogan,
p. <?6 iio. 145/ 146. x75. (185. 217. 349- 351. famt Hetr
Archiat. och Ridd. ROSEN Von ROSENSTEJNS hus-och

e<Apoth. pag. 49. 52 97. Utom andra, fom enckom
sttifwit Detom. Det fom nu i kotthet blifwet omnämt, kan
dock, fom jag boppas, wata tilrdckeligt nogföt at bewifahwil*
ka betydande fördelar wi funt)e fötstoffo ost Dätutaf, om wi
tiibotligen dätuppå wtlle wånba wåt upmdtksamhet, och ot

naturens Slllwifa Hette tifeligen wdlsignot wåto notDista
LdnDet l>åDe meD lifroeté noDwdndigoste behof, fom

ock tiltdckeligen med Det,^fom kon tjena
ost til nöjen och fräflighet.



Min.'Hcrre!

l^Dert waefta arbete om Hallons nytta i Husbållningctv
fom I til det Mnännos tjenst täncken utgifwa, wifat

tydeligen med hwod ähåga Min Hetre söft bidraga til Oeco-

nomiens upfomst. Jag Gratulerar Min Herre til det förtro»
ende, fom Allmänheten lätet fatta til Min Hetre, och i syn-
nerhet fat täcka Könet, som ftomföt andra fan göra fig gagn

af Min Hettes afhandling. Jag Fötblifwer

Min Herres!

Odmsuke %ienate.

AND. HENR. WIKMAN.
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