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J.I.

Gp2s|3 den Alsmaktige och Allwife Gnden gas werlden ochVH^I hwad båtuti är, sin warelfe, få skedde fådant ej af
en blott stump och händelfe, utan hade Han därwid

f -** sina wifa och heliga affikter: Den fom nekar 'Detta,
han betager Def wifaste Waendet en heder fom hwar ock en
förnuftig menniffja tillagt» warder, hwilken aldrig förtager sig
något utan (kal och orfcifer. Guds hufwud ändamål med al*
tings stapelfe gick i fonnerijet ut pä twanne ting:. Han hade
dels sina Höga Egenskapers uppenbarande, dels ock mennistio-
siägtets lycksalighet til drifflädrar, om jag fä får tala. Skal
den fednare affitten tvinnas, fä åligger fat mer.nisfjorna, säfom
de ädlaste af jordens inboggare, at förffassa sig kundffap 06)
kannedom i de ofriqa ffapade tingen, i hwllken handelfe jam-
wal Guds Harliga Egenskaper warda tippenbare, det Han ock
med ffapelfen påfyftade. Stadnar man med upmarkfamhet wid
Ortriket, at fortiga annat, få finnes, at aftven det är intcttat
efter ofwanuamde afsigt^r. Det hyfer uti sig en otalig mycken-
het inwånare, fom täfta med hwarandra i fägring, och tillika
på det tydligaste predika for ost om et stort, .ebeflripelfgit, $llt*
magtigt, och Förståndigt Wafendet. At förtiga de behaglig*
heter fom finnas i plantornas tile, fyttilfa cck öro stora nog,
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hafwa de en nytta med sig som dr mångfalf större, ©s ldngi
mennistlon ej har sig Denna befant, kommer han aldrig' fil ät»
niutftub? af ben, af Skaparen pafoftabe, lycksaligheten. Och
f^leöes minnes ej fullfomligen någon åf Guds affittev* med ska-
pelfen. Utan någon motsåjelse finner man då noömdnöigheteii
af forjfaffa sig insikt uti Wettenstaren om orterna; om annors
ben nytta stal otz tilfaUa , som de föra med sig. Alf bemödan-
de i denna delen bör ej falla oj? befmdrligt, emedan et noga
fullgjörande af denna skyldigheten , på mängfalt sätt fördubblar
wär lycksalighet, ©marfa Winbärs Bustar med deras fruft
hafwa, som mycket annat, del odet at mara för mer an mån*
ga mennijfior ofäuDa. öch oansedt dehe bustar wäxa i nog
ansenlig myckenhet wildt hos oh här i Finnland, dr dock anta-
let af dem, som ej meta göra sig någon nytta af deha bär,
wida mognar ofwerstiganbe dem , som hafwa sig detta bekant.

Jag har derföre frodf defoé nötta wara så stor, af den
förtjenor för Allmenheten omtalas. Hos mången mindre för-
ståndig gör jag mig ej hopp om blidare omdömmen om fatta
arbete, än de Difputationer ofta nog haft, fom förut på mo-
Derö mslet blifmit utgifne: dock tror jag mig minna urfdft hos
en och hwar af dem fom fatta ringa arbete med mogit genom-
läsande behaga hedra, och hmilfa ej så hafwa filgång på de
böcker, hwaruti om de§e bustar handlas.

§- 2.

©marfa Wmbdrs-eller Tistron luffar kallas as Herr
Archiatern och Riddaren von Linne i sednare edition of
dest Flora Svecica §. 207. F?/^ inerme, iioribuz obion-
gis racemis plius!». Al Pl«f. 7>//i?n</5 uti detz Catalogus
på de örter fom finnas omkring Åbo, får den namn af, Ribes
fylveftre buccis niZris. ginnarne falla de^a' lM sirndmli-A2 gast
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gast l^udlnmarhz, men pä somliga orter ock vitfa muftica;\
norra delen af Osterbotn heta de Hieftanat.

Oswanndmde btlstar mäxa wildt i Lappmarfen, Tårneå,
Hsterbotn, Finnland, Helsingland, ©werige, ©mitferkmb,
Angland, samt hår och där i Norra America. Deslltan
planteras de til ymnighef i trägårdar. Af förföf har man fun-
nit, af lofwen ätas af Kor, Får, och ©etter, samt understun-
dom af Hästar, med ©min dr ei försökt om de dta dem eller
<j. Denna ört rntftanfeö wål af någre för någon giftig egen-
siap, men mångfMg erfarenhet har tvist, at en sådan tancka
är ogrundad. Bären och bladen hafwa en synnerlig fukt, ei
aldeles olik wägglöh luften. Den planteres mångenstads tit
hackar i kryddgårdar, fywilUt mast göres för frugten stllll, e-
medan den ej dr sdrdelestjenlig til stängsel i tfy) den icke låter
mät klippa sig. Bnen af denna ort- åtes råa, och hålles af
åtffilligj Förnäma i stort wärde, på somliga ställen äta bön-
derna dem sällan eller aldrig, utan lämna dem orörda. Bla-
den brufaé både wid gmkors och swampars insyltande.

§. 3.

Winbars bussar propageras på mångfalt fatt, fåfom i:c>
genom fröens utsående. 2-0 Genom afsturna gwistars plonts-
rande, 3:0 Genom afiäggningar, eller at qwisten af en mdxan-
de b^ffa om wåren, så snart iorden blir redig, nedböjes tit
matfen, och med en trafrof haffas wid den famma, (amt be-
tdckes med god fet mull, dock at andan af gwisten lämnas up
i dagen, då den i iorden warande delen deraf innont et års för-
löp står ttf rötter, hwilfen qwist nästa året derefter fan så af-
stäras, at dm nya roten blir qwar mid den ändan af qwisten,
fom man lämnat upp i bagen; t>e§e plantera* sedan ut på de
stallen man mil hafwa dem af stä. 4:0 På det sattet af man
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uptager en buflfa, hwilfen delas i fiera delar, dock så at hwar
del får rot med sig. Af de z första planterings fått fäs de
bast bärande buskar def fiärde ellw sidsta dr sdmst af alla.
Wil man hafwa mycket och stora bar på begå buskar, böra
de hwart tredje år så filräckeligen god jord af wdl brunnen
Bostaps gödning omkring sina rötter: be bom ock ej planteras
på mycket form stallen.

För öfrigif, såsom desie Winbdrs bustar dro gansta nära
siackta med ©tickel * eller Krilsbars dusten, få hdnwises bin
©unstige Läsaren fil ©af. Klag. Eric Widenii Difput. em
©tickebeller Krusbärs buffars ans och nytta utgifwen hdr i A-
bo 1757, där deras ans omständeligen ufföres. Jag mil nu
widare föreställa en och annan nytta af deha smarta Winbdrs
bustar.

§4.

Et fortraffeligt Mos tilredes af forndmda bdr; härmed
tifgår på följande sått. ©edan man sörstaffat sig deha bar,ransas de mal, läggas i en Malmgryta at fofa i sin egen saft,
utan filsats as något annat mått; under fofningen frammas de
mcd en fief i afsikt at wal funna prätza saften ur dem; feban
tages grytan af elden ; baren tillika med saften ldgges i et rent
linndöe, hwarigenom all fästen frammas ut i et annat rent
färil, af endast ffinnefi af bären fillifa med fröen blifwa qwar
i linflaöef, detta fastas bort; men utprätzade faften anmondeä
få, at til hwadt qwarrer last tages et stålpund ©åcker, hwil-
fet sönderstaglt ldgges i saften; benna Mes i en Malmgrpfa,
och sättes pä elden at foka så finge til detz saften börjar blifwa
få tjock som et Mos, då tages. den af elden, stås i rena sten-
eiler glasburckar, bindes mal éfmer, och sörwares. Wil mai>
hafwa detta mtxa wdlsmafligt så ldgges något Caml och Mu-

A 3 siotblom-
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ffetblomma i grytan, feban bären blifmif bitlagde; då far saf-
ten luft och jmak af Cctja friiDöa. ©edan faften bliswit ut-
trammaD, kastas det tjocka så af baren som krydderna bort,
ac mmt måtte få et rent Mos. Andra stöta krydderna fonderoch lägga dem l grytan, då saften och såckret läggas bit samt
låta dem forbllfwa i Moset.

§. J.
i Et annat sätt at göm swart 2Binbdré Mos: Baren som

böra wam wdl mogna, sönderkramas med en Trästet) uti nå-
M stenkdrifl, hwarefter altsammans lagges i en fjårtmfé pösa,
hwilken hanges öfwer en stenstål, at saften får famlat deri; se^
dan mättf med en glasburck huru högt saften stiger, då et
watt pappers stensattes til märke på burken;, hwarefter '"faften
hålles ur, ed) sias så mycket rifmit såcker uti igen, som saften
marit , hwilken nu blandas med såckref af def febnaxe må nå-
got smälta; derpå stås det i en Malmgryfa , hwilken fåtte* pä
en lågande eld, af få fre eller fom starka upstudningar; dock
lyftas grytan mellan hware gång af elden, at fofningen litet
stadnar, od) at man må funna aftaga skummet med en sted qf
©tlfmer. Burfen bör wame wdl roarm i hwilken det flat.
Om det då ar jdmt med märket fom sattes på burken, nar
saften slogs i den samma, få dr det tilmckeligt fofabt; men sti-
ger det öfwer, så är fat för litet, od) då kan def stås tilbafa,
at ån få en stark upsiubning. Jämför Madem. Wargs hjelp-
reda edit. 4. pag. 479.

Mjöd tilredes af smarta minbdr på fol/ande faff: Til en
kanna Ijonning tages sem annor matn; honungen fofas först
för sig fielf od) stumma wdl; när sedan den ndmde quantite-
ten af watn fokar rdft starkt, hdöeé honungen fcarufi, då siar-
dedelen bör af of sedan stås fat i ett rent fmafanbe färil at
falna; man lägger bå fyra od) <t hälft stop wdl mogna och
nyligen afpläckade minbdr i et halsankare, W lagai,

bå
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dä hem blifwit wäl fall, dfwen hdlles; ankaret bör ligga i et
falt rum med löst fpruiib en porten dagar, men hwamnnan
dag omröras med en bjorffpnbe; sedermera fprundaé ankaret
wdl och föres i en källare, der det bör ligga stilla i ser weckor,
då fat sedan kan aftappas på bouteiller, hmilfa korkas wäl.
©g Madem. Wargs -Hjelpreda 4. edit. pag. 493. ed) 494.

§. .7.
2ff ofta nåmda bdr prdhas Wiin på flere fdft; jag wil

endast anföra et eller annat: ef gansta gedt wijn åket sålunda.
Til et hälft ankare, hmari min fornt marit, tages fyra och et
hälft stop wdl mogna ed) ransade bdr; fem kanuor watn kokes
hmari ldgges fem stålpund säcker: matnet Fofaö fils fiardedelen
är illkefad , under f ningen stummes fat mal; stdan stås det i
en ren säf eller annat fdrill som ej har någon olmaf, i hwil-
fen det sedan står öfwer natten at frcalna: föliande dagen stås
detta wam på bären, hwilfa dre lagda i förendmde ankare;
fprnndet sättes löst på fat samma; porton dagar bör def fågasa fjdri, hwar dag omröres det en gång wdl med en björk-
spade. öm ankaret efter fiorten dagar ej dr fullt, fylles bet
med fofaot, dock feban falnat watn; hwarpå det sprundas och
hartsas wäl. §ftx 6 weckor fan det tappas af rå bouteil-
ler. Tapphålef på anfaret sättes något högt up, at ej baren
Wit) oftappandet måga gom någon olägenhet.

Ef annat saft af gom min af defe bär: de samlade wåt
mogna baren sönderpmstas; fil fre pund demf tages 9 stop
f/llmafn, som infofaf fil tredjedelen, stås sommarlmmt på de
frastade baren, od) stdlles i en saf et dygn uti ef falt rum,
rågot taft. Derpå taaet bären up ur saften, kramas mal,
stötts dn en gång, då saften åter uthamat, och stås fil den
form. Detta ftlår alt genom en hopsedd påse af Boij eller
apnat glest ylle, .at det gröfsta grumlet går ifrån. Til hwarje
fauna af denna saft ldgges et skålpund pudersåcker eller groft
toppsåcker; stås sä på et anfare få snart såckret dr tcål smält;

' "v. ' sprun-
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sprundas och §a?t\as gansta wal, lagges i Fdllaren. An-
faret får ej fyllas närmare, dn filset fnapt qwarter ifrån sprun-
det; då i et mindre karill fyllnings min af samma slag dfwen
wäl tåpf, spares, hwilket efter porton dagars förlopp fylles pä
det stora fariliet, od) tdppes wdl som lilförene. Under gäsnin-
gm måste man dageligen Ijelt noga fe efter, at ej minsta op-
ning spör/es på hartsllingen, på det winet ej måtte taga syra
til (ig. diena och starka miufdril nyttjas hdlst hdrfif. 3u
fednare fat aftapoas, desto bdttre blir winet. Efter tre måna*
der fan man utan städa lägga det i bouteiller, f)wilta strmt
böra wdl korkas od) hartsas. Detta win gifwer föga de wdl-
smafande utländsta winer efter uti smaf od) godhet sedan det
fått ligga et år. Hdetta har dfwen nog styrka at fatta blodet
i gdfning, ja det må med stal raknäs for et af de hälsosamma-
fle miner. Pä stort fdril fan det årligen fyllas til, så mycket
man afdruckit, allenast det förut blifwif aftappat och skilt ifrån
första gjdsten. ©e Herr Baron Brauners inländska winer,
pag. 3 och 4.

§.8.
Af dessa swarfa Winbdr tillaatf ock et godt watn Fållat

fmart Winbdrs wativ Lägg fyra od) en half fauna wälran-
fade bar iet renfsmakande halftanf, foka godt falleller bruns
watn, l)wilht stummes mat, ndr detta dr ©ommarljumf, stås
demf så mycket på bären, at ankaret blifmer så ndr fullt;l då
bör fat ligga i et rum tmänne dygn med löst sprund, samt om-
röres en gång om dagm med en Blörfspada. Sedermera stås
et qwarter Fmnfft brdnwin barufi, då anfaret bör blifwa fullt,
det tåppes wäl och bäres i fdllaren, där det blifwer liggande
ungefärligen ser weckor innan det aftappas. ©e Madem. Wargs
hjelpreda 4*.de edit. pag. 494.

Et annat sdtt at tilxeba 2Binbdrs watn: de mogna baren
rdnfaé wdl od) idggas i et anfare, feöan tager man godt fall-
eller brunswatn, hwilket fofas så länge, at allenast^ hdlften

ldmnar
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■ lämnar qwar efter, kokningen, detta bör få blifwa fällt, sedan
står man så mycket beraf på bdren, atbet blifwer ena hälften

. b.'f och aildm hälften matn uti fanllef. Detta röres erti fiera.gungor; kärillet sprundas igeu , od) lämnas af stå i fre weckot,
"efter hmilfM förlopp man. fan dricka .Defcaf: mil man fatta litet
såcker uti blir detta en sä mycket mer behaglig od) smaklig dryck

hemför Madame " Egerins kokbok /^F. 317. Dche mata dr©
.en stjöu dryck uti Febrar, ©omliga, at göm fatta watn me-
ra walsmakilglt, lägga deri hwarjehanda fr>)dd.r, men för demsom hafwa sragf bröst, äro gemenligen de matn bast, som al-
deles utan,'FrybDer tilxebat på föregående fått.

§- 9-
Af Winb.ns bladen fås et Thée det bästa man wil ön-

sta sig. Bladen famlas uti Junii eller Julii Månader , tor-
kas i skugga , förwares od) npttres ndr man så behagar. Det
Utländska /Ebäet är nu et af det nödwändiga wi böm hafwa,
men om et ofta bruk af denna dryck ä, hälsosamt det lämnat
jag derhån: skulle ej den .enstilta froppen taga städa demf, ss
städas lifmål hela Rifsfroppen genom en nog stor fumma
penningar som fil utlänningen årligen utgå, emedan en sörwänd
ixtana gör at wi satta bet Utldndsta Théet framför bet wi fun-
de hafwa af inländska örter.

Hos l)wax och en, fom wet huru Utlänningen filreber sit*Thée, borde med xåtta upfomma en den största afsfp för det-
ta Fram; och fwdrfom .borde en sådan sörstaffa sig benna dryc-
ken af de erfer, på hwilka wi hafwa ofwerfiöd inomRifefégrdnfor.
Ibland detza får jag räckna ©warta Winb:ré bladen, to af
bem fås et bröstet samt murarna renande od) lättande Thée.
©e Herr AfleiTbr Haartmans jl^'^ h(>x 2 e^/>. />/?^. 349.
Och brukas fatta Thée med såcker och mjolck hela året, i syn-
nerhet, höst , mintet- och wår emot gickf med stor nytta. 3em#
for Herr AflefT. Darelii Socken Apothekpag. 107.

Bladen af Wmbars rastar färga brdnwin, at man til
B fdrgen
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fårgen ef fan ssilja dtt från Franfft bränwin. Lim. flor.fvet.
2 edir. §. 207.

diggcr malt et par gröna qwisiar af denna btlsta uti en
bouteille Franfft win, får detta måst samma fmaf som Me,
sel win. Se Herr Arch. och 3W. von /^M?^ Skönjda
Refa pag. 387.

Med b^ren färdas hogrödr fåftmba: Tag swarta Win-
bar, stöt dem sönder, pmfia ut faften, fila dem genem et flö-
de. Teget , som stal sargas , amnbetes, torckes , och doppas i
sirenämde faff. ée Linders &tv. Sarg. pag. 45-,

Bi belöfa gcmsta begdrligen denna dustens blommor un-
der dest blomstertib; berföre ar vä de orter/ där Bi hålles, en
myckenhet af begå bustar: et stönt förråds hus för deffa nytti-
ga Infe&er.

Wd Beffaps pcft och an3m fwåm boffaps siukdomar dr
f&rfraffeligit, at taga (warta Winbdrs hlab och stjelfar, fofa
dem i all den bryck, fem stal gifwas bestapen, och i ben, hwari
de stela intaga be botemebel man brufar emot frofan. * Mån-
gen har nästan enbast fyåtmeb räddat sin boffap. lemför me-
ra derom Banvages anmdrfningar öfwer Bostaps stufan uti
Vivar3ls pag. 30. 31. 32. och Herr Aflf. Haartmans berdt-
telfe ttti Wettensf. Acad. Hanbl. 17^8. pag- 54- 56. 59-

Om denna dustens och dest bärs mnrgfaHiga nytta i Me-
dicine tillåter min Fringfurna tid mig ej at något orda; jag
fämnar samma romfit dersöre til andra. Imedlerfid wil jag
trifa ben fom har lust. at något <e demf, til Herr Afleit
H*a?-tmans Läkare bck andra edit. pag. 24. 48. 56. 57- 70.
122. 145. 146. 147. 18?. 187. 195- 196. 197. 200.
201. 233. 255. 268. 287- 302. 323- 329-3TI. 352. 360.
366. 370. 375. Herr Archiaf. och Ribt> Äo/fo- vo» Roferifl.

om Barnaslukdomar 3 edit. pag. 241. och Herr AfleiT,
Darelii ©ofri. Apothek pag. 107.
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