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FÖRETAL.

r\ f de flere utvägar mennifkoflågtet påfunnit, at an-
"*- -*- vånda naturens rika alfter i växtriket til fin föda,
år den, at af (ad tilreda fig et fundt och (makligt bröd,
-onekligen en den fördelacktigafle. Inom den minda
möjliga volume innehåller brödet den flörfta masfia af
de födande delar fom af växterne kunna erhållas: det
gifver vid alla årstider och tilfållen en lika god och tjen-
lig fipis: det kan utan någon föriuft fparas i längre tider:
det förhöjer fmaken på flere af vare rätter, och det fom
mera år, det gör, at annan til fin art och befkaffenhet
otjenlig mat, ofta utan alt åfventyr och med fördel af
jnennifkor kan nyttjas. Man får dårföre icke heller un-
dra, at des bruk bland menniikor blifvit få allmänt,
och at det nåppligen af någon, utom de vildafte Natio-
ner nu för tiden kan umbäras. Men med det famma,
fom brödet blifvit en få oundgänglig vara för menni-
fkor, har det ock blifvit för dem lika oundvikligt, at
fkaffa fig et ymnigt förråd af de växter, hvilka hårtil
lemna det rikafie, det tjenligafte åmne. De få kallade
Cerealia åro från de åldfte tider anfedde fåfbm de för-
nåmfte växter, hvilka den gifmilda naturen ofs til et få-
dant behof'ämnat. Af alla gråsflag nämligen frambrin-
ga desfé de ftörfla och talrikafte frön, Man begyntefå-
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ledes på alla orter at (kota desfa, och at drifva deras
fkötfel til all möjlig fullkomlighet: naturen gynnade
mennifkornes flit med ymnig afkaftning, och inorn ej
lång tid därpå tyckte de C\s, vunnit den fåkrafte öfver-
tygelfe, ar endalt desfe och inge andre växter frambrag-
te det ämne af hvilket bröd kunde tilredas. Men detra
alt för oinfkrånkta förtroende til naturens gifmildhet har
varit vårt (lågte fkadlige. En rik (körd af desfe låfvade
väi Landtmannen tiiråckligt fönåd af det han til fin fö-
da behöfde; men om denne (log felt, var alt hopp om
nödig bergning förioradt; hunger och elände blef des
visfafte öde.

Min fofterbygd Finland, at fortiga flere andre orter,
beftyrker med en nog bedröflig erfarenhet denna fan-
ning. Kan väl någon annan or(ak vilas til den (våra nöd,
i hvilken landets inbyggare fig befunnit, ej allenaft åren
1695, $6 och 97. då endaft i Åbo Stift 62000 perfoner
fvul.to ihjäl (a); utan ock i de nyligafte tider, ån^den
mifsvåxt de lidit på desfe (ådes arter, och den ringa
omtanka de brukat, at af andre naturens al(ter\ erfåtta
denna tryckande brift. Den öma naturen bör vid dy-
like håndelfer ingalunda (kylläs för hårdhet emot oas. Des
lagar åro oföränderlige, och i den mån vi följe de fam-
me, blifve vi mer eller mindre lycklige uti alla de vår.,
i hvilka hennes hjelpfamma hand at ofs fokes. Betrack-
te vi de hemvifter naturen fielf utfedt för desfe lades
arter, och kånne tillika des (trånga lag för hvart och et
flågte, (öm öfverfkrider de landamåren, hon för det fam-
ma utflakat, fa kunne vi ej annat, ån med en häpen
beftörtning förundra, huru vi på et nog åfventyrligt
vågfpel fatt både lif och lefverne, Hvetet för exempel,
växer enligt Heintzellmaus upgift vildt pä de Bafchirifke
Saken, (b); fkal ock finnas på berget Libanon {c). Rägen
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åter träffas på några (tallen i Africa (d), fafom ock i Si-
berien (<?), famt på ön Creta (/). Kornet, om hvilket P/r-
--»r«_f Lib. XVIJI. Cap. 7 fager, antiquiffimum in cibis Hor'
deum, finnes i Tartariet vid floden Samara (g). Hafren
har efter Anjons beråttelfe blifvit träffad på önJuanFer-
nandez i Södra America. Böre vi vål med fkal förmo-
da, at växter från Climater, få aldeles olika med vårt,
ikola kunna hos ofs (kotas med (amma trefnad, (om i
deras egen hembygd, och altid ftå at råddas från de
faror, af hvilka de, utaf etdem mindregynnande luftftrek
ftundligen hotas. Den flit och omtanke Landtmannen
anvåndt vid deras fkötfel, afböjer vål många farligheter,
fom de hos ofs vore underkaftade; men blir dock altid
otilråcklig, at mota de fvårafte. Dock emedan desfe få-
des arter, på (ätt fom fagdt blifvit, lämna det båfta ,
det fördelacktigafte ämne fil bröd; ty bör vål Landt-
mannen på det kraftigafte upmuntras uti fit bemödande
at upodla fin jord och drifva denne näring: hälft då en
allmän erfarenher öfvertygar ofs därom, at i famma
mån et land blifvit til åker och äng upodladt, i famma
mån har ock luftftreket blifvit miidYadt. Men han bör
därjämte ledas, at känna de hos ofs varande inhemfke
jnatnyttige växter, och af införfkaffa famt fortplanta de
hos andre Nordilke folkdag til föda bruklige örter,
hvilka utan få mödofam anvisning, forrt Vanlig fåd for-
drar, i vårt land fkulle trifvas, på det han då nöd på-
kommer, ej måtte fakna hjelp, utan åfven i de fvårafte
omftåndigheter kunna taga en fåker tilflyckt til naturens,
rika förrådshus.

Mångfaldig erfarenhet har för detta lårdt Finnarne
at infe nödvändigheten af denna kunfkap, och de föf-
fök, hvilka af dem blifvit anftälde uti mifsvåxt år, at af
andre växter ån blott fådes arter tilreda fig bröd, röja
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kos dem en förficktig omtanke om fin lifsbergning, é~
huru de ej hunnit i Drift af nödig infickt i naturens^kärt-
ftedom bringa den til all den fuilkomlighet fom va-

rrit möjlig. ,
DefTe Finnarnes uti hungers år tilredde Brödflag,

dem jag med et gemenfamt namn kallar Nödbröd, är
jag (innad, at i följande blad kårtligen befkritva, och där-
jämte föreflå flere inhemfke,'eller åtminftone hos ofs
lått ikötte växter, hvilka af en nödlidande allmoge med

'fördel til detta ändamål kunna nyttjas. Mitt upfåt år
välment, och de upgifter jag vågar framftålla, åro grun-
dade både på naturens allmännafte lagar, och vår egen
lamt andre nationers fåkra erfarenhet. Om den Benäg-
ne Låfarens ynneft och bevågenhet gör jag mig ock der-
'före fulleligen förfåkrad.

(a) Årke-Bifk. Mennanders ån.innelfe Tal öfver DomproMen
Laiirxus, hållit 1755 p. 10. och Prof. Leclies afh. i Wetenfk. Acad. Hand!.
1764 p. 67. 68- (b) Karamyfehew Difp. de Neceffitate promovendse

Hiftoriae naturalis in Roffia, Pr. v. Linné p. 20. (_") Flora Palaeft.
p. 13. (d Indreen dnr utländske fådesarter i Finfka Ciitnatet, Pr.

■Gadd. 1770.\e) Karamyfehew 1. c. (/) Syfteina Natura Ed. XIII p.
3-°7- is) ibid. och Karamyfehew I. c.

Förfta Afdelningen
Qm de i Finland brullige NfolbrM.

§. t»

De i Finland bruklige Nödbröd, kunna i anfeende til
fina ämnen af hvilka de tilredas, beqvåmligen in-

delas i 2:ne fläg, Tildet ena flaget föras de, fom til—
verkas
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verkas af famme växter _, fom vanligt-godt fådesbröd,
men dymedelft, at til dem tagas desfe växters mindre,
födande delar,

' fåfom Ock därigenom, at et litet förråd:
af god (ad håvtil, med fvag och Iåmre -fåd'mångdubbelt
upbiandas, billigt förtjena namn af bröd, hvilket ej utan
i nödfall brukas. Til det andra (laget årer höra de arter af
bröd, fom utaf andre växters åtfkillige delar, med ingen
eller ganfka ringa tilblandningaffådesmjöl tilredas, Bland
nödbröd af förfta flaget räknas med fkal

Bröd af Blandfädsmjöl , ■Sekainen Leipä. Under det
namnet Blandfåd, hafva gemenligen kommit flere (lags
blandningar af olike fådesarter och i olika proportioner,
få at det til fin betydelfe icke kunnat vara determme-
radt. I Finland har man ock nyttjat, dels en blandning
af Råg och Korn, dels af Råg och Hafre o. f v. Alt ef-
ter foVi fpanmåls förrådet år ftörre eller mindre, haf-,
ver ock en ftörre eller mindre proportion af Råg blif-
vit med fåmre flags fåd inblandad. Somligftådes f. ex. i
Malax, råges til et flikt ändamål lika delar Råg ochKorn
(/?); men på andre orter minfkar man Rågens och öker
Kornets portioner.

Anm. I Norige nyttjas under namn af Blandfåd
Vårråg och Hafre, fom vål blandade fås på et åkerltyc-
ke tilhopa om våren, och om höften tröfkas på famma
fått fom annan fåd. Denne fäd bör vara vål torr då
den males, ty i annat fall qvarblifva i mjölet Hatrens ag-
nar eller fådor, hvilka ej igenom ficktning kunna trån-
fkiljas, utan federmera, då man nyttjar detta mjöl til
mat, rnedelft aggande göra nog plågfamma ölägenheter.
Af detta mjöl bakas i Norige flatbi öd, fom i vålfmak-
ligher ofvergå bröd, bakadt af Vårråg och Korn, hvilka
vå! i famma! proportion, fom den nämnde Blanåfäden
hhfvu förenade, men icke federmera fådt växa ihop. Se

Prof,
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Prof, ./T*/»?* Americ. Refa T. i.p.73. Månne man ickeockfS
i Finland igenom famma enfaldiga medel kunde på iikalått
förbättra de fådesarter, dem man årnar nyttja for» Blandfådl

Det bröd, fom af en genom köid och froftnätter
til alle fine gode egenfkaper fördårfvad, kraftlös och (kad-
lig fåd tilredes, bör ock med fkål räknas ibland de Nöd-
bröd Finnarne fådt åtnöja fig med. I Wetenfk. Acad.
Handl. för år 1742, fifta quartalet, har en fom kalladt
fig Jproclis (och den Vice Presidenten Sten Carl Bjelke
i famma Handlingar 1746, 1 quart. fager varit Conredo-
ren i Åbo Herr Mag. Lars Stenbeck) iniemnadt en be-
råttelfe om fkadlige froftnätter, för fåd i Öfterbotten, däreft
han, fedan han omtalt de tid efter annan därftådes in-
fallne nattfrofter, befkrifver deras fkadiiga verkan med
följande ord: "Deras båfta fåd deraf, ur ria och löga
hämtad, år mörkbrun och aldeles hopkrumpen. Brödet
dåraf vil intet hålla tilfammans, måfte dårföre bakas in-
om fåll och tunnband. Gråddadt år det fvartacktigt
torrt i munnen fom flarn, utan rått födande krafc, dock
måfte det arma lifvet därmed underhållas". Se fådan ver-
kan hafver Nordens köld på våra fädesplanteringar, och
(å få ofund föda lemnar den åt Landets barn.

otjenlig, Majken, eller det efter bryggning qvarblefne utlakade
maltet, Finn. Rapa, nyttjas ock i Öfterbotten famt Carelen
til nödbröd. Allmogen köper den dels af ftåndsperfb-
ner, dels fammanfparer af egne brygder. Den torkas
och males til mjöl, hvilket federmera uti en af Råg-
mjöl och vatten tiiredd furdeg inknådas, bakas.<?ch'gräd-
das.

Stampe Brödet-, Finn. Kertoja ellerKerta Leipä, år bland
de allmånnafte nödbröd Finnarne nyttja, och brukas af
allmogen äfven i bånre fä des år, på det de icke vid in-
lailaride hungersnöd måne yara altför ovane och främ-

mande
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mande vid en f:i ufel (pis. Därtil tages ax, fom bårt-
fkåras af de i rian torkade och våggflagne fådeskåff-
varne; dock få, at af halmen en tvärhand eller et qvar-
ter långt medföljer. Desfa ax, (om torde innehålla n?i-
gra få de fåmfta och magrafte fadeskorn, vannas til des
de blifvit rena ifrån damb och gråsfrön, fönderhackas
och malas med mycken möda , befvår och tidfpillan
(c). Uppå detta mjöl öfes fjudhett vatten , och blandas
.med Dränk eller ock litet Råg-eller Kornmjöl, (om ej
inblandning förut fkedt), ftnndom med lika mycket (_>),
då gemenligen fyradt bröd dåraf bakas; men gifves ej til—
gång til inblandning af fåd, bakas detta bröd endaft af
dränk och ftampmjol \d). Huru liten dyrka detta bröd
kan gifva, i fynnerhet åt ftarkt och idogt arbetsfolk, år
lått at finna; och hämtas, efter Ailefl. i Colleg. Med. Z,
Strandbergs omdöme af detta och flere dylika Brödflag
"föga eller ingen muft och föda, utan endaft det, fom
år groft, fkarpt, jordacktigt, torkande och (ammandra-
gande,och fom banar vågen til förftoppelfer i underlif-
vet, magplågor, tårande fjnkdomar, och åndtligen en
pirsfam död" (ef Til (maken fkal Stampbrödet, om in-
blandning fkedt af fådesmjöl, vara båttre ån Bark-
bröd.

Halmen, Finn Oiki, ehuru otjenlig til brödbaknings
ämne, år likväl ofcaft i hungersnöd därtil använd, då
man efter råd och omftåndigheter nyttjat få vål Råg-
fom Korn-och Hafrehalm. Men huru litet närande den-
jne (pis fkal blifva, finner man lått, då man vet
huru halmen år all muft och fafr beréfvad, få at fjelf-
va bofkapen icke gerna vill beqvåma fig at åta den.
Når halmen fkall til bröd nyttjas, fkåres den förft fon-
der til fin backelfe, och fedan den i ugn eller på bad-
ftugu lafve blifvit torkad, males den til mjöl, af hvilket
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med något tilblandadt Rågmjöl deg tilredes. hvilken, fe-
dan den blifvit tiiräckiigen iyrad, med ny inblandning af
fådesmjöl upknåJas och til bröd bakas. Utom detta plågar
allmogen äfven med tilfiits af'mjöl och jält, af Halm-
mjölet baka olyradr bröd. Det fyrade brödet blifver
bäft, om fiyrningen göres med Rågmjöl och vatten, hvar-
uti ledan dec tiiräckiigen furnadt, halmmjöl inknådas. Det-
ta bröd fkall deck altid vara ganfka torrt och ftraft, faft
ån ockfå Rågmjöl til lika proportion med Haimmjölet
blifvit tilblandadt. Af Råghalm vinnes likväl det fäm-
fta Halmbröd. Med fur mjölk åtit (l<al Halmbrödet vara
fmakiigaft, då man ock torde få tilerkånna fura mjöl-
ken den måfta närande kraften.

Med Halmmjöl och det dåraf tilredde bröder kom-
mer det fom af Agnar, Finn, Akana,Kanna eller Ruhmena,
med inbland/ung af fådesmjöl vinnes, i det nårmafte
öfverens, ehuru man med (kål bör lemna Agnbrödet
fitt billiga företräde. Vid detta bröd, fom bakas fyrade
otfh har en kårf fmak, anmårkes, at Rågagnar åro de
måft-, men tvärtom Hveteagnar de minft födande,
famt at Kornagnarne åro befväriige för fine fkarpe och
aggande hullingar (/).

(a) Åbo Tidn. 1772. N:o 7. (b) Ibid. N:o 19. (V) Vil man
Mruti inblanda f:.d ,få fammanmales ftampen därmed. (_d) Condu.
éteuren iVordenbergs anmärkningar öfver Åkerbruket i gemen J': Stock-
holm 1741. p. 3. famt Arkebifk. Mennandersi Wet. Acad. Handl. 17^2
fidfta quart. p. 284- 285- införde ber.ittelfe. (e) Sätt, at til f.ides be-
väring nyttja tilläts af Rofvor eller Kålrötter vid brödbakning. Upfa-
la 1772. if) Bränner om Boikap och Fjäderfä p. 25.
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§. 2.

Det andra flaget af Finnarnes nödbröd fades i föregå*
ende § til fitt åmne beftå, til en del åtminftone af andre
Växter ån vare vanlige fådesarter. Wid desfe Brödflags
befkrifning torde fåledes den ordning blifva den båfte
at följa, i hvilken örtkånnare efter naturens lagar ftållt
hvar och en af de växter,, (om til detta ändamål blifvit

Af dennanamnes förft
nyttjade. grund

Scirpus lacaftris, SjöfdJ, Fl. Sv, z. ed. 46. Fl, Fenn.
p. 2. Kärnan urtages, torkas ftarkt, ftampas och males,
lamt bakas til bröd uti Carelen och Savolax (a), fom
vål blifver torrt, men tillika icke defto mindre godt,
hvitt och närande.

Elymus arenarius, Fl. Sv. ni. Fl. Fenn. p. 2. Strand*
Råg, brukas äfven til nödbröd efter Salmenii beråttelfe
uti des Di fp. om Calajoki Socken , under Doft, och Prof.
Kalms infeende 1754 hår i Åbo utkommen, p. 33. Des
frön, hvilka för Höns, Ankor, Kalkoner och Dufvor
utgöra en begärlig föda (b), åro längre ån Rågkorn,
men något (målare, och fåledes nog aflånga. Får-
gen år gul, och mogna de kart efter Rågen el-
ler vid famma tid (c). Prof. Ifalm talar uti fin Bohus-Lån-
Jka refa p. 73. om denne våxt med följande ord: "Jag
har (edt flora ftycken af fådana magra hafftrånder ftå af
denne fom den hårligafte åker. Ingenftåds har jag kun-
nat utfipana om folk brukar fig den til någon nytta, jag
har famlat hela handen full af des frö eller korn, och
dem åtit rå, utan at kanna därefter någon olågenhet.
De fmaka nåftan, fom åte man rå Råg; det (kulle alt-
få tyckas, at de kunde tjena til bröd och födo för folk".
Den har desutan den förtjenften, at vara perenn, och
ej fkadas af vare vintrar. Arch, och Ridd. v. Linné

Ba tycker
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tycker , at åfven des rötter med fördel kunde anvån4as
til brödbakning "(</),

(fl) Provindal Mcdici wti Lovifa Dr. Coltianders berättelfe til
Co-Ueg. Med. för 17Ö5. (&") Hushälls Journal för Odlober 1778. p< 2(j»
(c) ibid. p. 28- 00 Öläiidflia refan p. 331.

§. 5.

Menyanthes trifolia, Fl. Sv. 173. Fl. Fenn. p. 3. Finn.
jßadaket, Peuran IVehka, Nöden hafver ock lärt folk,
at nyttja (ädane åmnen til fin föda, fom för fin båfk-
het fnarare borde anfes (om medel at återftålla en för-
lorad hskä, ån at bibehålla et u(elt lif. Ibland dem år ock
Menyanthes, af hvilkens rot både Wåfterbottningarne och
Finnarne tilreda et badet och ofmakligt bröd. 1 foder-
brift föda de därmed fin bodeap, hvarföre de ock kalla
den Bofkaps mispie {a)[ och under mifsvåxt år nyttja de
den til (pis för fin af hunger utmärglade kropp. Sjelfva.
tilredningsiåttet befkrifves uti en år 1724 hår i Åbo un-
der Med. Prof ElJvings Pra_fidio af Brodin utgifven Di-
fputation de Trifolio Aquatico. Men han kallar det på
Finfka Wehka Leipä y hvilket namn likväl icke tiikoni-
mer detta bröd, utan det fom af Calia tilredes. Torde
hånda at anledningen dertil varit det namn Finnarne
gifvit Menyanthes-,. nämligen Peuran Webka. Uti 7 §
af nämnde Difputation fäges, at i Öfterbotten, (åfom ock
annorftådes i Finland, des rötter, hvilka utanpå åro
gröna men inuti hvita, om fommaren famlas, kokas,
torkas, fönderhackas och malas, famt håraf med inbian-
dadt Kornmjöl bröd tilredes. På en del orter hafver
ock allmogen til: detta mjöl inblandat barkmjöl, dä det
til fina verkningar på vår kropp blir-båttre än bröd af

Menyan-
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Menyanthes enfamt, fåfom ock båttre ån bark-
bröd. Ty det förra fkal hafva den verkan at görakrop-
pen ftinn, om ock litet fådesmjol vore däribland, det fect-
nare åter fkal hafva en mycket torkande egenfkap.

(a) Linné Fl. Lappon. go

§" *
Convallaria verticillatar Finn, Mativahla\ och _Po/y-

-gonatum , Finn. Mdkia>ebka, Fl. Sv. 253, 294. Fl. Fenn.
p. 4. Om den förra vet man endaft af Wetenfk. Acad.
Handl. 1742 fidfta quart. at des rötter iÖfterbotten nytt-
jas til bröd. På hvad fått detta fker, låfvade val den
fig få kallande Iproclis vid tilfålle upgifva, men denne
hans förefats blef aldrig verkftåld, hvarken af honom
fjelf, eller mig veterligen, någon annan.

Hvad beträffar den fednare, få bakas af des rötter
i fynnerhet uti Satacunda hårad bröd, fom år glutineuft,
valfmakligt och födande, och fåges af Prof Gadd vara
det lamphgafte nödbröd af alla dem fom vinnas af vare
inhemflie växter (a).

Rumex acetopi, Finn. Suölaruobo, Suolacket, Fl. Sv.
318. Fl. Fenn. p. 4. Des frön hafva i Carelen blifvit
nyttjade til brödbakning, dels med, dels utan tilbland-
ning af annat mjöl. I anfeende til deras doppande verkan
hvilken år få ftark, at de ock i Bohus-Lån utgöra etEuI-
porifton emot Rödfot (/;), blifver likväl rådligare, at då
.tilgång därtil år, med fådesmjöl corrigera denna des egen-
fkap. Brödet år fötfurt, rått gode och åtes af Carelarne
med begårlighet, och har det jämvälkommit i bruk i
Dalarne (V),

B 3 I Padas*
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I Padasjoki Socken i Tavaftland har man ock betje-
Mat fig af denne växt til nödbröds erhållande, enligt
Herr Probften Cleves beråttelfe. Den ikåres då up jåmt
med roten blomningstiden; blad och ftjelkar torkas i
varmt rum, fönderhackas och malas. Håraf fyres med
Rågmjöl en deg, fom därmed upknådad bakas til
bröd.

*Anm, Om denne Rumex acetofa år den famme Ru-
mex, hvilken Dr. Colliander i fin til Colleg. Med. 1765mlemnade. beråttelfe, fager af Carelarne förvållas, torkas,
flampas til mjöl, bakas och i nåfverikäppor gräddas; kan
jag ej förvisfo fåga.

Jriglocbin paluflre, Fl. Sv. 321. Fl. Fenn. p. 4, Finn.
Suolacka, fkall ock i Öfterbotten til brödbakning användas
{d); men huru och af hvilken växtens del det fker, år
mig aldeles obekant.

(a) Om Plantager, Förfta St. p. 11. {b) Kalms BohtjsL. re-
fa p. 190. (c) HUlphers Refa igenom ftora Kopparbergs Lån och
Dalarne p. 281. 00 Wet. Acad. Handl. för 1742 lidfta quart.p. 272,

§" 5.

Vaccinium myrtillus och vitis idaea, Fl. Sv. 333. 334.Fl. Fenn. p. 5. Finn. Mufticka och Puolama. Blåbår och
Lingon, utom det de ftundom i Misfebrödet inbiandas,
plåga de ock, i fynnerhet Lingonen i Öfterbotten (a), få-
fom ock i Hvittis focken, belägen uti öfre Satacunda hårad,
enligt Herr Do&oren och Probften Idmans beråtrelfe,
uti lin til Med Profesf. och Aftefl. Haartman aflåtne
fcrifvelfe på följande fått nyttjas: Båren kokas i vatten til des
ée mjuknat och gådt fonder, hvaruppå de ftållas at fval-

na,
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na, och födan fådesmjöl darmi bhfvit inknådadt, upba-
kas och gräddas. Brödet är af en angenäm Vinfur fmak
och htifolam verkan.. Så vet man ock, at de Finnar , fom
bo uti Finmarken iÖfter Dalarne, om hölten famla en myc-
kenhet Lingon, och förvara dem kokade vintren öf-
ver, fämt daraf med tilblandning af rått mjöl tilreda fin
få kallade Matti I).

Polygonum viviparum^ Fl. Sv. 340. Fl. Fenn. p. 5. Mjö-
let af des rötter, fom dock åro något fämmandragande,
har vid infallne mifsvåxt år med ftörfta förmån blifvit
nyttjadt i Öfterbotten, for ex. i Calajoki til brödbakning
{c)\ men det ringa förråd fom af denne våxt finnes
hår i landet förflår på långt når icke til få vidftråckt be-
hof (d). Desfe rötter, föga ftörre ån en hasfelnöt, hy-
fa uti (ig et mjölacktigt födande våfende. Gmelin (e) be-
rättar, at ieke allenaft Samojederne (hvilke, oacktadt de-
ras fommar endaft varar en månad, icke defto mindre
på denna korta tiden kunna famla en få ftor myckenhet
af desfe rötter, at de dåraf hafva tilråckligt underhåll för
huftru och barn hela vintren öfver (/),) åta dem,
dels kokade dels til bröd bakade, med kött af renar.
och andra djur; utan ock at Måsfen famla dem i fine
gropar och hål til vinterfoda, famt (kola de rötter,
hvilka på detta fått blifvit af Måsfen undangömde, vara
behagligaft til (maken. I Norige nyttjas de jämväl bå-
de til bröd och annan matredning [g).

Polygonum avictdnre,Y\ySy. 3s9.Fl.Fenn.p. j.Finn.Kanan*
ruobo. Des fmå men tunga frön, fom afv. Linné fågas tje*
na til bröd (b), och af Scbeucbzer föras til Cerealia, åro
i Hauho Socken i Tavaftland til detta ändamål använde,
enligt den beråttelfe mig af Dire&euren Herkepaus blif-
vit meddelt. Frön famlas, fedan de mognat, torkas och
malas, famt med tillagdt Kornmjöl bakas til bröd, for»

år



3r kändt tmder namn af Jalka leipd , och med (kål att-
its för mera födande ån

ftampbrödet.

Polygonum fagopyrum, Finn. Tattarnifu, Tattarveb-
nf, Fl. Sv. 34 j. kallas på Svenfka Bohvete, eller rättare
Bokhvete i anfeende til fröns likhet med boknötter, hvar-
med ockfå derivation til det Latinfka namnet Fagopy-
rum, af de grakifka orden $n$M » Fagus och m^ Triti-
cum (i) inftämmer. Det kallas jämväl Afiatifkt Bokhve-
te, af orfak, at det växer vildt i Siberien och Norra
Afien. Dåraf gifvas 2:ne varieteter, Skånfkt och Finlkt
Bokhvete. Under den förra inbegripes det, fom blif-
vic fördt ifrån Afien til Europa af Saracenerne, och fmå-
ningom fedan ifrån de Södra orterne kommit hit up tii
Norden , famt förmodligen igenom utlåndlk Spänmål
få inrotat fig uti åkrarne i Småland, at det blifvit en
inhemfk, våxt. Det har fåledes ifrån varmare Cli-
mater, blifvit til et kallare inflyttade, och kan altfå
icke heller röja få flor rrefnad fom den andra varieteten
eller det Finfka Bokhvetet, hvilket ftrax ifrån et kallare
luftftrek uti den Nordliga delen af Afien, kommit til et
längre i föder beläget, nämligen Finland; och fkall detta
fkedt igenom en i Tartariet fången Finfk Soldats åtgärd,
fom vid fin återkomft til Finland förft började at hår
få Bokhvete (k) ; famt lårer detta förmodligen va-
ra orfaken til de namn det af Finnarne undfådt, Tat-
tarnifu och Tattarvehnå.

Det kan fåledes icke annars vara, ån at ju det Fin-
fka Bokhvetet måtte vara mindre ömtåligt för köld och
desutan långt mera lönande ån det Skånfka, hvilket i
Finland mognar 233 veckor fednare ån det Finfka Cl).
För detta Vice Pr^fidenten i Kongl. Åbo Hofrått Baron
Bjelke utfådde d. 3 1 Mart. 1746 Vid Stockholm 6 fkål-
pund Finfkt och 1 | fkålpund Skånfkt Bokhvete. Bägge

upto-
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uptogos d. 10 Septemb. då redan några korn af det Fin-
fka { hvilket låfonv nyfs (ades förr mognar än det Skån-
fka) utfallit, gaf dock 25 fkålp. ftridt och 7i fkålp. (lött
Bokhvete; men af det Skånfka fingos endaft 22 lod,
fom fåledes ej en gång gaf halfva utfådet igen (m).

Bokhvete nyttjas mycket i Wiborgs Lån och kring
Willmanftrand famt på några orter i Carelen, Savolax och
Tavaftland ,/;); och år ej fållfynt at dåraf få 3o:de,
4o:de och so:de kornet. Såfom et befynnerligt exempel
torde man få anfe, at Bokhvetet en gång hår i Fin-
land gifvit det i2^:te (0).

Af Bokhvetemjölet bakas dels furt, dels ofyradtbröd*
Det förra fyres gemenligen in med Rågmjöl; det fed-
nare knådas med jåft och bakas til tunnbröd, famt fma-
kar båttre ån det fyrade; men blifver det öfver 8 el-
ler 14 dagar gammalt, torkar det och mifter fin goda
fmak (p). '

Et flags Stampebröd nyttjas ock i Carelen af Bok-
hvete halm, hvilken ftampasi och utblandas med annat
mjöl. Denna halm år fpisfammare och lättare at (lam-
pa ån fädeshalm; dock blifver brödet fvart och bis-
tert (q).

(a) Wet. Acad. Handl. 1742. p. 272. (b) Hulphers 1. c. p. 311.
(c) Salmenius om Calajoki, Pr. Kalm p. 34. (d) Åbo Tidn. 1772.
N:o 19. (e) Fl. Siber. T. 3. p. 46. (/) Linnai Beråttelfe om de in-,
hem-ke växter m. m. Stockh. 1757. (g) Gunneri Fl. Norveg. P. r.
(K) Plant, efcul. Patr. Sv. öfverlättn. (i) Stbizius de alimentorum fa-
cultatibus, p. 150. (£) Nya Sv. Oecon. Diäion. 2 Del. Art. Bohvete.
(O ibid. (m) Wet. Acad. Handl. 1747. p, 234- 236. (¥) ibid. 1746 p»
33, (o) ibid. p. 34. (p) ibid. p. 42, (?) ib. p. 43,

C §.'fc
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§" 6.

Braffica rapa , Sp. Pi. 931. Finn. Nauris. Rofvor
hafva åfven hår i Finland blifvit til bröd använde, och
det på nållan famma fått fom Asf Strandberg upgifvit.
Det beftår dåruti, at tvätta och (kala Rofvor, fom åro
fåtfka, men icke fvampiga, koka dem i litet vatten, men
vaffamt at de ej vidbrånnas, hvaruppå de ftampas til et
kli;nDfiri'tt mos. Lika vigt fammänmalet Rågmjöl upvå-
ges mot Rofmofet, 'hvaraf -| dåruti ftrax inknådas, men
den åtefflående ;-6:te'delen" "nyttjas at vid bakningen for-
mera fjelfva kakprne. Blefve degen för tjock, (lås dårtil
kokhett vatten, hvaruppå fårfk jaft tiliågges. Sedan den
tiiräckiigen jäfit, upbakas den och gräddas i ugnen. Brö-
det pöfer då up y blir finpipigt och bekommer en ange-
näm fmak: Til Rofmofet kan; ock jämte mjöl inknådas
hågdt-' furdeg, :för " at- -bringa det uti-en fyriig jåfning,
och fedan den gådt behörigen för (ig, bakas dårafbröd,
hvilket„ väl icke år få hvitt (om jåftbrödet, men lik-
väl fundare.

Likaledes k3n efter Asf Strandbergs upgift af detta
Rofmofet med Blandfådsmjöl eller Gröpe, jämte litet
Rågmjöl och' tillagd furdeg bröd bakas, (om altid blif-
ver båttre ån det af Hafre, Korn eller Blandlådsmjöl
tilréddä Tunnbrödet.

Bröd fom på detta fått blifvit bakadt, behagade äf-
ven Hans Majeftåt vår Allernådigfte nu regerande Ko-
nung, GUSTAF 111 (maka på, och fann det godt och
Valfmakligt. ; )

Den fkilnad i tilredningsfåttet blifver hår i Finland
i ackt tagen, at Rofmofet, med något litet Rågmjöl up-
knådadt, ftålles at furna, hvaruppå vidare tjliågges få
mycket Råg eller Kornmjöl, eller i brift dårarftamp-
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mjöl, fom fordras at gifva degen fin behöriga ftad-
ge. Ganlka litet vatten bör vid knådningen tillag
gas.-

Om Rofvor fkola til detta ändamål användas, bor-
de de fås tidigare, än vanligen hår i landet fke plågar. De
utfås nämligen midfommars tiden, eller imellan Johan-
nis D&päfenk och Maria; befökelfe dagar (a). Men om
halfva fådden fkedde om våren, hade folket dåraf at
vänta en dubbel förmån: ty förft kunde de fåledes half-
va Sommaren föda fig afRofvor, och altfå låtta et ftort
bekymmer förlig; fålom ock föv det andra få desfe ftör-
re, lå at de kunde med mera förmån til bröd använ-
das, lamt vara vifiare om, at ej få ofta fom nu fker lida
mifsvåxt. De rofvor åter, fom blefve ämnade at förva-
ras til vinterföda, kunde förft å vanlig tid utfås.

Braffica oleracea capitata, Sp. Pl. 932. Kål Finn. Kaali.
I Padasjoki förvållas bladen, fönderhackas och (yras til
deg fom med fådes mjöl upbakas.

Braffica oleracea Napobraftica. Sp. Pl. 932. Kålrot,
Finn. Juurifka. På flm fom om Rofvor namt år,
kan jämväl enligt Alf Strandbergs upgift afKålrötter bröd
bakas-; och hafva jämväl Hvittis Sock.neboer på. detta fått
anvåndt dem til ofyradt bröd, enligt H. Docf. och
Probften ldmans beråttelfe. Men den methodGlafer uti Fran-
kifche Samlungen Vol. IV.- 1759. p. 514. upgifvit, at ma-
la val tvättade, fkalade,1 fönderfkurne och i fölen torka-
de Kålrötter til mjöl, och dåruraf med vatten och - jåfl
baka bröd (hvilket bröd' fkall vara vålfraakligc och icke
gravera magen), år mig veterligen i Finland icke
förfökt.

{a) Dir. Herkepaei Difp. ort} Hauho. Pr, Kalm p. 23,
C 2 §. 7.
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§. 7.

Pijum fafivtm, Sp. Pl. 1026. Finn. Papu, Hernå. At
af årtrifet eller hilmen tilreda bröd, har dels i Padasjo-
ki, dels annoift.ides i Finland varit brukligt. Stjelkar-
ne och bladen torkas förft i fria luften och dåruppå yt-
terligare i Ria , tröikas, fönderhackas och malas, hvaraf
med tillagdt Rågmjöl göres en furdeg, hvilken med
Råg ellerKornmjöl upknådad, bakas ti! bröd. Ofyradt bröd
kan ock af årthalmen tilredas; brödet blifver altid fött,
men ftålbakadt. Gemenligen fker detta med f delars
befparing af (äden (a). 1 Tavaftland har man ock, lika-
fom uti Ångermanland förfökt at til Stampen inblanda
årthalm (/;); då denne halm, fom år muftigare ån fåd*
halmen, något torde bidraga at göra detta bröd fmak-
igare; hvilket likväl (kall vara ganfka eländigt.

(,'?) Abo Tidn, 1772. N:o 19. (b) Boding om Ängcrman-
na Hushållning Nordan fliogen; Upfala 1757, Pr. Berch, p, 20,

§. 8,

Calla paluflris , Fl. Sv. 822. Fl. Fenn. p. 9. Misjne_,
Masjja, Majs. Finn. Wehka. Rötterne uptagas om våren,
hälft innan bladen utflagit, (emedan de i det fallet
altid åro båfkare), bredas ut i folbaddet ac forvisfna,
tvättas, renfas ifrån fina trådar eller radiculae, forvållas
och torkas. Denna torkning bor forft fke allenaft til en
del uti en varm Bakugn eller Badftuga då bad kaftas,
men anftålles fedan å nyo, och continueras då
til des bladen och det vid lederne fittande fnafet fulle-
ligen lofsnat och affallit. På några orter torkas de
forft i fölen til des de fegnat, och få vidare uti et

yarmt
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Varmt rum. De ftampas dåruppå, eller hackas fonder til
fmå (Tycken af Hallelnotters eller ock af ärters itorlek,
hvilka ledan på qvarn eller handften til et fint mjöl fön-
dermalas. Detta mjölet kokas en timmes tid i en kittel
med vatten til des fk.irpheten och balkan törgådt, hvarup-
på det lemnas at f jnka, och fedimentet torka-. Detta år
hvitt fom lådmjöi och vållucktande, men fås til ringa
myckenhet; ty lå mycket rötter fom en ftark karl för-
mår bära hem uppå (\n rygg, gifver knapt en kappe
fållade mjöl Dåruppå fjudes vatten eller brånvins dränk,
då det fkall blifva fmakiigare. Degen arbetas och knå-
das til des den blifver helt feg och likaibm med fmå
hår eller trådar öfveralt full, ty om detta ej iackttages,
får brödet Iåmre fmak. Sedan denne deg i varmt rum*
blifvit fyrad, eller med tillagd jåft uojäfit, inknådas åter
något mera mjöl, hvarefter den upbakas til Tunnbröd,
fom gräddas uti en ganfka het ugn Knådningen fker
dels med, dels utan inblandning afKornmjöl, ty Råg-
mjöl (kall ej kunna nyttjas til et fridant ändamål. Om til
2 delar Misfe, i del Kornmjöl inknådas, fkall brödet blif-
va äfven få godt fom Bjuggbröd, hvitt, fött och ange-
nämt, hälft medan det år färfkt. Igenom tilblandning af
Rumex blir det til fmaken förbåttradt (a); åfvenledes
om man (åfom uti Calajoki brukligt år, tillägger hvarje-
handa (lags bår, då brödet får en behaglig fötiUi
fmak (b).

Om detta,bxpd utan tillagdt Kornmjöl bakas, blif-
ver det mörkgröht eller fvartacktigt, ftålbakadt och i
början fötfurt, men fedan bittert och fkarpt, röjer altid
en torkande egenfkap, fkall ock, i fynnerhet om ej des
temulentia igenom mjölets kokning förut blifvit utdra-
gen, göra en ovan, fom åter dårar något yr i hufvudet.
Des öfrige verkningar på vår helfa, kan man inhämta

C 3
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af Herr Asfesf. Strandbergs' åfvan anförde utlåtande. Icke
'defto mindre anfes det altid vara båttre ån barkbröd;
hvarföre ock de, fom ega tilgangtil Misfne, gerna und-
vika at i den affickten föra våld på Skogen.

(a) Gadds Befkrifn, öfver Satacunda häraders li.orre Del, p, 93(

(b) Saltnenius om Calajoki p. 33.

§" 9

Betula alba, Fl. Sv. B^9. Fl. Fenn. p. 10.Björk, Finn.
■Koivu, Förledit år eller 1781 har uti Syfmå Socken vid
den då infallnemifsvåxten, Björkbark blifvit med ftamp
'blandad och tit bröd bakad (a). Så berättar ock Rajus,
at den innerfta Björkbarken med Korn fammanmalen
nyttjas til bröd {b).

Pinus Silveftris,. Fl. Sv. 874.,F1. Fenn. p. 10. Finn. Man-
dy. Det af des bark bruklige Barkbrödet, fom afFinnarne
kallas Petåjåinen, Pettu Leipå (c),, tilredes hår i landet
på följande fått: Om våren då fafvan; finnes i tråden,
utväljas hälft (ådana Tallar, fom åro höga och ej myc-
ket qviftiga, på det man med minfta befvår-må kunna
göra den måfta famling af barken. Det ytterfta (kafves
b."rt, och den inre barken aftages fedan uti få långa och
breda flikar fom möjligen kunna erhållas, dock icke ne-
derft vid roten där flarnet år tjockare, utan högre np
famt midt uppå trädet; de kådfullafte ftallen affkåras,
och det yttre grofva fnafet eller (korpan affkrapas, få
at den inre och faftigare barken qvarblifver. Den ko-
kas då til des den fuileiigen mjuknat, hvarefter den med
trådklabbar få långe bultas, at den begynner tråda fig;
hvaruppå den torkas, förft lindrigt'i fölen och dåruppå
vidare uti ugn, på glöd eller öfver- en ftotkeld, då den- blir
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blir brun å både fidor, péfer och jåfer, under det (för-
fta delen af den dåruti befinciige oljan afryker. Sedan
den nu blifvit torkad, fönderhackas den vidare och ma-
les til mjöl, hvilket mjöl fuckta-s med vatten och lågges
uppå halm, uti et vid bryggning brukligt- ro ftkar, hvar-
uppå (lås f judhett vatten, för at utdraga den kådacktiga
och fräna fmaken. Denna läkning fker förft, fom fades,
med hett och fedan med kallt vatten, för at hindra furnad.
Når detta gådt väl för ,fig., göres,med vatten en deg, hvil-
ken ej behöfver få länge knådas fom mifdebröds degen.
Har man tilfålle at håruti inblanda fpanmåi, få fyres en
deg af Rågmjöl och vatten, hvaruti det våta Barkmjölet
inknådas, då federmera degen upbakas til tunnbröd. Hafre-,
mjöl plägar ock (lundom tilläggas, i fynnerhet om brö-
det fkal blifva ofyradr.

Et fådant Barkbröd år vä! af de uflafte'näringsme-
del; til fmaken är detftråft och torrt, famt til fin ver-1

kan vida mindre födande ån Misfebrödet. Dock om1

det år tilbörligen handteradt, och bakadt af den gröna
barken, hvilken igenom fkafhihg och torkning hvitnat,
fkall det uti hvithet tåfla med det båfta' Hvetebröd; men
de fom åta det, (kola ändock i alt fall blifva likafom up'-;
blåfte öfver hela kroppen, magre, bleke och kraftlöfe.-'
Med tjock och ftadig matfllall det fmaka någorlundaväl, men
vid tunnare och fluid mat är det ganfka vidrigt (d). De
årstider-Hjortron oeh Lingon fås, hafva någre bakat dem
in i barkbröd, hvilket därigenom blifvit angenämare.
Åfven har man på några orter famlat Syra, Tillelblad
och Nåsflor medan de ännu varit gröna, hackat dem,
fonder, och få väl uti Bark fom Stampbröds degen
inblandat dem, hvaraf brödet blifvit mindre Aråft och
kårft til fmaken, . . .

Bruket



Bruket af Barkbröd Sr både gammak och vidftråckt.
Redan i 15-.de Seculo vet man af Hiftorien, at Konung
Cbriftopher i Sverige blef kallad Barkekonung, emedan
nåftan under hela hans regering en få ftor och all-
män hungersnöd plågade landet, -ar folket nödgades
gripa til Tallfkogarne, för at vinna fitt uppehälle (e). I
Finland brukas det endaft i dyr tid men i Dalarne,
Ångermanland och andre Nordlige Svenfke Provincer,
icke allenaft i fimre utan ock i båttre år, på
det invånarne i den goda tiden måtte fmåningom vän-
ja fig vid den föda, fom vid en tryckande hungersnöd
til uppehälle för dem blir öfrig'och tilgånglig, famt dyme-
delft undvika de vådlige fölgder enYå otjenlig (pis an-
nars fkulle åftadkömma. I Enare uti Lappland blandas
barkmjöl til all (lags mat (/), aldeles på famma fått, fom
Gmelin (g) berättar vara brukligt i §iberien. Barkbrödet
nyttjas ock efter Strablenbergs utfago p. 377. af Jakuter-

och det nåftan utan allaffåd.
ne, inblandningDe ölägenheter, fom åtfölja Barkbrödets bruk torde
anfenligen undanröjas, om man fölgde Samojedernes
exempel, hvilka i Maji månad famla en mängd Tållfafva,
torka den och fönderftött blanda med mjöl, famt dåraf
baka bröd, hvilket de anfe för et låkert pra:(ervativ e-
jriot (körbjugg (/>); och fåfom i Åbo Tidn. för ar 1772,
N:o 19 upgifves, ville taga (afvan, (kolja den i kallt vatten,
pch fedan den blifvit föhderbultad och. målen, tilblanda 4
fåd- och barkmjöi.

£a), Dagl. Allehanda 1782. N:o 16. (b) Hift, pl. T. 111, p. 12.
(c) Åbo Tidn. 1772. No 19. (rf) Boding om Ångerman!, Hushållning
p. 19. (e~) Hiilphers Dagbok öfver en refa igenom Dälarne> p. 166,
(f) Hellanders Befkr. öfver Utsjöki uti Åbo Tidn. 1772. N:o 12, 13.
14. (g) Reife durch Siberien T. 11, p, 469, {h) beråttelfe om Sa-
mojeder cc.t Rylka Lappar, p, 20,

§. 10,
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§. io.

Af Djurriket hafva Finnarne äfven valt Brödbakt
ningsåmnen. I Öfterbotten tilredes bröd af Nors, Mört
och Idrdm (a). Annorftådes i Finland nyttjas jämväl fielf-
ve Fifkarne, t. ex. Löjor, Nors o. C. v. til detta ändamål. De
torkas då och malas til mjöl, famt (kola gifva et ganfta födan-
de bröd (b)\ famma bruk (kola'och Samojederne göra {]'&
af fifkar (c) filfom ock Araberne, uti Landfkapet
Aden (d).\ Carelen males mjöl och bakas bröd af Fifk-
ben (e), åfven (om Dalkarlarne göra det (amma med bå-
de Fifk och Fogel ben (f). Vid en belägring för Pa-
ris liar nöden tvungit des invånare at af ruennifkoben
tilreda bröd (g)', men en flik gruflig, mot mennifko na-
turen ((ridande föda hafver hår i Landet, Gudi låf in-
gen blifvit tvungen at tilgripa.

O) Wet. Acad. Handl. 1742 p. 272. (i) Åbo Tidn. 1772 N:o
19. (c) Brunos Hushälls och Konft Cabinett p. 339 (d) Bergius om
Spanmäls briftens afhjeipande niedelft Qvrckrou (c) Beråttelfe om
Samojeder och Rylka Lappar p. 30. (/) fliilphcrs om Dalarne, p.
243. 281- iS') Delle fpecie diverfe di fromento edi panc -- - uie-
moria del Dottor Saverio Mauetti, Firjmtze 1765 p, 225.

Andra Afdelningen>
Om de växter, hvilka fafom tjenlige brbdbaknings

ämnen blifvit upgifne.

S^dän jag nu kårtligen uti förra ftycket upråknatalla de
i Finland bruklige Nödbröd, om hvilka min infkrånk-.
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fa tid tillåtit mig at inhämta nödige underråttelfer, vil jag
nu anföra de växter jag funnit vara fålom til brödbak-
ning tjenlige hos flere audorer föreflagne.

§" u.
Sympbytum officinale^ Fl. Sv. 165. Des rötter, fom in-

nehålla en myckenhet gluten och mueilago, nyttjas pä flere
orter til bröd (a). För infallande hungersår blifver den-
ne våxt ganfka förmånlig at cultivera i mullrika backar,
ja ock kärragtig mark, i hvilken den enligt anftålde för-
fök väl trifves hår i Landet.

Solamim tuberofum , Sp. Pl. 265. Potatoes, J-ordparon.
Denne våxt, har åfven i fednare tider blifvit hår i lan-
det cultiverad; och torde utgöra i brift af fpanmål (närt
fagdt det båfta brödbaknings ämne. Den år på långt når ic-
ke fä ömtåiig för köld fom fåd,och jämväl uti mindre bör-
dig jord nog lönande enligt Cronftedts erfarenhet [b).
Til brödbakning åro Potatoes dels med, dels utan til-
blandning af fåd nyttjade. I fednare fallet blifver lik-
väl brödet ofkickligare at vål jäfa; det blir väl hvitt,
men tillika löft, degigt, hårdt, ftålbakadt, kårft (c) och fivår-
fmålt \d~<\ 'tvärtom förbättras alla desfa elaka egenfkaper,
om Råg eller annat mjöl tiliågges, få at det blir poretH
lare och mörare («"). ."; " r<.

Sättet af tilreda Potatoes bröd' år af ganfka många
befkrifvic, och gemenligen träffar man hos hvar och en
nå|orfarfkildt. Betlof Heijke omtalar i Wet. Ac. Haitdl, Jf754p. 77. det fått fom uti Lindesberg blifvit förfokt. Det
beftår dåruti, at "man rifver dem til et mos fatter det i
vatten, för at utlaka de uti det (amma befintliga grofva
ämnen, federmera torkar det uti lindrig ugns värme och*

fammankramar til gryn; vill man af dem hafva;
'" '-■'■ mjöl,
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mjöl, få malas de fonder. Ungefär (amma fått'ar af
Kumbfin \ Dalsrne nyttjadt (/'). Då det utaf Potatoes
på detta fått erhällne mofet efter tilråcklig utlakning
fkall torkas, bör detta fks uti en ganfka måttlig ugns-
varmc; i annat fall (eller om värmen år för ftark) hop-
löper mjölet uti klara, hårda och til matredning otjen-
1-iga masfor. På detta fått har Cronftedt efter 125 ik.p. po-
tatoes erhållit 15_-" (kålpund torrt mjöl, och fåledes ej
mera ån f. (g).

Skytte {b) föreflår, at med litet vatten föndermala Jord-
påronen och federmera med flere refor tilflagit och aftap-
padt vatten utlaka masfan, til des vatnet ej mera grum-
las. Denne masfa torkas lindrigt och males vidare til
mjöl.

Åt ej använda Potatoes til bröd innan de blifvit
förvållde, hafva andre befunnit vara bättre och förmån-
ligare. Uti Körigl. Commerce Collegti år 1749 utgifne
Traftat om Jordpåron, åfvenfom uti en i Norrköping
5773 tryckt underråttelfe om Potatoes och Lipanders fam-
ma år utkomne. befkrifning om Jordpårons plantering,
fafom ock uti den af Axel LattreII 1776 på Finfka utgif-
ne afhandlirig om Potatoes, upgifves et- och famma fatt-
at af dem baka bröd. De böra nämligen kokas til des
yttre huden losfnat, hvauppå de ftötas * fonder, til
et mos, fom knådas med inblandning af mjöl och
bringas i jäsning. Til* 1 lifp. fönderftötte kokade Pota-
toes, fordras af Råg eller Kornmjöl, Mven af Kli 5 fkålp.
men af Hafremjöl 10 (/). Det bröd (om på detta (att
med inblandning af Hafremjöl blifvit bakadt, år båttre
ån Hafrebrödet, (om nyttjas i Wermland (k)'} famt med
agnar blandade i Dalarne åfven de båttre åren utgör et
Helgedags bröd (/), och jämväl nog ofta brukas af En-
gelsman^och Saxare (m).

Da På
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På fått fom nu nåmd: blifvit, tilredes afven i Skå-
ne bröd af Potatoes enligt Arcb. v. Linnés Jseråtcelfe ides
Skånfka refa, 369. .

p.

Uti den af Kongl. Svenfka Wet. Acad. 1775 utgifne
Befkrifning om Jordpåron år åter följande fatt upgifvit: flo-
ra Jordpåron rifvas okokade tit ;et mos, hvaruti lika
mycket fad mjöl inknådas, dä man får et bröd, fom;
i hvithet och vålfmakiighet nårmaft liknar Hvetebröd..
Sönderhackade och torkade Potatoes gifva er gmåm
hvitt, fpisfamt och fvållande mjöl.

Andre åter hafva lökt igenom frysning fkaffa fig
mjöl af potatoes för at dåraf baka bröd, Skytte uti
Wet. Ac. Hand), förär 1774 P- 323- 325. och Bergshauptm..
Bcrndtsfon ibid. p. 326-3^9. åro ibland deras antal.
Då frufne Jordpåron långfamt uptrnas, gifva de enligt
desfe Herrars erfarenhet både båttre och ymnigare mjöl
ån eljeft, och hvilket jämväl kan uti torra kärl i flere
års tid ofkadt förvaras , utan at heller af Råttor fkadas
\n). Som likväl frufne Potatoes åro ganfka benägne til
förruttnelfe, bör man hår vid ackt taga den förficktig-
■heten, at, ej upfena. flera pä en gäng, ån man vål hinner kra-
ma, (kolja-i kallt vatten och torka, hvaruppå de ftrax fonder
"malas* (åro de ånnunågot fuktiga (kadar det ej) Sedan man
jytterIigare med vatten extraherat-den bruna fårg, och den
ifråfva famt fräna (mak fom finnas hos Potatoes, torkas
mjölet och males ånnu finare. Mjöl fom man pä detta (ätt
erhållit, torkar lättare ån det fom annorlunda tilrede»,,
'blir hvhare til och,renare til fmaken.

fårgen

Om til detta mjöl blandas Råg, Korn, Hafre elT*r
Årtmjöl, och dåraf med vatten deg göres,. får man a!ti<J
ganfka goda brödflag. Hvarken degen eller de .dåraf bar
"kade kakorn,e. tåla at. länge flå och jåfa, utan böra fa
fnart de jåft up, gräddas. Sällan får brödet hvarken
i .' _ fmak
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fmak eller lukt af Potatoes, om det bruna igenom fkolto
nin£ med vatten vål blifvit frånfkildf.

Parmeniier berättar fig ej funnit det frufne Potatoes
til fine beftåndsdelar undergådt någon förändring. En
tunna utaf de ftörre jordpåronen, fom vid pafs gör 124
lisp, gitver pä detta fått 3. lisp., 11 (kålp.ig! lod mjöl famten
tunna af mindre dito, fom ungefär eger lika tyngd 3 lisp.
7-fkålp. 6 lod (och fåledes mer ån dubbelt emot hvad
Cranftedt på annat fått erhållit, nämligen 1 lisp. och 1 1
fkålp ). Detta ftåmmer.i det måfta in med Skyttes pä-
ftående i Wet. Acad. Handl. 1773 p. 151- 154. at Pota-
toes hålla % vatten emot fin vigt.

Det fina Jordpårons mjölet år hvitt, och des
fvållande kraft dubbelt få flor (om Ffvetes (0). Hylfbr-
ne åro fmaklöfa och ega rings födande kraft; fkola dock
uti Rågbröd inbakade, gifva det en båttre iroak ån mart
fkulle kunna före(fålla fig ip).

Kokade Jordpåron kunna ock i ftålfet för bröd nye-
tjas vid flåfk, kött, fifk och andra fofve.varor. .

U/mus campeflris. Fl, Sv. 226. FL Fenn. p. 3. Alm,
Finn. Jalava. Des bark, fom år båfk och glutineus, torkal
af fattigt folk i Norige och Bohus Lån, males famt. me4
fåd utblandad nyttjas til bröd och andre matrednir*»
gar (f).

(a) Åbo Tidn, 1772. N.o 19, (b} Wet. Acad. H. 1764. 4. qtr.
Om Potatoes cultirri llort i-iaiföresHerr£foh. Aljlråmers eackraaj hand-
ling i Wet. Ac, B. 1777. 3. qra. {c} ibid.' 1774.' P» 323" 325- (ffHern-
tpiijls underrätt. f-Jr ereArrend, elf, Laredttash, Förra D. p. 190- 128» ie)
Wet, Ac. B. 1774. i, c. (/); Cvmjtedt i W. Ac. H. 1764, 4 <ju. ig}
Ju län-gre tid Potatoes ligga .uti et rent,, torrt och. da-mbfritt inro.,, ju
lättare kunna de le:!un- malas. (/.) W. A. H, 1774. I.c. (i)Lisjander
\ er dock. fager Laaretl uti fira nurade nyttiga afliaiidling, at 5 ft-äp*
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Hafremjöl äfven "an» tilr.kkliga. fi) Jr./fl);,'V Wcftg. Refa p i^". (/)
HUlphers om Daiarne, p. 281. (*») Mar.rtti p. 1&1. (.;) .%';'/<? i Wet.
At. H. 1776 p. 342. 343- (°) VVct. Acad. H. 1774. p. 326-359,
Förmodligen menas därmed amylum af Potatoes., fom til afredningar
med nytta kan brukas i ftället för Hvete, R.ig eller Kornmjöl, (p)
Cronfledt 1. c, (5) Ponioppidan Noriges Natur. Hift. pä Ty/ka T-, I. f«
247, ojh Kalms Amcr. Kefa T, i, p. no.

§. 2.

Vaccinium itliginofum, Fl, Sv. 332. Fl. Fenn, p. Odo-
nen Finn, ffiiovukat, åro efter Rothojs beråttelfe til bröd
använde (#). '

_£r/W; vulgäris, Fl. Sv. 336. Fl. Fenn. p. 5: .Finn. Årf>
nerva, At Ljungknoppar i Södra Hallandn yttjas til bröd,
berättar Fifcberftröm uti Wet. Ac. Handl. 1761. p. 271.
Det vore verkligen en högft nyttig fik, om de ofruckt*
famma Ljunghedar, fom på flere ftållen i Finland före-
komma, kunde på detta fått göras nyttige.

Frön af Polygona eller Bokhvete arterna åro alla til
brödbakning ganika lampliga. P. frutefcens och tataricum
®pec.Pl.s 16,52i.åro likväl defördelacktigafteDet förra,hvars
frön åro ftörft (£), kan jämvällåttaft af allacultiveras och tål
bättre climatet ån det Finfka. Det fednare, Siberifkt Bok-
hvete kaliadt, eger famma förmån, år ock långt bördi-
gare famt gifver mera i fipan ån fåd* ty af 2 tunnor
erhåUes nåftan lika få mycket gryn fom af 3 tunnor
Hafre. Bröd fom tilredes af föndermalne grynen fma-
kar båttre an Kornbröd, faft det blifver något (vart.
Bladen af denne växt hyfia jämväl et mjplacktigt pota-
joes liknande ämne, (om år rått närande (c).

Af de andre Polygona kan åcminfl.one ej hos ofs,
få
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få myeken infämling göras, fom til brödbakning Er-fordrades,

(a) Husii. Magaz. p. 46. (b) Sv. Occcn. DiSl. 1 Del. art. Bok»
hvete. (o) Wet, Ac, H. 1744, p; 119- och 1750-p, 113, 114,

§" 3

Arbutus riva ttrf , Fl. fv. 358. FL Fenn. pfs. Finn.
Sian puolamet , Kangasparki. Des bår, fom åro upfylde
med et mjölacktigt, fmaklöft våfende gifva et doppan-
de bröd (a).

(a) Linnés Difpt Planta efculent, Patr<_ Svenfta öfyeififtte*

§. 4.
Nymphcea htea , Fl. Sv. 469. Fl. Fenn. p. 6. Finn.

Pttlpukatf Lumpebet, Lindeftolpe uti fm bok de Venenis
p. 6ji. berättar, at rötterne af denne våxt blifvit jämte
Tallbark år 1705» på ön Sjöfkår vid Narya til bröd an-
yånde.

i 5.
Pifum jativuni. Af Arterne (a) kan jämväl enlige

Dalkarlens och Norrlåndingens erfarenhet bröd bakas,
dels med, dels utan inblandning af fåd, I förra fallet
blifver det likväl något förbättradt; ty oanfedt det (om af
bara ärter blifvit tilredr, Mven år ganfka fmakligt, i fyn-
nerhet då det år fårfkt, blir det dock altid mera våder-

gifvande.

Arterne lida väl åfvert fom (ådesarterné ej fållan
nog mycket af climatets hårdhet, men blefve de med
mera omtanke och flit cultiverade ån hårtils fkedr, tor-
de dock ej olyckor iå ofca drabba dem fom den andre

laden*
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faden. Och i denna håndelfe borde vift arterne framför
de fiefta andra til nödbröd föreflugne åmnen med all
drift fkötas.

Pifum maritimum Fl. Sv. 640. Fi. Fenn. p. 8. Hafs-
Irter, Strandärter. At mér an 1000 perfoner i Oxford-
fhire år 1555 eller 1556 med denne växts frön uppehållit
lifvet, berättar

Gefner,' Latbyrus Utberofus, Sp. Pl. 1033. Jordnötter■" desfe
rötter fom gifva amylumi famma proportion fom arter-
ne, hafva en fot fmak, men åro något vådergifvande,
tåla båttre Climatet ån Potatoes, aga jämväl en ftörre
födande kraft, famt gifva mera och båttre mjöl. Jord-
päronen hålla mera ån | vatten emot fin vigt, men
jordnötterne ej fulla §. Af y± lod fkalade gula Potatoes
fås blott 1, men af lika mycket fkalade jordnötter i~lod
mjöl (b). At det tjenar til bröd berättar Erkart' (e).

Vicia fativa, Fl. Sv. 674. Fl. Fenn. p. 8. Wicker. Des
frön, fom i Skåne fåijas lika dyrt med P.ågen, blandas
därmed til lika portioner i bröd, eller tages til 3 delar
Råg, 2 Korn ocn 1 Wicker {dj. Brödet är vådergifvaiv
de och fvårfmålt

(e).Vicia faba. Sp. Pl. 1039 Finn. Härkapapu cultiveras all-
mänt i våra åkrar, och nyttjas i Bohus Lån til bröd (f).
Denne växt fkal vara de Gamles Faba (g), hvilken Pli-
mns Lib. XVIII. 12.vara til bröd förfökt.

Cap. fagerErvwn Lens, Sp. Pl. 1039. Linfen, fom har en
födande och adftringerande egenfkap. ib), äger äfven
den förmån at ej angripas af de få kallade Rutu (Aphi-
des), I England utfås 1 del Lins blandad med 2 delar
Korn, fom tröfkadt och malit gifver et makalöft
bröd (i).

Anm. At ju de fiefta Legnmina äfven kunde til nöd-
bröd användas, därpå år intet fvifyel. Desfe föreflagne torde

göra
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göra tilfylleft til mitt ändamål; Om dem alla galler lik-
aväl hvad Lorry fager (k) at de beftå af gröfre delar och
hålla en tjockare; mindre attenuerad mucilagö ån vare
.vanlige fådesarter, ■■< -"- \

Irifolium repens och pratenfe, Fl. Sv. 66J, 666. Fl»
Fenn. p. g' Finn fValkia och Pnnanen apilas, Desfe»
"Wåplingflags blommor^ tagas då de nyfs utfpruckit, torkas
och malas til mjöl, hvilket dåruppå bakas til bröd, fom
blir rått mu(tigt-och födande; och nyttjas af Skottarne
(/) och Irländarne (m) under namn af Cambroc, hvilket bröd
"jämväl blifvit af invånarne i Norrfka Finmarken och i
Dalarne brukadt, famt med litet (åd upblandadt anfes för
båttre ån bröd af Spergula. I Finland har det ock blif-
vit förfökt («).

ia) 4 (kälp. ärter gifva et fkålp. amylum. Se Bergii Mat. med.
p. 6ro. ib) Wret. Acad. H. 1773. p. 151 154. "(0 Oecon. Pflantz.
:Hift. BK. p. 116. (rf) Linnés Skänfka'Refa,' p. 78.. 153. 00 Gme-
lin Flora Tubing. (/) Rothof Hush. Magaz. p. 684. ig) <f?orlin
i Patr, Sållfk. Handl. 5 St. 2. afd. p. 278. (/«) Coium, Lipf, Vol.
9 p. 45. (2) Gjös, om Skidfr. " våxt. och Leg. Pr. Gadd.
1772. (k) Esfais fur les alimens Paris 1757. (/) Pl. efc. Patr. im)
Erkart 1. c4.8. p. 132, Gadds Geop, T. 2. p. 344- i») Åb°
.Tidn. 1772, N:o 19,

§,&

Qnercns Rohtr, Fl. Sv. 870. Fl. Fenn. p. 10. Ekollo-
nen, fom på Finfka kaWas Tammen Teiibot, famt i Barba-
riet och Danmark nyttjas til föda fa;; ega en vis nar-
cotica, fom åftadkommer Hufvudvårk, Svindel och an-
dra (våra ölägenheter. Men denna kraft förgår om man
vid deras bruk i ackt tager den förficktighet, at ej bru-
ka dem innan de blifvit års gamla, och under den ti-

E den
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den ftarkt blifvit torkade. De malas daruppä til mjöl,
fom igenom kokning i-vatten ånnu bör förbättras, och
fedan det fkedt, bakas til bröd, hvilket ånnu blifver
fundare om det med f Råg eller Hafremjöl utblandas,
och fkall då igenom denna t-ilblandning ofvertråffa Haf-.
"reßrödet i godhet.

Pintts abies, ¥\. Sv» 87J. Fl. Fenn, p. 10. Finn. Cuttfi.
Hår i Finland år jämväl förfökt, at af de förfta (ig om
Våren framteende ljusgröna Granbarren tilreda bröd. De
torkas då och malas til mjöl fom med \ fådesmjöl up-
'bakas. Til fmaken (kall det vara mycket angenämare än
barkbröd, ungefår fom furt bröd {b). A t hårtil an-
vånda få val Gran-fom Tallftruntar.år likväl fördelackti-
gare, och kunna de på famma fått nyttjas. De hyfa
val något- af principium refinofum; icke des mindre
råder likväl det Gummeufa , hvilket utgör det födande
ämnet och eger likafom alla andra Gummofa ftörre öf-
verensftåmrnelfe med våra våtfkor och vår natur ån
barkbrödet.

Bryonia alla, Fl. Sv. 876. Des rot, fom växer få an-
fenligt flor, kan enligt Parwentiers upph (c>, på följande fatt
til bröd användas: Den tvättas val och rifves til mos, fom
utpräsfadt ftåiles til maceration med vatten. På bottnen
af kärlet nedfjunker en masfa, fom väl tvättad utgör
et verkligt amylum, af hvilket med inblandning af Po-
tatoes mjöl och jåft bröd tilredes. Denne våx.c trif-
ves med ringa möda hår i landet ganfka väl, och
förtjenar i anfeende til detta bruk af den mycken up-
mårkfamhet.

(ar) Simon Pauli Danike Urtebog p -389. rch Rofenjlens Skogs-
ftötfei. p...-.J§, . ib) ■ Abo_ Tidn, 1775, „N;o. 19,' {c ) Joi«-
-'
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flal' de\ Mcilccine, eiiirurgie &c, T. 47. Paris 1777.- för M.arc
Manad.

§"7-

Jitniperus communis, Fl. Sv. 91 j. Fl. Fenn. p. 10. Finn,
Katava. Enbär. Af desfe bår (fom likväl med ftörre
fördel kunna til dricka användas) tilreda fig Italienarne
bröd enligt Manettis beråttelfe p, 221,

§. %.

Pterts aauilina, Fi. Sv. $40 Ormbunke, Finn, Sanan
eller Sänen jalkaj finnes öfverflödigt i Fin!and. Af des
rötter tilreda fig Skogsboarne i Normandiet bröd i hun-
gers år (a).

Palypodium fllix mas, Fl. Sv. 946. Kärrofvcr, Finn.
Kotkan Siioi. Des .rötter åro utan lukt, och til fmaken
i början fötacktige, men något adflringentc. De nyttjas
af åtfkillige folkflag til bröd, hvilket dock Gmelin (J>)
fager vara pesfimae nota:

Lichen islandicus, Fl. Sv, fog5. Islands mosfa, Eggert
O/af/en uti fin Reife igiennem Island, berättar at bröd
där undertiden tilredes af denna mosfi, fom blir rått
godt, i fynnerhet om litet rågmjöl tiliågges. Des båfka
(mak bör förut med vatten utlakas, 'fil fine beftåndsdelar
kommer den i det måfta, om icke i alt öfverens med
våra vanligen brukade Cerealia, och den ringa fkilnad,
fom imellan dem och fslands mosfan mäikes, år ingalunda
ftörre ån den fom befmnes imellan hvart och et fårfkilt
flag utaf dem fjelfve. Se Arch. Hjämes Afta Laboratorii
Chymici, Tent. 6. uti Wec, Acad. Handi, för ur 1744,
3 quart.

E z Ii-



Licben pulmonariits, Fl. Sv. 1087. Lungmosfan förvåld,
torkad och målen gifver et ganfka mättande mjöl, fom
endaft nyttjas af fvagbröftade, men kunde jämväl mécl
förmån til bröd användas.

Licben rangiferinus, Fl. Sv. 1117. Renmosfa Finn.
.Peuranjamtnel, Peuran beinä, Jäkälä år mucilagineus,
oqh adftringent, famt harv i början en balk fmak, men
blir då den tuggas väl fonder fötacktig fom Råg. Til
bröd är den af Asf. Hefielius år 1746. förfökt, fåfom
Arch. Linné i fin Weltgöcha Refa p. 10. 11. be-
rättar.

Fuetis vefculofus, Pl. Sv. 1145. år enligt Arch. Linnés
utfago i Wet. Ac. Handl. 17./0 p. 416. af Sjöfinnarne i
Norige med fördel nyttjad både til bröd och Välling. I
vår vidlöftiga Finfka fkårgård torde denna i fän.ma af-
feende, ej vara utan all nytta.

(a) Raji Hift, pl. p. \so. ib) Flora Tubing.

§" 9.

Desfe åro B. L. de växter, hvilka jag önfkade vår
finfka Allmoge ville vid förefallande dyr tid använda
til bröd. Flere åro förbigångne af dem, (öm hos åtfkil-
lige Audforer til et dylikt ändamål finnas föreflagne.
iVlén min affickt har ingalunda varit, at på desfa blad
lemna en fullftåndtg förtekning på alla de växter afr
hvilka bröd möjligen kunde bakas. Jag har endaft fat-
tat min upmårkfamhet på dem fom til någon erforderlig
'myckenhet på de flefte orterkunna famlas, och med min-
ila möda bringas til en lönande afkaftning.

"Är
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År noden ej allmän, ej heller långe varande (<7), få gor jag mig
det g.ada hopp, at desfe af mig nu upråknade nödbröds ånmen kun-
na blifva tilräcklige at lätta den nödlidandes bekymmer. Men hélft-
fökes värt k. Fädernesland ined allmänna och flere på hvarandra föl-
jande mifsvåxt år (./;), frucktar jag med fk.il, at genom desfebritten in-
galunda til fullo kan afhjclpas. Ty fkall af vare inhemfke växter et
få ftoft förråd blifva at tilgä, fom vid dylika olyckor fordrades; bö-
ra de visferligen ömare vårdas ån hårtils fkedt och til det minfta
med någon ftångfel för bofkaps betning befredas. Men hvilken kan
vSI förmoda utan lemnad efterfyn fä, mycken omtanke hos vår allmo-
ge ? Föga bör man ock hoppas, at denfamma med de föreflagne ut-
]ändike växters eultur ville i den mån fysflefitta fi", fom et få vidffråckt
behof fkulie åfka. Deras allmänt kånda och antagna nödbröds ämnen
åro de endefta, fom i dylike håndelfer måfte tilgripas, At nogare
ån hårtils fkedt underföka desfa och federmera utröna medel hvarige-
nom de kunde förbättras både i anfeende til fin verkan på helfan,
.fom ock nåran«!e egenfkap, blir en vår tids Chemiftcrs cch Läka-
res ömafte fkyldighet ic). Den frofttagne och af regn förfötmade fi-
dens oarter torde på famma fatt, fom Tortbakelfers genom tilfats af
Brånvin eller andra hushälls grep kunna förekommas. Barkbrödets
-kårfhet åter mildras genomtilblandningar afhvarjehanda glutineufe och
mucilagineufe ämnen, fafom mjöl af Lindbark och åtfkillige fkid-
fruckter, af Symphytutn officinale och Convallaria polygonatum (<i).

Jmedlertid och framför alt bör den fattige vid briflande tilgäng
på fad efter Prof, Bergii upgift («) vånja fig, at til andre matred-
ningar fafom gröt och välling tu. m, håldre ån til brödbakning (hvar-
igenom en ftor myckenhet af födande delar efter hans tanke gå
förlorade) använda fit lilla fådesförråd , och i des ftålle ymnigare for-
fe fig med fofvelvaror, fom ärter, fifk ,- mjölk o, f, v.

Den af Herr Parmenlier nyligen upgifue fattigmans Satepen (f\
fom af kokade, i fkifvor fkurne och i ugn torkade Potatoes tilredes
tillika med flere anrättningar af famma rötter, upfylla nårmaft briften
på bröd, böra dårföre til allmänt bruk på det högfta recommenderas

(«) För ex, 1731, 39, och 4 följande åren, då frofter mer
cch mindre fårdeles i öfterbotten gjorde märklig fkada(Se Caftréns,
Salmenii, Cajani och Borenii Difp. under H. Doct. och Prof, Kalm);
1776, af för ymnig och ftafk brodd, fom fedan jämte rötterna förrutt-
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nade (fe Wet, Åe„ H. I7B'f) odtf^o dåvattuflod öfver åkrar och årt-
gar på flere orter, famt nattfrofter biömniogstideif på vi-fa frack-ter"
åftadkoni miAväxt; at förtig» flere andra, dein de fä kallade froii-
näfteit fådt vidkännas.

(b) T. ex. förutan år 1669 *°m > Pafrlof. Sålifk. H. 4. St. p.
39, 40. omtalas, äfven åren 1695. y6. och Q7, i fynnerhet det tidftjTåm-

de, då i Hvittis Socken dogo 84© perfoncr och i H.auho g_.g (Se
Carcnii och Herkepxr Difp. om Hvittis och Hatiho), fj.%]j. 0.6 och 27»
1754. 55. och 56. famt *7&5- 66. och 67 års mifsvåxt härrörde af för
mycket regrr7 fom hindrade Cider,s fadd, våxt, mognad och bärg-
ning.

(c) Hånrtinnan Inftåmmer DoS. och Probft. Idman uti Sfvan nanr-
äe bref, däreft han yttrar fig med följande ord. "GUD förfkonc nåd-
ligen landet ifrån allmänna och totale mifsvå.xter! Imedlertsd då fadant
hända fkulfe, blifver Tallbarken efter gammal k<\ det yir.nigaft och
lattaft tilgångliga medel eller ämne til nödbröd. Om den oart, fem
5r i berörde bark kunde igenom något beredningsfått eller lika lått
fängne tilfitmings ämnen mildras och göras mer födande, få vore det-
ta påfund en ftor välgerntng emot medmennifkor,"

(d) Hnrw ftor fvållande kraft desfe fidft nåmde rötter ega, fin-
ner man af det förfök en bonde i Hvittis Soc:;en anftåfdf. Et quar-
fer tttaf dem har hän rnalit tfl mjöl,, och dåraf erhållit flere kånrtor
gröt, få tjock och ftadtg, fom Finnarne gemenligen nyttja.

(e) Wet. Acad, Handl. 1773. 1. qtr.
(/) Samling af rön oeh uptåkter} December 178I»

G. A. Ät
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