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Adel
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Gunstige Gynnare.
jag ej wid något tilfalle, hwarkcn wil eller bör Mur
S^fom
minntt lämna den synnerliga omwärdnad, och de mäng-

af Herr Radman jag 'få
som Uva ledos iftän Herr
Rad, och Handelsmans ädelmod emot dej; anhöriga och ej af
någon min förtjenst; sa ar det mig nn et särdeles nöje, at oft
fenteligen sa förklara min obmjtifa erkanfla dersöre. Och som
jag. finner mig aldelcs oförmögen, at nägonsin knnna en sädass
Herr Rad-och Hazchclsmans ynnest wedergalla, sä anhåller jag
ödmmkeligen, det Herr Räd och Handelsman tacktes uptaga
denna min första AcademijFa Lärospån, som jag har äran,
at Herr Radman til gna jasom et wedermäle af mitt tacksamma sinne, och af den wördnad,
hwarmed jag Mdse under
förnöjelse
lefwer
lilönstan af all sallhet oc&
faloiga wälgjarnmgar, med hwil-ka
Nlndeligen bllfwit ihogkommen, och

ifolt och Högaktade
Hen Md-och Handelsmans

ödmjukaste tjeimre

JOHAN BLOMBERG,

§.

(^CCaV"

i.

gnmdgode och Allwife Skaparen har redan ibegynnelsen fä ymnigt wälsignot oeita Jordfrall
£?<sllP)/
%|§So klot wi bebo, at det på alla ställen öpnar fit hk*
diga skote, och derutur frambringar sina d.ägqande barn det, fom til deras nödwändiga behoj- tjenar, rä I}W\\*
ken ort de ock wistas. Nar wi tro Naturen wara en härd niodcr, e fom intet uti war Fosterbygd. kunde meddela ch nöbtotf,
tig föda och kläder, fä bctage wi dermed GllDi, den ära, fom
honom tilkommer, och roje war okllnnoghet, at rattstigcn funna
d§ til nytta anwända dc§ alster
En radande fiadelig fmat
Utländska,
det
för
det
wi haftve hos o§ sielfwa,
för
och förakt
afiägsna orter mforflrriflångt
at
merendels,
wi
förorsaka
ifrån
wa warpr, fom wi tro os' onmbärligen beböswa, dä de likwal
ofta aro ej allenast mindre nödiga, utan ock i anseende til wört
Climat ofta siadeliga. - Nanznde införssrifning af lltlandjka
waror härrör ock ofta daraf, at wi intet kanna watt egit
Lands producler, utan tsga ifrån Uilälmingen, mcd känbar
v6) bti)s omkostnad, sådant fom Naturen hos oj; sielf fram)o( 2
alstrat.
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Til et markeligt prof harnpp', tiänar den warten,
hwar? Oeconomiifa nytta jag, dä jag tai-kt utgiswa en Acaalstrat.

ciemi*!

lärospån, lvil mine Lalldsmän meddela.

Ämnets wigt, benagne Läsare, fordrade wal mognare insikt, an jag äger, och större widlyftighet an de§e fä blad knnna innefatta, men mina krinqssnrna wilkor förbinda mig sådan^ Utbeder mig fo.denjknld den benagna Lafareuö blida

omdöme.

§-

2.

Mannagräs (^om af Botanicis kaNas /^/?^/7 fluitans_
panicula ramofa erefta, fpiculis fubfeftilibus teretibus
muticis, v. Linné Flor. Svec. 90) har hos oh roarit bekant
under namn af Sn?instvingel oeh Gåsgräs, och först nyligen
i BotanijlPa wetensta>'en hos osi dllfwit infördt såsom en
sä kallade Mannagryn
för menniffjor l-yttig mat* wåxt. De(gmevige
i
tider
til
nt ifrän, i syn*
Hffmtt
förde
hafwa fiere
Polen,
ocb
de
brnkas
til walhos
förnäma
ofta
ner&ef ifrån
ling och andra rätter, for deras wälsmaklighet och födande kraft;
men wi hafwa intet haft tiförlåtelig kunffap om den plantan ,
Manna-fröen; darföre låt Herr Arch.
som gifwit otz devonPolsta
LINNE
Riddaren
för några år tibakas instrifwa
och
LUDVIG i Leipzig, dem
genom
ProfefTor
Herr
ftöen dewf
Academi^-Tragärd
dä öf dem et allmänt
sådde,
i
Upfaia
han
gräs wajrfe, eller detta Mannaaras som waxer wildt hosoh,på stora
och jämte wasidländta och sumpiga ängar, wid fioder och diken,frodigt,
garne i Mogralwar, pä somliga ställen ganffa
och til
vmnoqare
någorstades
ansnlig
utom
myckenhet,
en
an
och ofta
,
grynen.
wi
de
Liköpa
tonDs därifrän
likwal
haraf tilredda
myckenhet
folcb.ieö wäxer det i största
här i Finland. 3« wålare ano.en är, iu längre blir gräset, och ofta til 6 a 7 qwartcrö längd, och bladerna til 3 qwarters, och bland mera.
§> 3-

«§)*<§»
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Fröen nppå detta Mannagraé mogna litet efter Midsommarti-

Den, och i röt månaden, hwilfa dä böra famlas; Sattet huru de tilredas och bukas, har ingm sä tydeligen ocb omständeligcn bestrifwit, som wår tids största Hiftoricus Naturalis Hm* Archiatern och
ddaren Von LINNE uti deh Sfailffa resa
pag. 348 och följande; och lom ei så många torde wara ägare
af denne bok, så mil jag därifrån meddela hans bejkrifnmg.
Man tager en l)att, tr. dffål, eLer aldra hdlst et fint wid paj;
alns bredt såll, som har så små l)åi, at grynen ej funna siippa
igenom ; mel) detta fallet står man axen, åt bagge sidor om sig
om morgonen bittida, emedan daggen ännu ligger vä grälet,
eller straxt efter bet rägnat, då de mogna ftöen med sina stal
falla af od) fästa sig i sållet. Pä detta saltet kan en person,
där det frodigt warer, på en morgonstund samla fiere kannor.
De jålunda samlade kornen, torkas på et lakan i solen, och
beroara». At de§e ftöen sedan måtts sidppa sina (kal, och
aula, så stötas de uti en trdd-Mortel, som
blifwa rena samt
göres
til ben andan
af en tiock stack, hälst Cref, eller i brist
,
Ddraf aimat träd hwilken ofwantil uthoikaö til ffapnad af tvära annars manliga och bekanta Mortlar. Rymden af c£rä*
ntortelen bör ätminstone wara af 2 qwarters diameter i bredd,
och 3 i djuplek. Stötarne dro af något härdt trästag, på
bägge andar runda, och någorlunda spetsiga, samt så tjocka,
at man som knappast kan med de 2 första finger gripa em
Dem; hwardera af desta stötar dro af 2 alnars IdngD, men
widt uppå nägot smalare, at man fan hålla om dem meö
bägge händer.
Stötningen ffjer, då man lägger en nåfwa hackelse i botnen på Mortelen , och däruti en nafwa af de tårkade sröen, fl*
alterter en nafwa hackelse, då 2 personer ställa sig ar (16
rtftive, zå fort de kunna, dock ej hårdare, än at fåtw np>
draga
)0(,3
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dragés allenast utur halfwa hålet, at ej kornet mä håppa ut.
Detta fullföljer fa länge, at kornen andleligcn mista sina skal
eller glimras , då de^ feaermera ristas och dröftas uti en manna. Seoan man således \ätt dem tammeligen erena, och de
sioarta ftöen på Detta sätt wllnnits, tages en nafroa hackelse,
och kastas i Mortelen, sch ell näfwa smarta fröen, åter en näfwa hackelse, och den andra näfwen swarta ftöen, dndteligen 3
nafwen hackelse, hwarpå detta stöteé, fil deh fröen blifwa gula, då de ristas eller dryftas. . ©kulle dehe ftöen icke wara ofweralt gula, lägges en näswa af ftöen åter igen mellan 2 nafwar hackelse, då de stötta ristas och dryftas, så at man har
vem helt gula. Under störningen aktas, at man stöter midt i
bottnen, eljest stänka kornel! på sidan och spillas, hwilkct kunde
forekomlnas, om en liten karm gjordes omkring öpningen och
i)åkt på Mortelen. De gula ftöen bewaras sedermera, så länge en roifl. Ester en Skäppa ransade gryn, far man merendels 2 kannor gula gryn. På detta satt kunde Jos otz med
ringa möda samlas flera tunnor Mannagryn, allenast Nation
blefwe wan wid denna oh äntra nya sadesbärgning.

§. 4.

för de
Detza räknas ibland gryn näst in til ©ego*
bästa. Af detze gryn kokas ordinair WåOing., utan at de
söndermalas, fast alla kornen aro hda. %ar man wil koka et
kannefat fullt med Walling tages båvtil allenast 3 The-Koppar mannagryn, hwilka kokas i M.olk 2^ timma, röres wal
om, då man far en wälling, som dr mycket smakelig nästan
som ©ego wälling. En sådan Wälling smakar och föder bättre an Hwete; Grynen sönderstötte och malne, gifwa (enlgit
Herr Arch. och Ridd. von Linnes försäkran) bättre bröd än
Hwete; Skiöna Pankakor göras ock daraf. Med de^a froenS
samlande och försäljande kunde de fattiga , som haswa ofta
Stugan full med Barn, fejjclfatta dem, och haswa sin ansen,
liga
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wmst ddraf; At förtiga, det de fattiga ,. dswen kunde befjena sig af dem til Mat. Wi fe, huru Utlänningen, som har
fiera ©ädes-stag och frukter ån wi, likwäl dr få ganffa sargf'l!ig, atlåta famla dessa, och hafwa sin stora fordel ddraf;
Hwi ffola voi då wara så dåliga hårutinnan ?
Uti Tyffland och Pålen beredas de på åtskilliga sätt til nM.
llnberjhmbom taga de | af Mannagryn och i Hirhgryn, blanda tilhopa, och sedan de förwällat dem, flå be mjölk i en gryliga

och då Mjölken som bäst kokar, saltas förenämnde gryn daruti, kokas så wid paj; 3 timmar, fedan lagges i, 2
2 3 äggulor med hwitan däri, samt ©åckcr och Canel, och sä
ta, koka up,

afredes; detta är en rätt

som brukas mycket af de Förnäma.
som

Bofja wi med lifa flit samla desie gryn hos ej?,
Utlanningen i sit Länt) gör, så meta och upsinna wäl wåra Fru*
ntimmer fiera satt, at anwända desta läckra gryn tit Mat.
Detta ar förnämsta nyttan af denna Grdsort. Wi wela än-

nu anféra et och

M af det.

annat

gagn, en

Hushållare dswen

kan göra

©winen aro gansta beg'rlige ester bctta gräs: man ser
bem- därfore waDa längt ut i watnet efter Det, Då De uodta
det både med stjelk och blad. Det lönar fördensiull mödan,
at samla detta til Winterföda för be&e kreatur: man finner
ntångenstads sänka diken ocl) små bäckar så upfyldfa med Detta gräs, at det dar står så tätt, som en frodig Rågåker,
man kan där i hast samla ansenligt.
e

Det tjenar ock til Winterföda för Kor och andre freatur;
dock är det för dem ej sä begärligt, som siönt hårdwalls Hö;
men altiD så wälsmakligt som ©tarr; om ei mera.

Ndr ftöen blifroa mogna äro GDen mycket

siitige, at

Ma

m
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böja ned stjclken , och meb näbben samla be
göra afwen Ankor och Änder.

samma, ©amma

Ndr Hästar plågas af mastar, plägar Utlänningen gifwa
dem at dta agnarne, som marit omkring fröen af detta ards,
och låta Hästarne ndgra timmar därefter bllfwa wafua&e; De
forfäfra, at fatta stal mara et bland de mera tilförliteliga botemedel.

Pä somliga stallen har man fett detta gom små Flott hålmar. Det dr en af de wåxter som bidraga til fafligarc tilTanDningar, eller at sidor af trast, samt backar, sänka biUn
m. m. snart up»och igenfyllas med jord; ty som det på fåt)ana
stallen warer ganska tdtt, så fasttager och qwarhåller fat den

/ord, (lem

och

annat

som nedstol/es från

högre

stallen.

Golar, sumpiga stallen, bäckar och diken meb gottig botkan man göra mera nyttiga, om man dit förskaffar detta fltdS, anten at man får Ut froen, eller planterar dit några
af fatta grds, Det ufmibgar sig feban sielff innom
friska rötterotroligen,
hwarpå man haft (lera tydeliga prof.
år
fa
(en,

