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Ha' bfwat utan
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Sa kom Fru rlor., mig at möta,
Beprydder m.& sit gröna Gull.

"^ Om

Och sade, ttt en £o.ri xvän

Förtjenie ock ett Lager att.

tinxar nu t Stlckc.bärcn ,
AAnHwadN!Uta
Skapar'» i dem fort.
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@2f ar, min Wän, du pi\ de spa,
ren,

Dem mänga lärda swanncr trädt.
Nu nalkas dig den liufwa irarcn,
Hwartil Din filt har tidigt natt.
Din Lärdom, Dina Mannarön
Fa tack ock" af b., lvarda Kjön.

är I talar, ©.jgoltfå mycken lycka önssas.
e^Yst! fa&* jag,Hwad
gjort
han
Din walgang blomstre tidt och
for (..».ta
"^ Hwad har

krantz
Lärdas Salar/
Han har besökt de Mineryas
lantz.
Och for som bäst
tio
har i Bokwett nött sin
HanWetenstaper
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iatt all ijd

fcnt '.
Din lager utan slut må grönstas.
Dit hjerta blifwe städse rent
Mot den, som til sin döde säng
Wil ivara Dm högttrogna dräng.
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art det, fom ®U© (kapade, hade Han
Hufwud-affichter. Den ena war
Creaturens Lycksalighet, den andra Hans hartiglets och Maijestats uppenbarande. Den fenare minnes genom den förta; men ingendera
förlitan de (kapade tingens kännedom. Mennistjan är det ädlaste creatnt uppå wårt lordaklot. Hennes lycksalighet är förtwaune

nämligast påsyftad. Henne åligger äfwcn såsom begåfmaö
med en förnuftig Anda, at förskaffa sig denna creaturens nödiga kännedom. 3bland alt annat, ar Ort-riket gcmsta mät
illrättadt efter bägge detza afsichter. ©et innehafwes af en oräknelig myckenhet ntaf de tackaste Inwanare.
En stor del
af dem äro stilda sins emellan til ffapnad, näring och nytta.
mästerstycke, at inHwar och en af dem är et fä fullkomligit
dylikt
ändelig
wågar
eller förmår
gen
åstadkomma. Hwar och
en har med sig en gansta stor nytta på margfaldigt wis. Sä
länge mennistjan ej har (ig Denna bekant, kan hon omögeligen komma tit åtnjutandet af denna, af Skaparen pasystade
Lycksaligheten. Fölgachteligen minnes ingendera af'stapelsens
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afsich.er. Altderföre: st wist som ®U£), stsom det aldrawiftlste wafendet, ej mil hafwa äudamälet, utan at tillika fordra
medlen, genom hwilcka det minnes , sä plichtig ät ock menniMn, at lära sig kanna örternas nytta. Underlig., och tillika
beklageligit är , at mennistjorna ej bättre och med större flit
i acht tagit denna skyldigheten, f)»ars noga fullgjörande likwäl
pä otaligt fatt föröker deras Lycksalighet. @eöan de i den
mennistliga lefnaden oumgällgeligaste nyttor bliftvlt bekante, har
man ej wärdat sig om at upleta flera. Ja, om ocksä nägon,
som
haft mognare eftertancka, uägot arbetat häruppä, och säledes kommit at weta nägra fiera Koftor, hafwer han merendels sielf allena bchällit de samma för sig; sä at ingen, eller
har man börjat
ätminstone ganffa fä andra , wctat^ tern. Nu
nationer
nägot
Atstillige
arbeta med
wara
eftertäncksammare.
all fiit uppä denna wcttenstapens upkomst. I wärt kära Fädernesland upmuntras hwar och en, at gjöra sit til, at nå)*
ta densamma. Atstillige -vittre man tyafroa giordt det ymnigt:
Män, hwiikas högsta nöije »arit, at avbeta uti en w_m.st-.p,
som fä 'omcdelbarligcn
har fin nytta i tet allmdnna l.f-rcrn.t.
ungdomen
tager detza Heders-mäns fxempei
C-Dcn ffuäerAnde
fig til eftersyn, och winläggcr sig om, at hwar pä sv salt hielpa hartil. __pdcat har stcdt, at ätstilligt, som til ät»ei.ti)rs i
mänga är ej warit bekantare, an at en eller annan wetat deras, nu blir allmänt funnogt, och gifwes ur genom iryciet: ätffilliga nya försök gjöres: mcd et ord: man upsöker, hittar och
gjör dageligen nya nottor allmänna. Den lust jag har at pä
detta satt tjena mitt Fädernesland, har föraulätit mig, at wid
detta tilsille utwalja narwarande ämne. Jag wäntar hos en
tel, om denna af handling Inga blidare omdömen, än de pä
»art Moders-mal mkomne Disputatiomr ofta hartil höft; Ty
man kan ju ej wanta bättre af ocm, hwilka hafwa en lust, at
.adla alt; utgifioc de först hwad fom utan fel är, och flnntrc
ej förr andras. C9.cn om den förnuftiga läsarens benägenhet
ai
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som

At mildt öfwerse med te fel,
af hastighet och emot
ja> kunnat inflyta, försäkrar mig hans itelmob.
§*

min »il-
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s§C.c?elb4rs eller som tet hos Uplatmingen heter, Rrusbärs*
Buskar,

finnes igen namde utlHerr Anhiaterm

I^il^l^l^l

flora ä^^,.<7 andra edition N.o 230 (och Uti ten
»it
_/v:_. 19>) der den kallas
RiBES ( uva <rifpa) ramit aculeatis. baccis glahris» fediceilis braclea monopbylla. Af C. Bauhinus far dell namn af

första

af de masta
Til te anmarcku-l.ga., fom i bemtte /o^ Hp". läses om
denna buffa, »il jag lägga följande, neml. At den »al först
kommit ifrän Utrikes nägot mera til Söder belägna orter;
wen är nu mera fa »an wid »ärt nimat. At ten intet tager
städa af någon köld. Hwarföre ten ockfä retan wäxer »ill
pä älstiilige ställe» i <ss»erige. Men är teremot en gansta
orter, fä at te» med mycken mota
fallfont ort i de »armare
j
cuitheras
uagärdar. Af försök finnner ma»/
teras
och filt
at ten ätes as Getter ech Hastar, men ti af Kor eller far«
Orrar stola ock taga baren til goto. sir ibland te första bu,
frv.r, jom om »aren (lä ut sina löf. Finnes af stiljachtig färg,
och stiliachtig fmak; famt stiljes äfwcn mycket til storleken; ty
fontliga flag äro, h.raré bär i slorlck näppeligen gifwa efter
fmä Walnötter.
Den propageras pä ätjkilligt fatt, s^som i:«e. Genom
fröns utstlentc om hösten eller ock om »aren, uti got jort,
ci'er en gammal mull-eller treftbänck>Dä plantorna upkom.»
mit/ hälles De flitigt rena frän ogräs, och »atnae i mycket
torr »äter: när te siätt har i eller 2 är, funna te flyttas
\\t f anten pä en fäna til 5 3 6 quatur ftän hwarandra, eller
Grojjuiaria fntftiici ttctnoy >.<./ fpinofa jyiveftrisy l)ch
andra gamla /_<,,_»»,'.,>. ttv_, (rifpa.
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ock pä det ställe man wjl hafwa ten beständigt stäente; detta
flyttande ster anten om hösten i Qftofor, efter loffallet, eller
ocl; om ivären i April* innan deras lof spruckit ut: bustar pä
detta fatt af frön framskaffade, aro gemenligen mycket frucht<
barande, om de handteras ratt. 2:A_ Genom qwistars planterande; l)»ilfa man, dä be äro unga och raka, stär ungefär 1^ quarterS)elänga af bussan, om wären, innan lofwen fatt
spricka ut.
afstnrna qwistarna fcicte^ i god los jord, »iö
patz 3 tum djupt, en aln eller mera .frän hwarandra. S)e§a
qwistar böra ci tagas af gamla utmärglade, utan af frissa
stammar, och sädana, fom bara mycken och stonfruefyt. Wid
■qmiflens iKdfätta«t»e achtar man, at bareken ej stufwas af,
om man annors »il at det stal lyckas: Man ut»ål|ec
hälst hartil et ställe sä btlag.it, at plantorna funna hafwa Solen frän deh upgäng, til kl, 9. eller 10. f. m. men fä dereft
ter komma at sta hela dagen i stugga; detze mDfattt qwistar
watnas sä ofta,
man ser, at jorden börjar blifroa litet
torr, pä det de stola taga rot; be nedre utstött pä sidorne
knipas med fingren »arfamt af, pä det den ma drifwas at
stjuta i (anad. Frän ogräs ranfaé de fiitiat; i)åx fä de sta
22 3 ar, hwar efter man kan sätta pä det flälle, man »il stänbiflt hafwa dem. Bustar af sä satta qwistar blifwa nästan de
ma|>. och starekast ftuchtbarande, dä de annors tilbörligen stötas. y.th. (it annat fatt ar, at om wären böija de qmtflar,
man framdeles »il afstära, til jorden, tminga tern at
ligga der qwar med en i jorden satt ftof, sätta på de nedbögda något mull, och lata således ligga til en annan »är,
watnandes famma mull, få.fnart den börjar bli litet torr,
legat i jorden, stafamt
frän ogräs, dä den delen
ut
nägra
SKdn
rötter.
q»iflen
dä af ungefär 1 2 14
sit
står
jorden,
planterar
i god fet och
och sedan
ofwanfor
lös jord. Hwarpä de watnas sä snart mullen börjar
blifwa litet torr, til dch man af töfmenä frodighet marefer,
At

som

som

ransa
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Jorden hälles fet, lucfer, los och i synnergfter par är ömsas qwistarna/ ifrän det
fri for
stället, de först blifwit satte, uppä tt annat. 4:". Genom bet
man uptager en flor busta, och Dtlax den i fiera delar, t>oc()
sä lagande, at hwar t>el sär rot med fiQ-, men bustar pä detta satt förökte, blifwa ej gjerna fä fruchtbärande, fom pä de
3 förra fatten. $)\an utplanterar t»cga buffar, at hälst sta pä
listerna emellan Äppel-Päron -eller andra fvnå)t(txån, få,
länge samma trän aro smä; ty annors stulle mycken jord komma til spillo; emedan sädana trän böra planteras, ej mindre
än 12, is 320 alnar iftän fymarandra. ©er kan man ställa dessa bustar, antingen nti^/,^, eller fpifa mit) ett »agg,
eller pä mänga anbra angenäma sätt; i synnerhet äro Stickelbärs bustar ganfFa tjeulige, at planteras til häckar omkring
sängarna innom trägärden. Ty be komma lått up, flå tätt
ut telningar, och utwibga sig; meb sina taggar förhindra be
all genomfart. Man kan ock plantera dem mit) fiDan af tragärden, eller pä mi&a andra fångar. _Cm man mil, at de
Kola bära stöna och flora bär, böra de fattas i god, lös, litet
jandbldndad ej wat.ufurjord,l)w.lk.n en gänghwan är bör -varsamt upgräfroas kring dem; famt hwart annat är bör pä deras rötter läggas ocf) marfamt nedgräfwas god fet jord, eller till
mull förwandlad gödning efter boffap. öm man »il hafwa
stön frncht pä dem, böra de aldrig planteras »ti stuggan af
andra trän, utan de böra sta pa et stdant ställe, der (Sol
och luft fritt fä komma tit t>em. 9}?ait str i fomliga trägärdar, at nästan alla häckar äro af Stickelbärs bussar. ©e
häckar af bnxwäxa oé) lata klippa sig nägonsin sä »al, fom
bom, H.><t^, c>»^,'»«,/ eller nägot annat träd; men nyttan
den man kan hasaf dem är olifa, och wida öfwerträffande
wa af de andra trått oel) bustar; ty uti detza wäxa en stor
myckenhet af Stickelbär, hwaraf man kan hafwa tilräckeligit,
bäde til egit Hushall och at meddela sina wanner. Utaf det
de
A3
.
at

\)ti

be taaM rot.

ogrås.
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de genom klippande komma a. måxa tått, mognas en stor de.
utaf båren /
måxa inuti bussan och ssuggan, mycket fent.
Håraf har man den förmän, at man kan hafma tillika mogna bår, och gröna kartar en stor del af éommaren; ty ty
måxa utan.il/ mogna snart och tidigare; men de innuti
sent. Denna fördel minnes i.egutcfn igenom, at man plante ar dem pä Söder, Öster eller Mäster och Norra sidorna af hus eller planck. Tv dä blir den frucht, fom maxt pH
Södra sidan först, den pä Östra elicr Wastra dernåst, och
den pä Norra sidan ftb). mogen. Men .huru man igenom
föregående klippande tyckes hafma hmafehanda förmåner,
hmad barens tidigare och senare mognande angår, samt dehntom mimter hackar af täckt utseende, sä år doch detta pä
T^) genom sådant ärlrgit
mist sått mindre fördeiachtigl.
klippande tmingas bussarna a. sia ut en myckctlhet qmistar,
l;mil.a genom det de måya tått tillammans, lånma intet rum
emellan sig ät Sol och luft, fyrrarigettom bussarna innom
kort tib böria fä ginssa fä lår, och de
hel sent mogna, samt, hmid storleken angär, dubbelt mindre, ån dä bujfan fält sta oklipt; dchutom blifma båren uti en sidan ofta
flipf bussa pä långt når aldrig sä målsmakeliZa,
dä de af
(gol och luft fä mera upmarmas och omgifmas. Den som
derföre mil hafma en myckenhet ©icfetbår, samt de samma

som

som

samma

som

stora och målsma.ellga, måste, sedan han förstaffåt sig
god
en
art och af stort stag, samt sedan han QibDt och ärligen omgråfwit dem,
ofman omtalat år, ti tillåta dem
med qmistarne maxa för tält, utan hmar mar utgallra de qmi(.ar, fom anten blifrna mycket gamle, eller eljet. komma för
tått tilsammans, pä det Sol och tuft ma hafma fä mycket
öpnare tilgäng til at mogna och fullkomna ftuchten. Om
man more nödsakad at förssaffa sig bussar eller qmistar om hösten ganssa fent tilat plantera först om mären.crpä: förmaraé de
förra i et kalt rum och der med rötterna hålst i mull orörde.
mycket

som

,
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senare lagges ien låba: benna hålles öfwer minteren ej
i något marn.t rum, utan anttn t et kalt hns, eller i en fnöbrifwa pä norra stdan af hus eller något bylikt; på bet be må
mara frissa til £>e§i)e planteras. ©tickelbaré-buifarne hafma ben
egcnstap, at be efter 8> 10 2 12 år anten aldeles bo ut, eller
ätminstone få bortålbras och af sig komina, at man har ingen färbeles nytta af bern mera, Derföre måste man hafwa
önbra unga i förråd, hmilka man förut kan på någon tjenlig
fdng upatnma, och (fota 2 2 z år, och ftdan fättja i stället,
når be anbra gamla bö ut och uprpckjas; bl>H at stallet förut, ber ben gamla bujfan stådt, meb gob, fet och mål brunnen
gjöbmngs jord mål omlages och stjötes. Som benne bussen
år nästan af alla ben första, at om måren stå ut sina löf
bern han ock behåller bland be fenaste om hösten: så år han
ock bcrföre ganffa tjenlig, at bruka til häckar i kryddgårdar;
emeban l)an ej allenast helt bittiba ont måren ger et täckt utseende, genom sina gröna löf, da måst alla andra trän och
bussar ännu stå bara ocl; na.na, utan förskaffar ock på noräw planterade strart Söra sidan stygb for de rnayter,
bcront en sådan häck, i bet bctz täta och myckna lof, ba afmarja be falla rnäDrcn. Med stängers strtanbe pa sidorna /
kan man ock bvifma benna busta at ffjuta tit öfmcr par &
närs högb.
De

som
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Slinta meb st^ rmga möba (f&tfc. mårt har likmal wånghmaraf jag tn och annan mil anföra: detz
** falDig nytta,
bcgävlighet;
mogna
åtes ra meb
har man
frucht

lan hört, at någon

stor

och

fål-

haft ben ringaste olägenhet af dctz åtande.
SDett år ock en af be behagligaste frnchter i mara krybb-och
trågårbar, fom uti ssön fmak näppeligen gifwer efter Utlänningens bästa minbrnfmor, och nästan kan anmanbaö til få
mång-
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mängfalt nytta, fom desamma. Och fom Stickelbars bussar
hälst hålla til godo et norr. c//-»-./, och styr för be hetare, st
funbe man med stal kalla Stickeldar för tTlordens druftvor.
Hmad fägnab är icke, at mib be§as mognanbe gå in i en
krybbgårb, npfyld af be famma, eller at hafma en myckenhet
af benna mälsmakande frncht, at sätta fram för fina rnänner
och gäster? Omogna fruchtcn kokab i kjott-eller fist-soppor, gjör
maten behagelig genom sin (otfttra fmak. En annan .(Jon rätt
tilrebes af be omogna bären fålnnba: Man tagerbären, bå be aro gröna, kokar dem litet, haller få af matne., stöter dem, atdeblifwa
til en moö, kryster famma mos genom et sikte; då stmnet utan på bären, och frön, fom aro nci bern, bl.fma qmare, och
rena mofen går genom sikten; man lägger sedan få mycket
i benna mos./ och blandar bet meb grädsåcker man behagar
da, bå mjolcken tjocknar litet, men ej ystas, emeban säckret,
man förut lagt, i baren, hindrar betfamma; man lägger fedan canél beri, och hmispar alt tilhopa, bå bet blix en ston
rätt om sommaren at åta, ja, tn af be härligaste och' mäksmakeligaste. (2)
Arus-eller Stickelbärs rnjoick tilrebes fålebes; man
förmäller bären uti litet matn, at föran någorlnnda fan fortninstaé, feban hålles rnatnet mal af, och bären kokas eller
jrufmaé fonder meb fåcker, t*nii och citron stal; nar be aro
Ulla, laagcé be på fat mcb stt fåckerblanbab gråbda öf-

mer. (b)

Utaf detza bar gjores ock den deiu*tast torta (c) och bet
på mångahanda fått, alt fom en behagar: et fatt är, fom
följer: Man gjör en beg fom t.l en annan torta, kastar ben
ut, och lägger uti pannan: lägger feban hmarftals Stickeldar, fåcker, canéi och rifmit bröb, til betz pannan blifwlt full.
Det måste mara nog fåcker beruppå, cljes ar bet för
fnrt. Seban gjör man et lack af famma(cl).beg, frufar bet
mackert ut, och fat.er uti ugnen at bakas
Flera fatt til
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at baka betttta torta, sinnes igen uti F?^, Hushåldsb. />. 187.
Meb littn föranbring af hmab nu om tona ar anfört, gjores äfwen af be mer eller minbre mognabe jticfelbar ben sköPuddings man fer i Englanb och
naste och mälfmafeligaste
utom
Janos,
at äfmcn sielfma bonden, (som ock
annorstädes
mol)u,
at
gansta
plantera
ar
betza bussar) mal för en hel
gemenligen
bag
tib
månads har
en rätt af Stickelbär, amen
hmar
gjordt
Pudding,
bå
mr.a, Panfaka, mos, eller
hane hustru
oeraf
på något annat fatt lagar mat fceraf.
Marmolad gjores af fc>e§a bär på följande fatt: Först
tages stenarna ur bern, feban gjör man en fåcker sirap, och
låter ben fofa mal up; Derpå lagges bären beruti, och fofaö få länge, at bet blifmer så tjockt, at man fan stara bet
meb fnif, nar bet blifmer falt; bå fer bet roblift ut, och ar
färbigt (5). <2Qåxa Fruentimber meta ock på många anbra

sätt at bereba stöna mofer haraf.
Insyltade aro be ock en myckel angenäm ratt. Tilrebningen (Fer på följanbe fatt. Tag Stickelbär, meban be ärogrona, förr ån be blifma mogna, stick iförs utt-hmar. bär;
mil man taga färnan ut, fan man ock. Tag matn, och lät
fofa up, lägg feban baren uti, meb litet falt, fom först lagges i Kettelen, at be begynna häfma up sig från bottn;
tag få up bern, och stå bern uti et färil, och lät stå bern mal
igentäckta , til betz be blifma falla: jeban stå friskt matn uppå bern, och lät stå til detz man tycker at alt faltet är mal
utdragit; då haf tilredö fofat fåcker, fom I)ålier sitt prof, tag
bären och IM matnet af bern, och stå halfparten matn
06) halfparten såcker tilfammané, och lät det fofa up, stå bet
fcdxn på baren, och lat dem dermcd stå et dygn: tag bå åter den stiften aldeles af baren, och stå nyklaraf fåcker dertil
och lät åter fofa up, 'at det har sit prof, lägg då bären uti
sicker, och lat dem fach.eligen fofa, och nar bet fontt, fon.
de mi.ja begynna sinba mid brädden, tag kettelen <ofta as elB
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den, 0$ staka om, at bären blifwa aldeles jämna. Man
måste gä sachtcligen til wärcka härmed, at baren ej kramas
eller gä sönder, och achta grant uppä dem, dä de koka.
Nar man ser at de begynna spricka, tager man dem af, och
slät sachtelig i sit Farit, och förwarar dem. Säledes kokas de
tre öåncjöV/ tifö de äro få, at säckret blifwer altid tjockt, (i)
Dalman «tiRedd. p. 181 gifwer et kortare och behändigare sätt wii)
handen, til at sylta in dega. Tag (säger han) stora krusbär halfmogna, och tag karnorna ut, lägg dem i n>ntn, tag
säcker i en fcttil, och 2 stop watn til 3 j!:p. Säcken Lät
det koka tils det blir
en |mtp. Tag (1 bären ntur watnet, och lägg dem uti jftcfret, lat koka, tag dem sä nt med
en stumflef i et annat farit / och lät sirapen wäl koka in. Lägg
sä bären deruti, och lät dem bli kalla jämte säckret/ lägg dem
sedan i tackat*,, sä äro de färdiga.
Men et ännn lättare och bättre sätt at kunna hälla Sticketbär hela aret frissa i bouteUier utan någon widare kostnad,
följer. Stickelbären afplockas i tort wäder, sä
ar det
äro
fullwäxte men ännu ej mogne, stjelkar och topsnatt de
par ränses noga bort, folies sedan i stops hmteilier % ftm hafroa wida haltzar, hwilcka täppas lindrigt med goda forefar /
och efter brödgräddning lättas i en bakugn, samt genom omwäxling sä bewakas, at de alla fä lika wärma. Men få snart
det märckes, at bären genom wärmans wärckning snnkit wid
patz 4 i bouteiiien eages den ut och med all styndsamhet tilkorckis pä det starckaste. Korekarna afssäras sedan jämt wid
mynningen, och öfwersmältas med hart beck eller hatts; dä
bouteUUrne ställes i förwar pä nägot tort ställe, tils man behöfwer baren, (ti)
Anmärckning: Istället för bakugn kan man lika beqwamtoch
nästan bcqwamate betienasig af en gryta, den man sätter mast full
med watn pä elden, haren eller flera bouteiiier deri, lägger halm eller
Ho emellan 5««,e/^«ö>, ftmt stenar pä halmen, at hutaWerne ej ma■
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,qo stötas eller flyta upp, utan stå stablZe,

v
och låter ss starckt kokas;

koreken sitter hel löst x bouteiitetbaiftn, at luften från bären
må wib kokningen af mårmen brifwas ut. När bären nedfunckit til^bel, gjor man fom formalt ar. Af begå så tilrebba ock
forwarabe bar,kan man feban tilxtDa hwarjehanba mofer och rätter.
Hela winteren ofwer kan man forwara Krusbär til )*i/^» om man fyller en bounute wäl korckab och hartfab, nebsäncker få altfammans uti en brunn, tils man mit ny.ttja bem. (i)
(a) l__j. Hift, 1485. (b) Prof. Kalms Amcr. l<cla. P. 11. p. $01,
(c) lil^erml Kokh. P- 141. (ci) Raj. ttitt. 1485. (e) Eger; Kokb. p',
1,87. (l) Fer Kokb. P- *G*« (5) ESer' Kskb. p. 284. (il) Baroa

«ärlemalls s,cla. 1750. p. lg;. (i) Trotz. Skogsb. 222-

Stickelbar
MFgelsman
w
s^^/^

praffas ock et gansta härligt Min. Ewanföra' beröm i fin Countr. öo«/e w,/e

5^F- 98. 51. Stickelbärs min är et af be bästa, starckaste
och omnogaste i hela Englanb: At Dit i wal korckabe
ier många års tid kan forwaras i kallare, mcb ben förmån,
at bet tillager i gobhet, och at bet icke stal wara fämre, an
winet/ fom märcr på bärget MAtag*» få framt bet rätt tilxw
bes. Om tilrebningen gifwer han följanbe bestrifmng. När
bären äro få miba mogna, at beraö inra faft ar fot, fast stålen aro ännu något fyrlige och tjocke, afplockas bären i tor.
waber, krotzas uti et tjenligit sten-eller träkäril, meb en tråfiotare; men får ingalunba röras meb »^//. Uci en tagelposa innestutas ? kannor hmar gång af betza krotzabe baren, bå
faften genom starck prätzning uttmingas. Doch tages i acht at
ningen ej blifwa få starck, at kärnorna gå fonber. Til ii
omrorcé til betz
kanna faft, lagges 3 st'P. pubersåckcr,
alt blifwer wal uplöst, hallcé jcban uti et ren. och nägot djupt
trå-eller^stenkäril, st at bet blifwer fullt; och ställes i et fwalt
rum. Ar kärillet af 1? til 18 kannors innehaft, måste bet stå
i 2 a 3 weckvrs tiD at klarna. Tappas seban wahrsamt ut,
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stöljes wäl rent ifrån bräggen, och winet stås beri å noo, at
stå i 3 månader at klarna, om bet ar iy tit 18 kannor i kånlet;
men innehåller bet 25 til 30, få måste bet stå 4 eller 5 mås
naber, innan bet bor fyllas i bouteilUr. Det ar bättre, at
hafwa for mycket an forlitet i fårillet; ty i bet fenare fallet
klarnar bet wäl fnarare, men furnar ock lätteligcn, eller tager
nåaon annan ofmak, innan det hinner fyllest fatta sig; men
i bet förra håller bet sig bättre.
Ett annat behänbigt fatt ar, fom Herr K^s» Bränner
bcstrifwer uti fin nog tryckta strift: At tilreda wincc af in*
ländst frucht /.. 1. fom ster sålunda: Tag 6 lispunb bar,
kråha bern wäl sönber, hwilcfet ster^bäst mellqn Walsar,
finnes bestrifwit i min bok om Åker och Angstjötsel, eljest
blir en stor bel okråhab; flå på bern en kanna. eller mer efter
behag gobt källwattn tat bet stå et bygn i kalt rum eller källare i öpit farit, tag bern feban up, prätza och sila fästen
stan genom linne, at bet måtte blifwa klarare, än fom stcr genom ylle, lägg til hwarje kanna faft et stålpunb toppfåcker<
och feban bet är uplost, fyll på anckar til |, fprunba och
hartsa rät. mal, och lät Dtt ligga 3 eller 4 weckor, fa är bet
färbigt, at stå fyllnings winet uti af famma flag, hwilcket i
et minbre farit bewaras til ben änban. Men om bet ämlms
på bouteiUer» så bchöfwer man ej fyllnings win, utan kan alt
af.appas; boch är bättre at lämna på farilet, och tappa beraf efter behof. Bouteiiiema, fyllas ej längre än til halsen,
korekas och och hartfas mal, famt tutas feban full i fålla*
xtn. Bären til betta winet tagtö, när be äro i begrep at
mogna, ty nar be äro hel mjuka och sota, få klarnar winet
nobigt. Kärnorne fa ej krokas, eljest sär bet frän och mindre
bchagelig fmaf, hwilcken forekommes, om man unber gasningen lägger i anckaret en hanb full fwarta winbärsbladcr, hwilfa afwen åt bricka gifma en angenäm
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fmak, en hanb
Man har ej at fruckta, a.
betta mix stal stämmas eller oka sin syra, utan bet är gansta
marachtigt, och tar, stänbigt til i starka och gobhet. Har man
böra gäsa
starckt och fäkett £aril, så fylles bet albcles, ty betza
ej mcb famula häftighet fom be röba. Desj egenstap är, at

wara kylanbe, mntmdrifwande och magftärckanbe. I smak
mosier-win, brickeé foroch fyrg har bet mycken likhet mebwäga
ej
mil
mer M hälften fåcDtn\Hll meb fåcker. Den fom
ker, taga* emot hwart |T:p. i Skebblab gob olgäst, utan at
fmaken beraf särdeles blir änbrab. In starckare man onstar
bet, beh mindre wam tagcé, och mera sackcr. Flera fatt at
giora win af Stickelbär, kunna fas igen uti Eger. Kokb. 5.
308» Ä4// ksifl. 148?. /^o^a^e vinet. Britann, p. 166. Mea»
gers art 0/ gardening p. 81. Tbe ne\v art of making Englhh
Wines /^< 32. H/<.?//«.e? busbtndry />. <6c. As mogna Stic#

kelbär, wäl utpräfade, och meb watn bfanbabe, farnt wäl
jäste, bra:-nes et Br^n-win som uti gobhet och behagelig
smak näppe^gen gifwer efter bet Frausta. lelnför tTonidge
Husb. />. n6. Af minet fom blifwit pratzat af bega bär, eller ock af de jonberframabe* bären, tilrebes på åtstilligt fatt
iittiåa. ssngelvm mncn Eiiis berömmer uti sin Boufe wife p.
244. 'följande falt mycket: Tag ungefär tt stop bar, fom
börja Wfwa mogna, flå derpå 2 kannor
hett mam, lat bet
'4.b,.qar,
dag: prasia bein
rörandes
det
wäl
om
hwar
stå

genom något glest linne,, eller a.nnat gles: tyg, och stå
ben utpratzadc saften, beri man lagt et fialpm.b groft sticker,
uti. et litet doch starckt anckare, at stå i Solen, på sprundhålet lagges en lärftslapp, atntt stänga flugor,^^c. och derpå en
tegelsten: man får feban höra huru bet fraser och bullrar:
Sålunba lämnas bet at stå tils ferment^tion eller jäsandet
är förbi, unber hwllket en myckenhet stum småningom sitter
sig deruppå; betta plar ste innom 3 weckors tid, h.varefter
bet får aftappaé/ och forwaras fit brukande i något tjenligit
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waltiltapt
Denna atickaaraanjFastarp, och t/enar atdruka
insyltande,
någon annan. Hon moglas eller tjocknar
til
få mal
ej, och borde ingen,
har tilfalle at \å den mara förutan;
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orda om Stickelbars nytta och brnk i Meikin. Qmogen ftllckt kokab i foppor ar god for dem
fom hafwa hetzig feber ty t>ären äro kalla och aäftrhgerancie.
cöo/e^sta, l)tta och meb galla upfylta kroppar kunna berföre
på mångahanba sätt hjelpas genom be(?a, uti ttnftm* och
foppor, st mal bå be äro ftista, fom bå be äro ftufa. £)t
mogna fruchten fäges också mara halsofom for hafmanbe qminnor: ben gifmer matlust. Efter Mathioii berättelse hindrar
bett all magans profiuvium», i synnerhet Diarrboee, Dyfentenc
Och pafio lliaca. Dett recommenderas också emot allahanba
baemorrbagiam Gonorrbaeam, och fluorem album. Dctt bru_»
tas och meb llytta emot allahaba ,'«/^««^/<,«^ och Enfypeiatis. Rttji, bi?. 148?. Men bocklikmäl hålles icke för råbcliait,
at ata omogna Stickelbär til lckgon myckenhet, be må*tilxt*
bas på hmab fatt fom hälst, i synnerhet för bern fom hafma
kalla och för mäber ntfatta magar; ty be fäges åstab.ommn
,o//^ve och bullranbe i magen, och kunna meb fin fyra fön*
bra och staba be inra tunne, hinnorna i buken *_*/>'. bifi. 148r.
De reeemmenderet också X pest tibe^r til nyttjanbe. Se Lind.
s<^. 42.
...
Somliga år gjöra hwarfehanba fiåxilax, båbe vhaiaenae
och Papiliones. stor staba på beha bustar, i bet beste infeeters
Erucae eller ;majfar upäta alla losmen, bå bären affalla, och
bustame ifctanb löpa fara, at af tilstotanbe torka Zå ut, utom bet ohyggeliga tnfccnt>c be få. %\\ har man fig ej befaut något tätt och säkert fått at förekomma betta onba.
Smaftrelrök bobar wal eller forbrifmcr majfawe, men gjör
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lika staba ät buj!cn, fom stefma masten; faltwatn pästänckt bus
ger ock ej; vläckanbe är här fäkrast, men aanjFa bcfmarliat
och kostfamt; Om man om morgonen bittiba, efter en kall
rägnig natt laggtx lakan unber bustarnc, och fä stär pä qmi*
stvirna, falla mästarna lätt och i myckenhet neb, och kunna
fä i tammcl.g mängb famlas och utrotas.
be fä och magra anmarckninrjar
Deffe aro, %ilin Läfare,
e«//_'ve^./e
jag mib benna fä lätt
och nyttiga ort hunnit gjotillåtit,
ej
ra, hmilka en kringstmen t\D
föröka och meb jirlicjare
orb utstofera. Jag har enbast nämbt en och annan nytta,
men nöbgats ga en myckenhet förbi. I mebkrtib tärer min
Gunsiige Läsare af hmabnuhelfortanforbtar,. lättctiacn finna,
at benna fig hos off utbiubanbe wärt förtjenar bäbe mera och
allmännare stötset, bcforbran ock kärlek, än hittils ffebt; bä
ben merenbels mari_ insiränckt innom nägra fä Trä och
Krybb gärbar i Staberna, oct) ej hunnit mängenstäbsut pä landet. Utomlanbs fer man ej sällan äfwen
wiD Bonbgärbarna en myckenhet af

"^

)

-

benna, planterab.

Käraste Broder!
lärba werlben låg i tryckter tyster Foija
Man näplig fåg ett prof utaf beg kloka wett.
Men ft nu \)ax mår tib unbkommit benna boi\a»
Den Gi)ll'ne frihet har åt Mittre minaar gett.
sD?in Bror! Du hunnit ock, i betta lugn fram(!riba
De trappor har bu tråbt, bär Lärba Nanner all
sQ?cb Arbet, Hufwnbbro oct) möda, måste strida.
Mineryas lager Dig, fom bern, ock krona stal.
**y

HINRIG WIDENIUS.

$lf?eltsc Broder!
hjertclig fägnab
N-s Ebj h^enfotspår,
som

rj*.\

jag Dig, min Brober, träba
åt wishctens tempel. Min gläbje

fet

soffa
förbublas, bå iag bojmuar, bet benna mag albrig blifmit utan
belöning. Ty chnru ben mcb mänga t;mafa törnen är be^
stvarug: mtberqmecfer bock hoppet, at råka be cfterlangtabe

roftr, den manöranbe. Du min Brober, som ej ar itovjan,
utan närmare stulet af benna mag, lärcr fnart få inhämta den
ljufwastjörd, son; af de genom iboghet utsåbbe frö.upwHxa.

Jag fan altså ej annat an af hjertat gratulera Dig til alt
detta: O^lssanbes at Din fortjenta lager och heber må oup^ör^
ligen Zronstas.
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