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FlRO
Plurimum Reverendo atque Pr_tclarisfims

DnoMacHENRICO
A LANO,

Eccletiarum, quae DEo in Vehmo & Localax colli-
guntur, PASTORI longe meritiffimo, Adjacen-

tis diftridus PR&POSITO graviffiaio.

Avunculo lumma animi veneratione colendo.

QUum parentes meo3 dariMmos,
' "vunctik opt imc, prorfu^ fingula-
rem, quo Parentes meos Cariffimos,

indulgentifftme profequi foles, gratiamque
incomparabilem, qua mc cumulare voltiifti,
ldmper venerabunda Kabcam memoria; non
potui, quin hac occafione, opufculo hoc

quali



quali -quali, quod Tibi facratum esse per-
cupio, gratifflmum animum meum^ revcrenna)
qua par elt^ quodam modo iacerein tefta-
mm: Oro igitur & obfecro , digneris, Avnn-
c«/s tumma animi veneratione colende, le-
videnfe boe munufculum fereno vultu ad-
fpicere,, cum nec setas mea, nec fortuna
a6mittu, Tibi meUus oiterre. De cse-
tero H/mmsi^ Nmnen calidiffimis preeibus
fatigare non intermittaM) velir "le, _^^„«-
cule O^il^e, in longam armorum leriem^ fal-
vum^ lolpitein & incolumem, Scciefitt, Rei-
pablicAy Honorätitfima Familj*-. Amieise/M &
Clkntibm fervare. llui voto vt DEus pon-
dus aäclat) ex animo fincere optat,

Admodum KeV5?7,/aK' NOMINIS "P^l

sultéf devotiffimui ,
ISAAG ALGEEN.



Pwnmum Reverendo atque Do&iilimb

D:no Michael Algeen

SaceHano in SarlW vigilantiflima, Patruo dUo.
dillimo, fmceroque animi affeftu per«

petuo venerando.

Viko
Plurimtim Reverendo atque Pl^clal-Issimo

D:no Mag: Gustavus
BÅNG,

Sacellano m Lundo mentissimo, Praeceptori olina
Fideiiffimo, nunc vero Affini (zuoviH sonore

profequcndo.

OUod meditationes' hafce vobis, Patrue & Assi-
nis Xft^marissime, ca, czua par est, animi Ol>

fervantia odtmerim, feci non tam more passim c^c
udiqne receptö, quam ex debito, qua od ai<sium
fangvinis vinculum me NOMINIBUS VESTRI3

GbHx^



o^KnK'7M sen tio. Prreterea ni G bac 3a>ta oecafione,
"Fuum PATRUE OPTIME, nomen ssratissimo profe-
querer animo, pro pr?rcip.lO favoris Tui documen-
to, jam in ipfis incunabulis mihi exhibito, vix no-
tam inZrati hominis essuZerem: Te enim fpon-
dente, me sacro javacro a meis deliclis ablutum
fcio. Nee minori obnoxius eiTem malo, fl reti-
cerem lärarn beneliciorum fegetem, quam mibl
s^pe metenJam exhibuit voluntas Tua, AFFINIS
FONCRATISSIME, propenfiffima $ Tu enim o-
mne ftudium, omnemque operarn impendifti so«
lidae mes information!, primique' me<e eruditio-
nis pnncipii auAor fuifn. Accipiatis igitur, PA*
TRONI q.10v!2 honore profequendi, hunc qua-
lern qualem ingenii mci foecum, in gratiffimi ani-
mi pignuB, & perpetuT obfervantiae arrdam.
DFum omnium bonorum poffeflorem pro Veftra
incolumitate, votis meis compeUare non intermit-
tam, vt Vobis, &Veftris» bene div gaudio & emo-
lumento omni frui liceat.

Plurunum Reverendojr. NOMINUM VESTRORUM

Cuttor ffumtfflmta ,
ISAA^ AL^jEENa



Plurimum Reverendo 65^5 Garispm»

n ° m»c p k t n os o n 0 x,
Adjunéto Ecclefe Raumoénfis digniflimo, Fauto-

ri & AmicQ certillimo.

FEcit non /6?» prifca in Aonidum s^/?7'/5 recepta %
guam /»l//iiH, qua H// fruimur amicitite co/T/^^i//-

-i/o, «t />H^5//iIL hos /eV/^/77/Hs, ujurn Zizaniorum, i///^//'.
tercunque exponentes* Nomini ///0) Plurimum Reve»
rende atque 5/s7^//7776 D.T/e, confecraverim. Va»
7-/ H ///m, Plurimum Reverende D:ne, & /?/tt?-/?7/HTu<e e^FH me öe7757)0/e7///'^/^^o7-/.s^//e indicia*» quorum
7775 /^/>//// /?H^//'c/^e)« fecifli> quibus 5777/77757 h<ec
/?^/7/a! 7/0/? jufficit* /^c^o /^////7", velis lineolas hat,
quas inftar obligatoria tabellce , omnibus /5^57/^l/ pro»
ponam tanquam interpretes gratis/imte mentis » beni-
gne accipere. De caetero , fervet Te DEus T. o. Kl.
Ecclefice commodo, «/>/ laboras fideliter, Tuorum 50^7/^«
io^ttT» emolumento & folatio> H777/507'tt777<7//5 omnium
gaudio. ha K77/777////5 vovet

Plurimum Rcverendi NOMINIS TUI

Cultor obfervdntifmus
ISAAG ALGEEN.



Perqnam Revereticb atque Doäisjimo

Dno andren
ALGEEN,

AchunKo Paftoris in Pyhaema Vigilantiflimp, Fra*
tri optimo, DiieÉUHimo.

1i77/ jffcundius mutua nil cbaritate dulcius fratrum;
/V btec verba , quibus tarn graphice,é^/tt^ charita»
/5,7/ depingit coloribus Poet O / 7^/57-7/6777, dum 777557/7»
/'57////Hl'/'» 7707/ /0////, quin opujculo hoc 77/s^/H7//5, /M«
blice Tibi Fräter Diletfiffime , pro amore !/"//0 in 7775-,
gratisfmitm jignifzcarem 777577/5777/ /0/ 577/777 H 7V, Fra**
ter amantis/ime , /7/ 77/5 5^77/57-5 /^7-^/57-77/ i?77?07-/.s docu-
wenta% </l/0/ 6 /^7^/7-5 unquam proficijci fcjjunt opth*
%no: 7//? M 7/077 /0/// M507///// /77 <7//o//ösi caju integer-
rimis 77?//)/ Juccurrifti , fsd 5//5777 Tuis me jublevafti /n>cultatibus, igitur i/////777 deficit facultas. qua illa re-
pendam, dementisfjimm adprecabor Numen? ut qu&*
57/77HAS /5//5/Hbemgne I'/'/'/ /il^/HIT/?'^

"FUU3

/>'H»///««, />^^<^
ISAAG ALGEEN.



Bruks'VokMarm/
tvä! < äbrebornc ed) éSg^TDiSlaHitö

HM MÅRTEN ALMSTRÖM,
Min Gunstlge Gynnare och Wän!

Handelsmannen/
Hhreborne och Hsg-N)älattad

Herr MATHIAS STRANDSTEN,
Mitt Högtchrade Coufin.»

<^^>»Ansedt widden af de ömma och ärkanflo-Ma rörelser, hwaraflM^« mitt inre ar upfyldt, samt min tysta och förborgade tanka i sig
(s»2fi hyser, emot den stora ynnest, I mmc -Herrar, städse mig ärte

behagat, ej af mig med orden, tilfyllest uttryckas kan; hoppas
jag dock, at Eder adelmvdighct ej förtanker ett menlöst finne, at, fast
med nog matta ord, osseuteligen framte des listiga arkänsamhet. Fruk<
ten daraf, hafwen I mine -Herrar, i detta mitt Andra AcaderaifFa Ar,
bete, hwilket jag Eder härmed npoffrar. Uptagen fdrbcttfTtifX denna
ringa gåfroa, icke som swarande mot Eder godhet, ntan fem det red-
baraste jag formar frambringa. Min innerliga önstan stal däremot loa,
ra, Ut Allmagtcn willc bekröna Eder lcfnad med aflfFjtöttä lycka och M-
het, samt låta den dag sent nprinna, da Edra Anhöriga och Wänncr
ffola nödgas sakna i Eder sa öm omward, sa ljufwa umgänges, Män,
och sa oswikcliga Stöder. Jag lefwer med nöije

Mmc Herrars

«Horsamste Renare
ISAAG ALGEEN,



Företal.

■;t borde wal st dm stora kärlek sdlmrtgteit i al-
ia ewighet haft til Männistjo-stägtet, som ock
de höga tankar wi are stökige at hysa om Ska-
parets wishet, förbinda of? At tro, det ingen
Stm eller Jordart är sä föragtelig, ingen Waxt

få ringa, intet $xal fcT oansenligit , som icfe tjfenai MänmV
p/an til sin bestämda nytta; Dock stdant oagtadt, gjör lik-
xaa\ ben fördärfwade naturen, säsom benagen til alt onde,
ofta hos Männistjan inkast, dä hon endast låta leda sig,
utan widare granstning och nogare omdöme, efter det begrep
des] sinnen henne stiprigt gifwa wid handen, hwarigenom
Männistjan afwiker frän den tankan ho» med wördnad om
Skaparen hälla borde. Huru Männistjan sälunda ofta
far wilse, kunde med margfaldiga exempel bewisas; Men
mitt enfaldiga gjöromäl stal endast denne gängen wara, at
wifa, dtt en hop Wäxter/ (om allmänt kallas Ogräs, afSkaparen kunna ju tillika wara Männistjan sä wäl til bryn-
stenar, at stärpa förständet pa, som ock dem tö straff, hmil-
fa läggja a ftbo den agtsaml^et Allmagten af oj? i dy mål
fordrar. Aldenstund detta Ämne ar bade bchageligit och
wigtigt, sä utbeder mig den Gunstbenägne Läsaren Mes te-
nägit ursäkta, om det ej blifwit st utfördt som sig bordt, och
at jag ej mcd orda-fägring kunnat pryda mitt tal.

K $.'■ SZ



2■snart wax första « ll!ll!jl!,l>! '!'!!!
genom olydno fall t i fynd, fick wal han och
hans efterkommande af den store GUDen,
höra denne (bära Predikan : Förbannadware marken för bma skull ; med bet^m-
mer stal du nära dig på henne, i alla

dina lifsdayar. Törne och Tistel stal hon bäva dig,--
Du stalt ata ditt bröd i dins anletes swett. i. Mof. 23. 3:
v. 17,18,19 SDctflN finne wi ock, at de Wäxtec hwilka
allmänt pläga kallas Ogräs, (hwarmed första stdana Wäx-
ter, fyroilfa obudne infinna sig uti nägon t bruk warande
Jord, och med deras tidiga eller frodiga wäxt f&tqroäfja eller
annars städa de der med flit stdde örter) aro af ben elacka
art och bestaffenhet, at de lika som härja och margfaldt stä-
da tvista ställen, derigenom at de med deras frodiga tilwaxt dra-
ga all den närande saften af Jorden, som befordrade Sädens
och andra nyttiga Orters listiga waxt, och Frugtcns ymnog-
het, hwaraf Männistjan sitt lifs-uppehälle och annan förmän
ärnä falk , samt stledes mib första päseeildet intet tjena Män-
«ij!jan tit nägon nytta, men twärtom til mängfallig städa:
Men häri, som i alt annat, lyser GUDs grundlöja godhet,
ty med ssclfwa straffet har han behagat hopknippa margftllig
näd, kärlek och nytta: Finne wi icke, at Åkerbruk och LmM-
lefwerne är nu et bland de nöjsammaste och ostyldigaste gjöro-
mäl? Pä huru mängfaldt fatt bidraga de ej til hälsan?
Twärtom blir den gemcnligen full med siukdom och ufclhct,som ej gittar hälla kroppen i nödig rörelse. Alla stapade
ting wiena om dnr Alswäldige GUDens störa wishct och
godhet: den roijer sig ockst ej mindre, hwad deffe Ogräs an-
går; Ty härigenom twingas Männistjan, at xjöra all möije-
lig upmärksamhet, at utransaka beta* natur, och hwad orsa-

ken



3
ken ar til stife Wartcrs upkomst, om annars den städa der-
igenom Samhället påhänger, uubwikaé stal. Denna up-
märkstlnhcten leder en omhugsen Jordbrukare til hwarjehanda
försiks anställande, to dcrigenom ,fät forslandet tilstlle at ut-
öfwa des krafter pä stdana Medels uptänkande, hwarmed
tilwaxtcn för Ogräsen kan förekomma^: Nöden tärer en ofta
mycket godt, och det man annars ej kändt eller hittat pä:
Piskan sätter ej sällan snabbe fötter under en annans lat
Häst. Sa gjöra äfwcn ogräsen; De gifwa Männijf jan
ofta tilfälle at stärpa eftertanfan, upöfwa förståndet, at slipa
och hwäffa det famma, lika som en Brynsten gjöt för Stal:
hwilket af följande stal ljusligen inhämtas.

§. 2.

S^M man lyckeligen wil utrota Ogräsen, bör matt' noga
hafwa sig bekant beras natur och art, beras lefnabssätt

»frän Fröets groenbe, ända t\bs be burit mogen Frugt; De
brifroaaltffl en til wiffa delars upodlande af Natural-Hifto-
lien. Ogräsen stigas gansta mycket til lordmohn de for-
dra; somlige älsta hdldst laglcndta ställen, andra torra; nä-
gra löpa med Rötterna i lordbrynet; andra flå dem djupt
ned; somliga st fe hwart ähr; andra lefwa nästan bestän-Digt af (amma Rot; somliga kufrcaé lätteligen af en stbanSades- anbra e ; Med ett ort»: Det dr i mer än myc-
ket, hwciri be stiljas frän hwaratiöra; Man mäste Då utfpa-
na beras art, och följa naturen i deras utödande; Ty tungt,
ja merendels stfdngt arbetar man mot naturen; fäfangt bo*
de en til, at allena med mycket plöiMde utrota Qwickroten;
Det tt>ore snarare m gifwa den nytt lift De ■ fom intaga
täglänbta ställen pä Mar, der Wam ibland stär och syrer,
och der de underkuswa alla Sddcs-siag, påminna en Åker-
man «t akta sig för Dalar och nedriga ställen pä lerstycken.

}:( % Mil



4
Man kunde med mängfaldiga exempel bestyrka nodwandsZye-
ten af Ogräsens naturs kännande, om man annars mil wara.
lycklig i deras förjagande; men kortheten förbjuder bet.

5» 3»

RNZdare bidrager Ogräsen pa margstlligt satt, ej allenast
*>"*> til större insigt och förkofran i Jordbruket, utan ock til
ganflPa mänga Mechanista päfuttb: De gifwa starpsynta
hufwuden mäugahanba tilfdllen at befordra Mechaniquens
tHwåvt och upodlande. At denna sannings oumstötelighet
ej mä bero wib blotta stgen , wil jag rygga mig til drfaren-
heten, then nogfamt lärer öfwertyga en och hwat, som sig tit
sinnes föret, Iwab omhugscm Ogräsens obubne infinnandeoch tilwdxt i Akeren, tilffynbat idoga Landtbrukare; Ty mit
man allenast a jota nägon upmärksamhet, pä be egenskaper,
fom finnes hos twämte personer, af hwilka ben ena meb ef-
tertänka ffjott Din frngtbäranbe Jorden, men ben andra der-
emot utur agt lätit all agtfamhtt bermib, följanbes- enbast
wägen ben han modlöst gä kunnat; st sinnes straxt hwad
insigt, och huru mycket större ljus ben förra sig igenom finomhugsan fram för ben senare förwärfwabt: Han säger in-
tet at den Allwist Skaparen omedelbart lätit Ogräset ber*
upwdxa, likasom han allenast wille berigenom, födan för
Männistiorna afstdta, utan han wiftr at Mdnnistjorna sielf-
ma ofta dro orstken til deras ymnoga upkomst; Det kan ock
ldtteligen begripas, emedan erfarenheten wistt:, at Giodselen,som stapas pä Meren, til större delen har sin uprinnelse af
IwaxitfyanDa Växter, hwilka tjent kreaturen til fodo.
Desse Växters Fro kunna ofta ostaöde gä igenom Creatu-
ren, ligga oförändrade en tid i Gjodningshögen, och dä m
fädan obrunnen Gjodning föres pä #eren, fä desse Ogrds-
ftöen ftm nytt lif, gro, stjma up, och förqwafja åtfiniga

.^ Sades-



5
©dbeé-arter, och meb ffit stbbg Wdtter; 3 anledning bet-
af btifmer man nodstkab at tänka pä stbana mebel, som
bäst kunna tjena til ogräsens förekommanbe. Man brukar
dä bertvib ben forfigttghet, at man ej genast, eller estet bet
Gjöbselen blifwit upkastab och förfamlab, lätet (lapa bensamma pä Akeren, utan lemnat hdune tibe-utm, at ligga
förfamlab i stora högar, och brinna tilhopa, pä bet Fröet,
fom bet inneslutet, ma igenom tötanbe blifwa oftugtftmt
gjorbt. Som åtffittigt Ogtds txifwat hdlbst pä Wattusum
ställen, eller bet Watnet annars ej sä hastigt afrinner, bä be
der meb fin frobiga wäxt utrota ben stbba éåben, sa brifwa
desse en lorbbrukare at lznwdnba all möijelig flit, at meb
Dikens upkastanbe gjöra Aketen torr, pä bet at Watttet må
blifwa mät uttappat, hwilket i wibtigt fall komme at ligga pH
Hketen, samt mebelst fytnab betaga kraften af ©jobfelen, och
tilfoga <&åDm pä ätstilligt satt staba. At st mycket lättare
förrätta t>ffant»e # lebet eftettankan en Sotbbmfcrce, at upfin-
tia hwatjehanba tjenltge Difes-och MuHplogat;, jämte annan
rebstap, at stynbftmt rcärfjfälla betta.

Verens flera gängors upkjörntng dr ock en af naturliga
»tfafet, som bidrager til Ogräsens utodanbe; ty st ofta Ake-
ren upkjöves, st ofta rubbas ock Roten för Ogräsen; hat fät
ätet en eftertänksam Hushällare anledning, at uptdnka alle-
handa tjenliga Plogar och Akerbragb, alt efter lordmohn,
Landets natur, Ogräsens art och, beskaffenhet, nr. m. Och
hdt set man otsaken, hwi ofta Åkerredskapen pä den ena Or-
ten dro st wiba stilbe frän en annans; fy ofta dt i ben ena
Orten helt anbra Ogräs an i ben anbra, och som forbtat
ett helt annat Åkerbruk. Sä fer mat?, at bet Qwickroten
starkt rotat sig in, buga ej de wanliga Harfwor, utan btu?
las der andra, gjorda pä ett fdrdeles fatt. Widare til före*
kommande af Ogräs, har förstrenheten ldtbt, bet manen-

X 3 känner



6
kannerligen bör i borian st stdana Sädes- arter, som ge-
nom deras tidiga och frodiga wåvt, taga lita stsom lofwen fotOgräsen, och dymedelst förqwäfja^,och utrota dem; fålebeö brn-
kg omtänksamma Hushällare st Åkenen efter gjödattdet , förstaNhret med Räg, ty Oväsen dr befunnen mara en härstare of*wer de flesta Ogräs, för des hastiga och länga upwavt.

Sälunba har man sebt käcka Åkerman hafwa genom
Nägs försigtiga stenbe, st ic grunb utrotadt Landt-Haftan,
at hon ej mera synts pä de wxax, der hon dock förut, mer
an i Mannaminne, st inrotat sig och härstat, at den under-
kufwat mast alt hwad der blifwit stdt; Men fom drfarenheten
wjst, at wiffs Ogräs dro dfwen mästare ofwer Rågen, stsom
Tranättet, Aferrotnba jc. Sä hafwa desse gifwit en omhugfett
anledning, at anten genom kastande, befria Säden frän en del
af dem, eller ock at fly til Mechaniquen, at anhälla om hen-nes hjelp; Härigenom hafwa ätjMige behändige Sades*
tattfningé-Machiner upkommit, hwaraf somliga genom starkt
waderbrag och pustande stifta Säden frän Agnar och lätta-
re Frön af Ogräs; andre äter, gjorde som Harpor eller (Bali,
uträtta samma med de tyngre Froen. Sädane Säll dro
gementigen af förtent Järnbleck, och botnen stampad full meb
häl, efter Fröens storlek: Harporna gjöres merenbels af grof-
wa Metzingstrdngar, fom be gröfsta pä ett klaver, hwilka
ställas uti en stark Ram, mer läng an breb, uppä tre eller
fyra ©tallar, uti hwilka stärorna st tätt dro stampade, som
Harpan, efter be Fröen man wil (lilja, giores fin til: Strän-
garne ligga ibe famma, och spännas lila som pä Clavér,
alla til lika lät. (Se Braun. Akerstöts. pag. 171.)

Sälunba hafwa Ogrdfen gifroit anledning tit hwarie-
hanba högstnyttiga Sadesrdnfnings-^laclilnel, hwarmedelst
ej allenast Säden kan renas ftän allehanda Ogräs, hwats
Frön kunna ästadkomma sä margfalb staba> bäbe pä Åker,

Trä-
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Trägärd och annorstädes, och äfwen i Mat pä Männistjans
hälsa; utan kan ock härmedelst den ena Ssäbeé- arten lätt stil-
jas frän den andra: de grösre Kornen af fanttna (lag, frän de
smärre, dä det Kärnfulla kan brukas til Utsäde, och til Mat
for Folk, men det siöare gifwes ät Bostaven.

Som Kornet ar mast illa utsatt för Ogräs och annan
Ohyra, st fordras dertil ock en nägorlunda fet och frän ogräs-
fröen friad Jord, eller bör Gjodfelen, fom brukas under Kor-
net, wara wdl brunnen, annars gjer honz mycket Ogräs,
hwilka med fin snabba och frodiga wdxt, förekomma Kornet,
och unbetfufwa, ftmt til ett stor del forqwafwa det famma.
Säkrast dr derföre, at Rågen fäs först i nygjodtLaub, fom be-
friar och rdnfar Avrett af alt Ogräs, och Kornet sts fedan, utan
wtdare gjödning, straxt derefter. (Se Braun. pag. 69.)

§. 4.
E

WNdteligen hat den städa och befwär, som Ogräsen ästad-*®y komma, gifwit Männistjorna anledning, at eftertänka
och utgrunda, om icke den gode Skaparen nedlagdt beéutom
uti dem någon synnerlig nytta , amen da uti Hushållningen ,
eller Läkare-Konsten, eller i något annat. Ärfarenheten har
ock wist, at mångt af de wdrsta ogräs, hyst tillika innom
sig st mycken nytta, at man likasom städt i twifwelsmäl, om
man hade fog nog, at kalla dem Ogräs. Sä har man fun-
nit, at af Qwickroten kan gjotas tdmmelig Bröd, hwar-
med mangen, wib Sädens wåxt, kan rädda lifroet: Ar
besutom gansta tfenlig at fästa Mullwallar. Af ckenopodium
Album, tilreder Irlandaren sig pa mängfaldt fatt en (maklig
Mat; Bladen, ja ofta Rötterna med, af sombu. s^</«5,
Serratula*. Arftium y /.t>l)»/^s», Lapjana , med flera, /jena de
fattige, bäde innom och utom Riket, til föda. Af Åkersena-

pen*
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MS Blad gjoreS ®ronfäl, och af Fröen prdssaS Olja, tsens
Hg båDt til Mat och Lampor; bylik Olja tilrebes af Ds^^,
ellet Myagrum Sativum. Hwab margfallig nytta man fatt
zjora sig af Grmbunfar, fan ses af Herr Candidac, Lagi
Disputat. Trandrtet dto ett begjatligt Fober för Creatur,
och en af be nyttigaste Hostag, at nyttja pä Härbwallsdngar.
Man funbe strifwa en tjock Bok , otn man enbast wifle anfö-
ra, och omstanbeligen upräkna be mättgfalliac nyttor, som re-
dan dto bekante of wäta Ogräs-arter. Och ntargfalbt fleratärer framtiden uptäckc<t. Mina kringskurna wilkor tilläta mig
ej, at utföra betta Ämne. Det har mängfalbig förfarenhet
gifwit wib hanben, at ofta har en eftertänksam Huébonbe ta-
git mot en Gärb, ber Nferen waxit st full meb hwarjehanba
Ogtds, at man af bitlemnab Sab näppeligen fädt mer dn
Utsädet igen; Men hans statpsinnighet och flit har innom
kort tiD st dnbrat alt, at inga Ogräs mer fäbt wist sig, ochMeten ej meta waxit sig lik; Men twärtom hat man ock sebt
sije, bdt en lat och sömnaktig kommit efter en idog och omhug-
sanbe lorbbrufare ; Dar har man fädt fe ben härligaste och re-
naste Åker, pä kort tiD blifwa upfylb meb alla (lags Ogräs.

Af hwab fom i största korthet och enfaldtghet ftgt dr, lä*
ret bock ljusligen kunna inhämtas, at Ogräsen tjent, och tjena
Männistjan til mycket; At the pa mängahanba satt bidragit
til förstänbets stdrpanbe och upoblanbe; At ätstillige Slögder
hafwa at tacka bern for sin tilwdxt; At be tammeligen noga
utmärka och föttäba bäbe en flitig och forstänbig, stsom ock
«n fötfummelig ellet bum lorbbrufare; At be stlmtba dro ett
wdlfottjent straff, för ben lata; Och dnbtefigen at ben AN,ansa GUDen uti och meb sielfwa straffet, hopftuppar sinomsorg och gobhet söt Männistjan.

GUVi allena Hlhra!
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