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IV)t nitift wärv om wetenstapcrnes förkofting och det nås
diga hägn hwarmed Eder Excellence upnnmtrar deras

idkar^, haftva, bland andre lysande gärningar, «v'>rit d' me-
&ef igenom Ed-U' Excellence tillwUMlit sig dki? Swet)-
-(!a Allmänhetens odöVeliga wördnad.
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Hmna Acadcmie har under Edtr Excellertces uplysia
fltjrfel räknat ett det lyckligaste ridchmai-f. Afdet ljus yäri-
från spndeö, siördar lanoet dc frucfter, för hwilka tack-"samme Medborgare uti sina hjert^.n, med den listigaste er-
känsla uprefa Eder Excelléhce dc minnesstoder som trots«
all

förgänglighet. Närw.'rande arbete ädagaläggcr ljttniö uplysniugar
Finsta allmogen ännu saknar uti en wäsmdtelig dcl afbe§ hushållning. Eder Excellence, som sätter fm ypper-
sta ära och förnöjelse däruti,, att främja alt, hwad till
ffingrande af :nrotade fördomar och till nyttig förbättring
tjmar, har jag derfore i djupaste ödmjukhet wagat . upoffra
det samma. Om det af Eder Excelleriqe mcd nädigt wäl-
behag anses, är mm önstan suliksmna). Det fan da
icke sela, att ju mine tanckar minna allmänt 1if,,!l och blif-wa wcrckande till det gagneliga ändamäl jag åsyftat.

Framhärdar mcd djupaste wördnad

Eder HögGreslige Exceiiences,

Ulideldäu- ödmjukaste tjenave

Carl Nic. Hellenius.



§. r.

OMM c H>!shä!ls wetenstapcil genom wederbörlig lillämpnmg
<^A, af de uplysningar hamrat Historien, Chemicn och Phy»

siken henne rikligen meddelar, wunnit marcklig lilwäxt,
ar «n fanniujj sonl icke fan bestridas. Den bestprkes tManö
annat, af De Lräpliga afhandlingar, som tiD efter annat» up-
lyst.' och ivadiKiianDi P.uriolcr ulg fwit til Mcdborgarcs cft^r<fyn, nytta och gagn. Wi age grlnidliga underwisningar hu-
rli (Ifcfii stal lilredas, at han genom De» HogstaS walsignel-
st fan lämna of? den rikaste fi6fö; huru ang stal stötas, at
wac Bofap ief stal lida brist pa foder; huni stogen (M
wardas, at icke Clilnaters !)å:D!>et iiå.)o'n gang m&ut twingaos; at mcd smarta 6fn>a'ciif.r>a wära Faders a!(?viD« bygder'
hur»,! Boffapen räuiigen ffa! ansas ti! den rikaste minst för
agaren; och andtclig n f>uni lagt, Fistcricr, tncD mera sko-
la anställas, sä at arbetarens möda rikast blifwer beiönt, Sä<
öam oatfraöt klagas dock, och det mcd yppersta stal, at i syn-
fler!)t (ull i Finland Det di' ganska statt bestäldi mcd ?anDt*
huslMnmgen. Jag w>l o i uppehålla mig wid upi\ifuanDc{
af a!ia de hinder, som pa alla orter möta Dcnfamma i Dej] for«
tofvt'.ia; nog o.f at man wtt, det en af fördomar förtjusa!) och
af Förfäders seder sann brnk intagen Allmoge jwarligen kan
rånas. Den äger ej förmögenhet at inse de förmonlr som
g.'iwm fortvim-tngav: funna tvsinnaö, an mindre wilia at sjclf
oi:rra!l4 c!) antaga d.'Nl. Här fordras fn pämglig fovc-.I;
här a|t.^ Ii)t?;.0 cf:;i'j\i!i; i'a (»(.U^teD stäc aiun: föga at ut\'åt<
tas, om ej belöning,n'cch upuiuiuvirs^i; följa l/.van cnDa sieg
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man wil at de stola taga ti', at unDffppa Det okunnighets
mö^ck.r, i E)iOiiifct d' unO,v el.n^e och lorsNghei waric iwWjjf*
te, iDciiiia- tica>acj har w.-.rit och dr iinatt jagt Den endaste,
hwar^nom .puuhälliuligc!! i Fi!',!a!>d och hos Finsta Al!!uo»
gm fan förbättras, M,d<lst roar Höga Ofwerhels Jpr.lDa
och SanOtfaDcrfijja forfan ninaa-; g""om Det för sill utmarcfui
\mt)it af N tionen alDrifl fyllot |iv6rt>ap« P<ur!or,sta ©dlijFa*
pclS dr,fl!gä 4tad,vD/ fanit uplpfte L,lrar>s c*n'fs)»/ som'jantte
De» ö.iimast,' \v>åvD ont sina äyörarcs anD-liga walfard, ej ur-
afrlåtn eftcv yllcrsta sörlnag^ at upinfa och U!!d,,rwisa Dem u*
ti ()\tiaD f6m \HfiQt til Z>i<;36 ttiftHgci wä!rr.f!'ad, rörde en fram-'
tiD lamnä o§ en glaDave vnfih i Detta ämne. Ma me Dock,
at ännu säkrare grunda warc hopp, man icke tillika borde fa-
sta större ttpinåvffanibet pä deras inve Hushållning, än har-
tils |TeDt? D'N naturligaste simkonst öfweriyaar ju o§ Dcf*
om, at Den som f)roarPen känner dlev folier näaon förnuftig
gruzwrcg l uti Di ang^gcnherer sonz o!!?edtlbarligc!i röra ho<
'nom fjetf och hans hälsa, an nnz-dre kan aniiga eiicr följa
uägon fåDan uti de warf, soln pä fsarmave afsta-'.!) warcka pä
hol>o!l;, Q3m*afre- wi älcr deras hushållning iunem hus, sä
Wfwe \in i femmm] under de ömmaste rörelser warse den stör-
(la uselhet, del beklagligaste elände, hwilka ingalunDa af et
milldre gymlande Climat, utan endast af InlnMarenas alffa-
De okunnighet SeDa sic ursp ung. Porten, upfylde meD en. sta-
digwarande rök, os och osnygghet, utgöra ficrcstades deras
boningsrum, i sallssap mcD hwariehanda smä fafef. Den o*
naturligaste- blandmng af allehanda, oftaft m^st förstämda mat-
persedlar, blir dem Den lackraste spis. Dryckm, afweu sä an*
gelageu för lifwel som sjelfwa maten, blir af de baste ämnen
maf blott okunnighet ej allenast förstämd, och onyttig til sit
ändamål, utan ock oftast skadlig; at förtiga fiere fe! som Da«
gligen begås uti oeras hushälwmg innom bus, och med hwil-
ka de synas lika som inbördes tafta at förstöra sig sjelfwe och
sin «9«nDtMii. lift sä bestaffade omständigheter torde nu täm-
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ligen den ■ frågan kunna bcswaras, til hwilkendcra, antingen
"Quöbåilnmcjen innom eller mom hus, den första upmari samhet
bör sträckas, Ca man uti et land genom nya l!!rätt!ii!',gar och
föibättringav af wedn'cagne feDe v uch bruk, will nphjclpa De*
conoinifn sann m>d det sainin,, befordra dej; Inbyggares wal-
gå'ij-3 ock tr-.fiiaDV Men fo|i lamiiar pen til mer uplyste Hus>
!äliar^s gvaiiifiiiiiö; T>i niUc fovemäi ar Det nog, at af det
foin kariligen anfordc bl>fwlt tydeligel: kan ses, at lifa sä no*
Dig som fördätmngcn biic för ipmjfa Allmogen uti Dc|i yttre
hushållning, lika lä oundgänglig blir den ock för dem i an<
fccnDe til deras inre; om annars lycka och wälsuMlse stal åt»
följa d.ras avbete. Af Denna ankDiiing hav lag ■ efter De til*
fallen jag £gt, anmärkt de fel som af linne Landsman begås
i fi)nna'!)Ct uti Dcra^ hushållning iimom hus; och far til en
början npgifwa De fövnanUigaste jag funnit wid ttlrcDnttigen af
deras drycker, Blifwcr Dctra milt ri>!ga beniöDanDe uttytt ef#
ter min walmening, lä torde jag winna benägen tilgift för Det
soili saknas i a \)j.\\vöctd. lag stal oefda på Det kraftiga-
jle i!p»n!ntras at fortfara i Detta a»me, !)\varnieD ej annat
paMas an Allmanhileus ni)tta och gagn.

§, 2.

Wamet som wid "jSßtSttmjlrjDflicjfetS första ålder af »<uu«
ren syn^s'dllfwit utfeDt til dryck för Den samma, nyttjas der-
til: ännu i Denne dag ensanu, of fi,re Nationer. Hos Finnar«
ne, i fpniKtbct den fattigare, Delen af Dem, utgör t)et ock de»,
ras förnämsta drock. Men dm som känner huru mäuga stags
Hetcrogcnca wotneii innc^aila, S)anifa i större eller minDpe
nian, eftett deras b^Taff;»!)«, funna wara äfwemyrliga för
!nen!'.istjol>swct, och l>iiiu ringa unviil wid deras »ptfjar.De af
Hnsta 2iliinogcn göres, fiin^r iåtiiigeti, at a^ven i,denna
ol.uftaudighct nplys.iing och ifrevf:;n för Dem ar af största wlgt..
Jag «)it «j nämna om Den oförsikcighct, da man unver fläc*,
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4
Ftp transpiration, säsoin oftast jnr af den okunnige Illlmogen,
dricker jfn'e qwarcer af Det kallasta watten, hwarpä dödande
Mammatioucr, eller amnnstone odotligli stockinngar i undir^
lifiDct ounOiviti^cn följa, hwilka feDan genom tärande febrar
©cf> cwmsoter bortrycka folkel i Dcws f>alfnxi äldet. Vlefwe
ock umD afwat-nen, samt »ib deras nyttjande, all mö»
ielig försikctghec anwänd, torde man dock mcD stal kunna pä»
sta, at i wara Nordiffa orter watnet för sig allena ej kan b!if»
roa til dryck D't tjenligaflc. Ty genom jämförelse af de (**
D.b.v< ovia;ua» s)ti:;cr,il«u\irtfii mcD wäre, ftnne wi tydligen, at
de förre i mSsi&faltiig proportion aro rikare pä lusisyra ån di
se.dl^are. Mumie dä icke per analogiam fan simas til et dy-
IfFt förhållande af luftsyran tui deras och wäre söta wattei,?
Aro nu acer wäre söta n i samma mån swagare pä den»
ne de gamlas !ä kallade fpiritus aquarum, som wäre Mille»

matten emot deras, fa blir Det en oemotsäglig sanning,
ni de i samma nian och hänseende blifwa minDre rjenfigc, arensamme och ofötb^ttraDc utqot\i wäc dryck. Af fcDnave tiders
erfarenhet wcte un iv med fullkomligaste öswenygelst/ at Detta
<fwicka acidum j,,st ar Det samma, som meddelar wZtnet Deg
törstsiackande egenffap, som befordrar roatnets lättare bland,
ning m.'d wäm waiffor, samt Dcf snallars afqäng ifrån krop^
pen. Skulle man ock mcdgifwa wattendrickandec hos 00 i
Norden för vällustigare Ständspersoner, hwilkas yppiga lef*
nädssan ej allenast riklig,,'» ersätter wära wattens bristande
egeilffay at lästa bloden, utan ock befriar deras kroppar ifrån
<ir blifwa för luftens werkiungar sä mdrcflrgcn utsatte; sH
kan man dock ej annat än anse Det famma för Den arbetande
hopen säsvm mindre tjänligt "Dricken hor ej allenast tjena
*'oÖ ar stilla torgen och uplosa fega och ffarpa wäcffor, utan
"ock under kroppens upwärmande och stärkande, ;at besräin-'"ja wätskowas lopp och fortfara oH emot kölden." Se HerrWfIT. Proftss. och Ridd. Haarrmans Lakar. B. 2. edir. p.
ila, ■ ■ ■"■■"■ ■ "

■ " ■■.■■..
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v' 3 <tnf<e»ö< til ten magra sch härda samt' lillika salta
ech spikna föda, menige man ti( större öden dagligen nytciar,
b!ifu>cv el säpaktigc menftruum, eller eu sådan oryck som kan
WH.rbörliZm lösa sagde spis, och tillika stilla deras törst, sä
iiH)cfa oundgaugiiaare, svul Det H andra sidan blifwer solklarl,
al mmagrade kroppar hwarken uthärda ovKic eller köld, än>
liiiildre cnwtstä en förtida ålderdom. ©et i en del wäxter be-
fintliga Sacker-amntt, utgör n>i|?evli()«n- dctra nlcnstrlium; men'
sä roiDa det ailnnint bekanta och »frän Wästmdicn kommande
fornt sedan rafinerade Säckrct faller Dem för dyrt, sä blir
tvål ingm ting angclagnare, an at tilse om «j uti de wärter
so<n äro'Landets egna eller &musot?e tåla-. Climam, detta örn»
ne fem fiimaé; hälft Der är eji owedcrsäg«lig saiining, al Lan»
dets egna alilct' arK för de§ Imväii^are de nyttigaste c^cf)' Idinp*-"
ligaste, StridtKor>^,, Hordeum vulgäre,: genom försiktig mall-
ning och torkning til et godt Malt ttiTCDt/ lämnar vi) här i
Norden snart sagt bet ylimigafte Säcker^ämne. Af detta kun»
ne wi genom Den Högstas wälsignelse, allenast wi förluiftigl
stöie wär äkcr, .tvinna tilräckligt förrsb. Böre wi icke dä ef*
tenänksamt anwända den otz til nytra, och meVelst en drycksom af den samma tilrcdes, och i synnerhet »nnebäsier Dej; prin-,
cipium faccharinum, ej allenast ln,3erhielpa matsmältningen, u-
lan ock härda 06 emot fnftenö wäldsancheter? Kanne rot til-
lika huru den Allwisa Försynen uti detta Malt nedlagt dm
ypperligaste Medicine fot- de allmännaste sjukdomar som ätfölo
ja n-ärt Climat, sä blifwer i sanning wär förbindelse til deK
rätta och allmännare bruk, fördubblad. Plnmsier, Peripncu»
mön jer samt hwarjebanda hostor och Nhcumatiffa warcker,
blfwa hos ost Enpeiniffa, för den^ stronga kolv och de jwära
vmffift nrf wädsklek som wi aro underkastade. Nppä dcha
Ma de ss kallade fistlar, stira Ben och Skörbjuggeu, son»
ix»drcfefiaen utgöra menige mans allmännare p.iågov. Hwad
dche sidstnämnde sjukor, störbjuggen och fiflel-^ren ang<ir, fä
wel« wi as Ma briws, Fsrsters samt Rushes, Mm de nyt
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astes, pä erfarenhet grundade rön, at infufion af mals, uti
Sega altiD gjorde en oitjMig iKafan; se Prof. och Slffcff". 2scv*
tsii Watcria SJictNM sid, 56. Uv i)orbt' och al>dre tärande Bröstfe»
brår, är »vörten ifrån . längsta cider tilbaka redan ai.fcDD son»
e» Dråplig Medicine: derföre Den ock lunchade, ci)iini ftm *pelt euporislon de: ock är, sv förtona rum i Den förra ©tocf»
holnista Pharnlawpoeen. .£)wi!^n kan da med skäl »eka
tHaitDncfa^ förträfflighet, fvamfér alt annat, sä til dryck foni
g,k til präs^vacive för Landtts Endcnusta sinkdolnar; när Bit
äiniu mkommer, 01 Män genom Chemst undcrsökmng fimice,
tu priocipium iäccharinum i Det fennma är meva wdrmanDe
»ch närande, famt följaklligeil i wär faila Nord häisost.in-mare, än Indiancrnes renade Säcker af deras sackerröv? Me»
Diilf! en lämplig fcrmentation, i hwilfen'wi ställa Detta malt*
dricka cflev Denna Malt-infusion, bibringa wi densamma den
egmffapm at i längre tiD kunna j kallare mm, eller kallare,
ofaDt conftrveras; och i Den mcliv denna jäsning a<»stä!!cs fot*
tare eller la,'gsan!inare, funne re i ock göra drycken lämplig
gare cfr c v åvcin&n'ne. Et hastigare jäsit dricka, blir »ma n:«
faii?c ud) sagdes wintcrciden nyttigare; et JhtivQfaiiniw^ jäsit
dricka dcrcmot, mera syrligt, li',n'a lastande, och fpiiaftiigon
sör!.vialt!gast n«'dcr !)efa Sommaren. Spirituösa " ftcjucuvcr,
fdfciu h;tanM!'cr MHcD-ficf.1/-nicDDcla os) wäl ocksä någon war»
nia, och'ku,!de för^l,'!,st ii anfai i.fa nymge för ef? i rom' faf<
la ?iord' ni n loin Det at Denna roårma är gansta fiygtig
och svarar en nog ton nD, fa '^visilr afaxerih^cn, a Dc e .coa*
g.!.'ra wara r^ukor; «öra m!!|K'i--[il^(fiie (fera, sann dispo,
ncra och ».lsäua fir.a ulst'are för obfrvurnoticv och si.re C!)ro!U»
st,v s-i!?i?,o>nar; im^vefure de ock "b'!f!?a til dag-ligc bruk i
n^arc Clinutt aidrami!^ in.nnga. - clisi hmu ock ti iiogfanif
vrC»vDa o^i! Anvisa !-i[)lh-v'? !n!s'>al:n,,!g för ozj Mn;tiana;i. ■

I ware Cliniat dar reimvö br>,ik bufanv stadli.it, har Din'
oni va .nat«:r-'ii. ncfat ett v'ärt af Dfuf^oV/ mur l>wi!ka wi k«ln«
de pva(3a o(j Dcrfatnina. Be frukier och bar af hwilkas saft
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7
mit)- konst'MM' hetsiga :&r!)cfcv kunde tilrsdas, meddelar hov
'■0$ ej i störr« myckenhet, da tu i behöfwe til at brymden
'caiefcentia cWr rötakclghct wart oundwMiga . kvcrätailpe en*sann, tuan blandning meD sada,!H, sura ftuttcr, fulle päförg
ost. Af ctrjfiHiga säd.sarrer Dcrcnipt, famnat hon o§ tik ersätt-
ning, allenast wi ■ ranligm funna stöca Dem, fdmt f«Dan an,
tuÅivpa Vem til nära egentliga behof. Detza cyck,cs hon, fof*
jafrligen, jäluce t>et un kunna hämta af djurriket, förnämligast
titfcDr til ämnen för wärc lifsuppchalle, sä nl-wär mat/ som
til wär dryck nyttjade. : Wi wore ock i fauntn^Dtr. lyckligas
stc, om wi sa fyanitiinmn som uti alt annat ällydde naiutcns
l)tiiDa anwisninZ; men.' en^bUnö kärlek til främmande seder och
bruk, har i all,< tider qwäfr och qwafier ämill i denna dag
den sundaste .cj-ccvtancfa. >, Ifva>^ de längsta tid»? tif.b.a.Fa/ haf<
töa dock drycker af säd titteöDe, blifwit nyttjade; och har .inotj
största anlsdmng at tro, det Nordens Inbvagare '\v.<\t\t. ibians
Be äldsta som -tipfunnit denna för Dem l^öqstqagnaude »etenf
jkap Finska Allmogen, genom «rfarcnf)«t öfwertngad om wat>»
tcn^drickaisdets om ej ikaölig!'et dock åtminstone mindre gagn,
fann (!i!D ifrån främmande Nationers i!N!gange, anser d.jza
af'säd tifrcDDa dcycker för De yppersta, sa mat at nplifwa ut*
mattade lifskrafter, son, ock at fläcka sin törst. Men bekla?
ZliZen f!ct' ti{r«DiH«g«n efter Förfädemes inritade ftder, meö.
den wardslösher och brist på eftertancka, at man m.D fulla!!
ste Dl kan pasta, det de förwandla den til fina .grunDanuieti.
hälsosammaste drnck til både osmaklig och esomoftast, stadliZ;
hwilket nogsamt stönjes, allenast man med någorlunda tiptmlrf»,
samhet granstar densamma, efter de upgifter jag i följande §.§..
f^r lämna.

§- 3.

Wid en rättskaffens Brygd, aw fi^ omständiglitter al
i akttaga; såsom mslcus |>rsfn>an&e ech sällande för målnin-
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gen, mZlöens större och mindre finhet, godsets Wande, ks<
kände och urlakande ined Scrömwaccen eller annat fem ci ar
hardt, gol» Humlas wäljande, nmittanöe och upfjuDanDe, fot

"ån Den tilblandas och amvändes til brygden, goD och ren
jästs wälianbe, och cilsättande wid lagom afkylning, samt
Buffans behöriga sprnndande. S)« minsta f<i titt endera af
dcha smställdtghtter,, stavar oemorsagligeil hela brygden, och
gör cfcer allmogens sätt ac tala, Det drickat ci lyckas. Men
i hwad man ar det som Finsta atlatogen wärdar sig om alt
detta Md sina breder? Den dryck den nyttjar wid gladare
tilfdtleti, at upftista lifskrafterna och upmumra ftnnct med,
åt öler, oluffem de kalla det- Det tilredes as mälcadt korn.
Sant ar, at wid mdltniugm oftast begäs de fel som sedcrme»
ra förstämma hela brygden; men Dej|a erkänna &e dock wark,
ligen för fel, söka föliaklligm at förekoluma och rätta dem,
hwarutaf ock lyckligen f>änpt at Finska Bonden kan upwisK
tämligen godt malt. Likwal bör han midenvisas, at under
Badstuga $> eldning täcka gsdsec, för at jamedelst hindra at det ej
lnä dlif.va' ifcvblanDat. M.'d tilvcDningen af deras öl tilgär
i en stor Del orter pä följande sätt, Ont q vallen förur fnktaS
«jaltm-j&(«t ganjFa li«t med kalt wartsn, anD pas et manligt
<i>nbare atten till en tunna nialnnjöl. Om iiiorgoiun derpH
(I'.v 3 &evti{,, un favPrifDte rcser> at ämbare kokhett isatte»
hwargäiig. mnpaii rörcs och täckes. När mastan da blifwit
Z^i!0!l! flere päökliingar af kokhett wancn \å tunn, nt [n't>a<
s?evj?aH kan uc^n nacken mod a drag t fpaDaii/ med l))v>\iUn
hon eiH-I'h'Dt mässen, " iffntt d..'N c»a bräddc!» askaret til
den, motfla^nDe l'/.ed m hand,, lämnas den i.rs. 'Dä ka^
tt>i>3 fteuar i c(Den at up^lö^qas, och fet i D.'n mängd, «t t*
mor ffa^ai* k,',ppe u;als!i^öl surrar en sten, cKininffone af 6
ni^rckers r.':gl, c{{^ i &i*:;l af in ,<lnjt\v cwcnne iifin^:. Delie
fallas sivall i faret, hwar itnDci* cii annan flitiat oniuorct*
jK*agan/ ftenÄvnre som Ve ■ säga blifwa fa faui(a at t)« ej
Mnua ka^c,,lMlkn 3i^pä täckes gan^vi wäl,, pä dt livkok-^

■■■" .
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wngen mätte ga få mycket bättre för sig. Humlan kokas ses
dm» i kallt öxit«n, utan »i%oti den ringaste föregängen ffölz»
ning, och tages i den proportion m en näfwe swarar emot
hwar Kappe maltmjvl. Den kokas med god eld wid paH
§a:fan»cHi timma, xlier ti( %><s fjällen wäl läszna ifränHinule»
knoppen. Under Denna tid siss majtéi.» pä rostell, som fa «f#
tza alliliättt brukligt sätt pa barnen täck med fuis käfiinHar
Kl) halm. Sä länge -Det fwti rilu:cr m rosten ar grumligt;*
sias d'l å nyH liWäkas, tii en ny ZettomsilninZ, Men 'ta
fnan bit klarilav, sias «ti del af Humla» mcd laget mi sa-
eu som stäv unßcu rostm. Kalit »iWtcn öses pä rosten i dm
MZ« som godset däri sjunker. Härmed fo«fares, tils sä myc-
kel» wört, blifwu famlad, at den fMomlAn lipftller samma
högv «ti- karet, som mässen iiUlchade, Da Wjcs öcnu< wört
ttf öl, och omröres som oftast, at dcv sä mycket snarare måtte
swalua ni j^stci;s fnblqndiiing. Sedan wörtcn blifwit fl swal,
at Ditt kännes kall md det armbagen däppas i den samma/ss Mägges jästen, ett qwarter etter ett hälft stop efter lä-
stens godhet, pä en tunn brygd. Denna inblandas under
Det »vörten omröres. Sä snart denna blifwit uplöst, täckes
k^iret gansia wäl at 6^e()sHa den tiljaslnng nödiga marinen?Nar nu jäsningen,blir märklig och begynner höja sig, få bort*
Mes tackelset, och i denna ställning lämnas altsammans til*
Hmnlelacket sänkt sig, sä at det midH uppä blifwit concawt,
bch |¥«m(nett bryter sig ut wid brädZmm af karet. Dä np»
cagcs Humlan, och mwrides, faitic bti||Ean östs pH . ttmnot/f*in lämnas osprundad»: til andra dagen, Mer riié dm igenom
rörelse» å »yo upwackte jäsningen stadiiat, dä wlumn fyttes
i$ wä< tilsprmwas Efter iiägre dagar anses det redan tim*ligt til dryck, och nyttjas.

Dm wldlöftigher mc& hwilken jag deffrifNcr denne Fin-
liarnas öl brygd, fLrde af någon cil äfwenryrs yuscs för mm?
öve nödig; men &-j däraf sinues, til hwad mycken del Finska
Mmogell darwid redan följer sunda och rikiqa grundsatser,
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0 torde . öitis4noftt OrsSvtv och ti? ön.si!lt NlchbokKa^cs Hopp
bliswa styrkt/ al medelst fofuujrig efcn-syn och wrthiunu ii|>*
lytzningar, ä>^ yllerligars funna waZlvda D<ui til funfumltc^ef
tzärmmnai».

Ibland di förnäinligaste fel som wid deras ölbrygV kars-
wa ral«lsl> bliv ol^fellgm Vet/ md^ -ej koka fm wän< Nak
Man \vct ; Nt sä wäl inäUuiag n soin fafuin^n ske i öci< af«
sikt, at st>lwra Den Unniftiglja och seghet som 'u£i nära sä<
dcs clrcer ia:nnt.iii[)t!fu Vcr»is destäl>os<völc>r/ utom hwil<
ken fouPvisu) de! oljocfiKja och syrliga ämnet uti s«0<';? awliZ
sä fil» förenas, ar &c ei!sa!Ul och cuDafl Wid brygVett af t^nf*
ncr uplöses och meddela dec Den söca smak som #'tni, sä bitt
det oemotsägeligc, at i)w<ti> fern un endera cif 3cfja tniflcSiiti^
heter blir försmnmM/ allid utgör ett betydande fa ww brygga
ningen. Härwid totö« roa! inwäiwas, ål ehuru kötten «j
<^ente(igen kokas, likwäl öct sannna Uträttas mtjefet wigare,
Mcd mindre ti)spi!lan och tn«& mindre wed, Medelst upglödga^
de stenar som läggas i ,mffen. Men mcd neg ringa eftcw
tancka finuoc tndi)/ l»«'« ikn Derma förkortning af opcralil»!
bidrager ni ä-ioamä!^ I bet ställe man geiwm föfnin^
smäniilgoin och Irrduinpm ökcr warmcil samt fäledes fölicr
Len !lltt!)ove tiiUufeu- j>lf brukat wid sina decomposltioiier,
iå ffer har twartmn at wärmen i sin början ar stofckast, ochj«D«i» c fter halw afcag'r; hwarutaf el annat kan fjiin&d, tfn
at blandningen til en Det blir wcdbränd, och til «it annan i
del ilärmaste oförändrade da ingen ting mindre dtr anvamäiet
är rounitit. Man har ock all orsak at bcfara, det wid dcn^a
optrcliion af stenarne nägot fan masken meddelas, som t-ftit
dehas Stjßniga ege,,ff^p fan i mer, eller intn&ce msir wara för
halsan jlaölicjt. >Önni tncin^ct ffenamt gifwas icke, hwilkeda de upglödqade stäck,is Uti TOattcn eller något annat flui-
dom, ej allenast falla sönder utan gifwa del ock en smak -ef*
ler sig? Yen fastaste kropp, da Yen ttpglödgad stäck,s i
Mlttn, förmwrar del bad? cii sinak 06) (ueft. Huru bör ma»
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dä icke ftuckta för tl, främmande ujblaudlling jr»t& denna wä<
i'c Finnars operation? haldst De havcjrfen göra eller kunna
göra n4pi uniHvt af de stel:ar de lyåvnl brnta, och man Dcjj*
ticpuj dagligen i>!ir av.rfC/ at stciiarne lo»! uciagas efter kok<
ningen / mästcheis äro sönd.?s!!!olude cd) d'nnui grus efter
sig pä bollen i karet. Bör icfe cd föllluftigl wis »vovteii
tolas i k.cl^l, dar en småningom ci^caga.'dt iv>avi«^ ej alle«
nast b',im'e förstörer Den lim^iivjl>.ci och \^l)ä som eft^r malt*
ningen hlifw^r éfcitj j nära säo^s arter, uwh oif »l,'gare ut»
lakar i^n »lust fwa «f £«m fan nplösas, uunt Dara alt man
nägo» farhåga af ftråmmanD* och nu«ö|e gaguanix tilbfan^
ning. 33vftnue wi accv hwao w' mbu iafecter ars af nam»
re>l illqwarurade pä humlan, hon siar i waxt, samt hll»
fu de \npit dm tiöc» furmat orena 0«l/ »ämie hwarlchanpa
nnDi'o händelser under asplgckningen af de» fanmia/ sä M'de
smunstoiie sllygghttttl fyrdra, at Pen salmna ttina» öcu kokas
ljöföi ssöljas, J)ii}il!et därjämte el ringa |Tii!le bidraga til
lackats karhtt. lästen t!lbla'lda§ ock luereiiycls dä \vs:tin
ännu ar foaixurn, pä &et D^icfat måtte plifwa t'<s tni)cfet me,
ra rusande; mciv dcc far Ddvaf tillika en obehag lig sWak, och
:Bcu ru!a:!de eg^nffapeil som de wilia uuDJcfa ft£ dricka, 5^
följir i sanning större pliigenf}ct för deras Imifa dn Oc lalt«iigen ftnnm förcst^lla sig, I Denna omständighet blifwerfin-Deujluf cftersyn och t\Uu(f«2 för D«ut högst angelägen Men
att rätt D;ta-!iiiiKra Dill grad, dä wdrlc<: (nvarfui är för förf
eller warm til lastens inblaildning, ar ej sä lätt fot» nim^n
torde sig inbilla: to blir wörtcn för kali iiimiii tilMarib.ninget!
of i^stcn st.r, lä gar jäsningen gauffa längsamt för ftg. och
drickat fucuac; harcil fordrad erfarenhet och granlaga »p*
iuat*cf'fauil>et. Det säkraste tecken, som förfarna bryggerstor
för mig iipgifwic, hwaraf den mome/ic bast kunde igclikaonas
'c& wörtcl» n-ore lagom warn» rit jästens m:?ttagal!de, ar at
wid det fingret doppas i wörte», inan stall känna efter diras
ftgcn wid pta» af xokun likasom en kali ring om fingret, dä
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likwäl wld sin^t allvan kännes vu%f>n fj;tiin(je& Me« tjtim
mänga bicmtjVanDigfwct' nmiu* icke bidraga til v>tca ka-melcck'
necs osäkerhet? den gjorde derföre sig af vtarr alllliänna högsd
f&njent, som lipgHfwe el prof HHrpä sä säkert, «t l>n>avfeit
årstider eller auDv* omfldnDictl><tet jluUc w<rka pä &et fattt»
mc». Ben öftigi processen wid öllilrednmgen fdima de rälw
ligen wal, och d< fel fotn därwid begäs, st'e af wa«"D^!s-öf>«r,
lorn sällan ined ftreställiungar eller efterfyn kan rättas. Britt
kals kl»nh:: sätta De Mista lilet wärde uppä, utan dömma
lwän om til dcs styrk.i af den ljockhet och f<ö'?« som Vet (>af^
wer; h^vartil ana» fommcv ar ju brunare det är til f^rgsi^
ju fönrWllgars anse de Det: derföre afwen, da de stola be»
römma et efter deras tanke godt öl, få säga De at det war
tjockt och nlörkc foiu swinblod. Af dmne a»(iiD»m-(j tovDcbe ock förnämligast sty wönkokningen,, och äfwmkdcs förlära
sit dricka innan Det grofwa och jordaktiga hunnit sjunka och
satta sia pä botfen M?n kände de rdttUgcu/ eiicr blfwe
fultkomiigen tnwcrwiste om De oläa-enheter De mcD et sä tjockt
dricka åDraga sig, sä hoppas iag räncljen ti eller i döma om*
ständighet bkfwe olnöjelig, El fädant dricka, beswärar gan-
fa mycket!nag:n i anseende fil sin seghet och tjockhet, ty Det
sörstörcr er allenast magwäcffan i sin assimilerande werkan,
utan upremr ock unDalifivctd nenDe< system nl pinfamina co>^
liter sonl «j faflan i en Iliaca fotb\yt<\f. Ja afwen de con«
stitutioner som til wädcrplägor äro R«nO« benägne, unvga
dock icke at mel) är^n fastna för De ölägenheter och shstrnctiv-
Ner dem en fö därfwad digestion alstrar. Jag w>! er nämna
em Sten passioner, ssm enDel auctores Biaetetili 4f\\Hi»
!)dnfcDa af ett oli>la&t och tjockt dricka, häldst Theorim om
Scens gznemlio!? Aiirtji ej synes fultko^igen npdagad. Nog af
Ät flt\t:t(jiitk'r efter allmän erfarenhet äro wiHa fölgder af et
(oDant drickas bruk. Ac stik.l plågor jdirtwäf ansätta Fmffa
allmogen, Vä den pä finn gillen iiDtrjat Dnjtft dricka, wimar
<¥fciwaf)ete!T/ fastal» &eu ring.v öfwercMlft di äga at mot
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«ffct tJnjcf, huru stnvänd ock tt(rcDtirn§cn af desamma -wot*,
fä tmjcfet jkulle städa teirt, aör al De sällan mitztänka fttt tjoc^
fa dricka för f ler. De »yltja det mcd glädje, »tan <i!f fa?»
l>äga, och (iDa sidan dwad De fäsmil; tit* afwen den mast
härdade namv inaste gifwa ester, och plikta först med sivedss,

ftdst itkD sictfwa döden, för den oförswarligaste okllnniZhet.
Vch Sedan De »tf*laf masten pa rostci» i den man som De
bchöfc til sin öibryAd, fl utlaka de Dt» äimlt öfrige niusten
mcD fttre rcs,>r päösr wactei»; af l>wilkell fwaga ofning de
därpå cilrevä fiu fa kalkade ©abti cllcr Ralja. Och som »>«»
thodm wid deivsamma är aldeles lika mcd den De följa wid öl»
bryyd.li, A aga desamma anmärkningar, som wid deraö öi>
brygd blifwit gjorde, här äfwen mm.

§.4-

Soilt de ej oftare brygga sig detta swaaare dricka, än dH
de förchaft nd(von ölbrygd, sä hafwa de påfunnit, at nnder
me!ta>M!)«i'e tiireDa sig en annan dnick/ den Ve kalla lauhc»
2Salja «llcf nliöldricka, t ans«iwe fil rägmjölet fo,n de bruka
wid 6e§ tUredning. Hela procesten härined bestäm i följande.
De taga en kappe raginiöl, syfta det mcd en hats Sä tmmt
ft»rttt«n A under ständig oinrö?ninc,, stasta bet sedan pä cldm,
lå Zrer e,) Sä kallt wacten nlsiss, hwarpH det sedan lindrigt
Npkokadt lm>:s af elden Imeolemd syltes en tunna, i lMl>
fm de tilförene haft dylikt dricka, mcd sä mycket kallt wattttt
at tilräckligt rum bl?r i Den samma til denna blindnma., son?
föi\n til^lU, mel) hwilken uti tunnan inblandas ftret jäst, som
npwackcr n^(>on (lagd ehuru ringa itlfhing, Dä denna l!p!'ört,
j^nrnDad tunnan och drickas är fbli<mdt dagen redan färdigt
til bruk. Detta Vrickat fat» ej, som hwar ock «'n fäVrtia«" fin»
ner, annat an wara osundare än Da förr lxffresiie efter öl<
brygds» tifreDDe Swagdricka. §;o h<lrtil nnnia de Rägnljöl,
fvm förut ej und<rgäol ntzzon måitnn^, och föröftigt ej gif-
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wer i hen nilu ft>ll kornet behörig fetnia ät drycken. Mg-
tunis: och pläZlzrue som f)(Sraf hä"kda sig, blifwa desammasom deras fjclffnmDe bröd hos den» ästadkolnmer, ncmligen
Cardialgier och niagflen, m«D mera. Det so»» af mjölet ur
ercrcheradt uti denna dryck, hak all sju scgbec och tmiaf
tighec <|n)av: ingen desymposjtion jfer as beständsd^larne, u?
tan Der finare mjölet som för fi>' lacll>et kal' uppchnilas i wa-«
riet, ar Det som gör gvutau och fhn-faij i Denna dryck. E)ct
(!ul{e wäl tyckas, at jäsiungeil i l>wj!kcll octra dricka sänes fe*
dan det blifwit mniladc, stlille ersätta Det som blifwil llrakllacit
»vid kokumgm Mcil Den som af ChmiiLa gvunöcr wtt, at
om läsningen stal gä riktigt för sig, sä böra de ämnen fpi»
stola ställas i jjfiiing wcijja mi en Vctemnneral) prKpowöll ni
ijKkivan&ra/ ofwercyges nog fuact, at uti beiine bfanDning del
niylLna watntt ej allenast hilivrar, utan ock o(Dii^ förqwaf,
w.r Den lilla motus intfinfl-cus som d.n lillagde lästen up*

ujdefer- - D'nn« dryck blir säledcs at avse som en blott Wantf
■ ning af mjM och watte», och Den syra som den äoraM
sig, iii.fa som en getioiii förruttnelse än läsumg ti(DanaD
fora. D-'ll bli** ej elicc kryddad >n^s lmmla, fnviiFen
Dciv fFtiiU upag^i magen til c» starkare findfrnin^» krafts an*
ivinDai De dels ock afbryta och förekomma nyjjiMimde stadliga
fnva. 9^i>v'tci- och syra i inag>:n aro f&jaft«iif?H omidwif»
lig».' fölgder pä brukat af Denne dryck Utem de förstnämnde
bär i land-t allmänt förekommande fiufDoauu'/ fci'n«unc
deras sa kaliadi luaai^n 06) n>arii!;ainm (Gaftrocivnia
Chronica pjtujtoia Haarcmanni, five Cardialgia Audo-. rum) ws|?er{igeH at oiiH«a«sj halvst den i sannniz k(U, anles
fora ii-oDrcit tit alla d.ras öfrigc i unDcrlifaH-t iilstötande pIH«
ger, cd) som Den dar urak1 grinidorsafe!» hwarföre rtfeté na*
sagde kiimmr la tiDiat öka uic-utoiitcnj listan, Ac anföra <il«
la D*: Diäe^tif>.\ fe! fo!» biöra^a til o^uno nlagstc,,, är wid d?t«
la riffaiW ci mitt föremal. Ibland ** förnämsta räknas med
största stal bruket af Detta npstbcstrcfne jau^o kalja. Det
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fts(fa3it< jirtiictocj, Sel modstulne umgänget sätt som caraäe-
riiérar en §cl af §in|?a alimeg-n, kan Dot wäl af annat liar»
lidas än af De räheicr m^d lMilka De sä wäl i mat son: dryck
(jffbäfå sin mag< > Be:r äcklar man Le niäligfaVige fc{ ds tiHU
fa, }ån\u O-v i;efiii, bcgä i sin mal l,!as D:r Collianders Beratt
Nift til Colkgium Medkam för är 1765), masteman tffllUf
ning falla i förundran al Vi ej kanna wswfammare werknin»
gar pä hallan. Men Veras genom upfosiran ech avbete harvade
troppar cmolstä d<l» f;l en lid/ lils naturen bli» 6f\i>«rra|TaD/
dä fcVan för &et starkaste Fvlcksiag llfsdagarne ej wara lan»
M «n för den wallusiigastc laltinge. Dagliga «rfflt?(nl)ct«rt
lämnar 3H haron: Ven beklagligaste öfwmygelse, cch Detta na*
tions obliva 6t>C/ fä wi lzwarkc!» tilffrifwa Indiens heta tx\)b*
ta, Eövrare Européns nMticr, syhlolös te^iaD; Md mera,
fem yppighltcn infort: nej, dctza angenäma gifter äro för Det»
obcka,'!la Enfald och tarfiiglm lngör Veras wällust; brist pH
ftiujTai) al räitllgcn dnnninbd de af Försynen tipatf climal
tiwclte l}(jfw)»t tii fitt Uj)pcb4!l« och fin föda, blir sälcdes af
de största orsaker Dcvtii, at De siäste af alimogeii Vö innan DjJ
hunnit ten aiDcv natiiren Den fönlagt. Kan nägon oinstäudig-
het uti hushalls wetciiffapel! fordra ömmare oimanka, Uli ett
§o(cli4lt^t l,nv, än Denna? Folckdvistcn klagas öswcr; t»en
fdnneö med smärta i alla näringar; men orvl^kcrne bar inan
(j tomt nog angclägei, om i/.rnvfcn at tipsöka eller hafwa.
Med Ve ypperligaste förstager til Folcklmstens förckoinmande,
är Verföre/ auriinfföne i Finland ej i Ven män utrattadt som
mail kulmat, llplysning och rättelse mi $in|?ai allniogens til<
Ndning af mat och Vrrck, blir oncfelicjon ett af de säkraste
NicVel, al bidebälla FolckmauMn; och Ven Medborgare fom
härittinnan tomt del ömmaste och iftigaste bemödande, l^an
yttrar ock tillika del warmaste hjerta för Fosterland och M<3»
bröycr.

s. 5.
§. 5.Utom Ve§«, hafwa Finnarne, i lynncrhet uti Sawolar
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sch Kavelm, ek'3r<>ck den de kMH Z^lpamari och tilrchls pi
Mande sätt. Masten ■ efter öl^och svoagdricks brygden foi"«)*M
ras liägon tid, sch cii deg du: öWumr wal surnas dcrpH
pigges denna i c*f med häl och tapp pä botten förfedt kar, och
det i den propsrtion at sagZe »n.U fyller sn«jnjlDM< halfwT
kärlet; Ot»a^ päöses harpa kallt lviitceil, som efter nacja da,
gar ådrager sig mäffins Gm, och sedan af dem til öi'i)cf* uptw
jas. Masten i karet styeer alcio öfwerst, och som eu lsck fre*
täcker wanm. I den mau dma w'o nftappniizgarile fjiuifcr,
psstäs nytt wamn; ech härmed forcfacc^ tils Det som unlnner

«U smak. . :.
'miitit fi>tii@Den som för första gaiWN ser derma tilstäLning, ka« ej
e,nnai an fl oMy och fasa för D^n, sa»u swarl!gc« öfweriyga
fig at dcraf stuNe tiilCsöa^ uägou oryck för mdnnifsoy. KanfDr otäckt, ■f&srnt&Dligett af Din anledning at ej godset ffal feta*
ga sig mögel och tmfimffct; iuen öetfore' bllr det ef ljcds!nut<
sadt, mcd snart sagt sll den c-rcuU^ct som i dsras bonings-
tum kan Almas, i hwilk^l ftuu&raöe tals larwcr af Blatca,
Gilp!>ae och Tmcimsxes simm sitt liat^rliga hciuwist. PH
Bacaéfci nu wiUnet, som ftöan Dit getioinnwinu dtWa o')vg-
|c,Ufiö tHo.pöH, M nl)l;as til dryck. Sjelfwa maffm hwmui
tur wid swazdricks brygden blifwit utiakadt '.fuaft sagdc alt
hwad däraf m?d nvattai fan .^plösas, lemnar ej stort af sig
Zt wMuet. D't w'n af öcu.Hlfon«« orcuii^>ctcn blifwzr ex-
tru!)cv4D, ■coi^uS fäled>.'s utgöras inarkelig dcl. Bichve ock
«il fimggtyct'«>iö ■■fciiiiva titi^Diiiug i afrtageu., sa uiäst^ mait
ändock ,'ucd^'.fw«,, ai D-emrn drock i asfcc«D« cil sin starcka fy«
ra tior-nejet' til de nationens C^re.ni|!a fjuföwnat' (cm ofwm^
före LustrSi bliftvil^ och följFcliHcu m Mnffa siadlig»'

§. 6.

©cfjrt oro de drycker Fwff^ all^logen atlmåmiaf? nyttjar.
En och mmn ändring md filvebni«ö«n (. kan .ma», wäl sinna
i ' ' ' ■■""■" p£
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på jlfrskildtH orter; mtri alfa ■femma De genienligen^ånm^
Kunna, at drickat blir feaj och tjockt, möt eller surt, §&&*
Verne af d^ras bruk oro i fannii^. ia f och beVvöftM,
<u de af frivolt ek?? ci? mn si^a Medborgares wälfärd önmudK

■^nfdot ej fuutrii utan Ve finärtcfullaste vérdfcf pmänckas.
T» de röra öiililmste^ nanckgcn f>ilf»m och tifroet/ för Vem

viras barn; f)avtffa dm de ej med Drmisiiga llplysr.wgKys
»d) rälielttrs mcöb^lanöv* lwas tit at afta sig för,,de^e och ff?*
re Dicuti|Ta fd/ göra alt hopp om landets »podling af vxf*
liga imåiwti omögcliqt, och De mast smickrande förstager
til !?ari!igar!ics npkoiltst, sHsoin endast foster of en kfanDe
Mt>rftminos£ fraff> onyttiga. Frägali blifwer dä billiga
wis högsZangMZen; hur>l' nian hos Finssa allmogm
fatt rätta t>cf}a grofwa fcf h',vilka de degä n?i& tiwd-
rrtV.^i! af fina é^Jfci'/ fä at -iiwti säkrast och fna#
rast fem ' förcko!N!nä deras obehagliga merfitin^a?? men
innan Denna ft^ga kan beswaras, feor matt »oga fiira»
na wäc nfinio^oiV lym>« och ftnncfacj^ f&nt med «tt
HtotnorDurtfig afiT^ kåta» alt som kan bara »mim
af i.]pl)ctcr, och c^tcvfpfj-cr ej ctissncy de silndasts
efterdöinen o») ide den fem famnat de sam'ne tilsö,
rme'wumn't full: f6rtrociiÖc af bnrfyit och karlek. Pnst
kerssapet, (bin i mistende tik «£)imfafata'n n>«;nnft" alt
deras tifyifmcnfKr, och pä orrcir bo^lde S^andäi^v
ner fo!N mcd nvil^rntirjiav wrd (la ti!M<,'!i öfwer<
b^gadt Dan o!N fm sinb?t f?r d^ras wdfgema., åxo-
tf^Mitvitg,'!! De fö-ji-r Mrraf? t?K>D sin cfrovfnu i?nsfe funna Zstad-
ko'!mia forbtrjtina f)tkarh>nan. Esierfyn wore ci ?!lcr iåhvfa,.
At k'ii dv'n åfwai imD b^wvlig o-icn fördel firO ;> aifzvas.
€ft:r min o>förgripliqa tair^i, ffuffe den bestä frtnm, at
t)c a!driq nnttiabe for sm tjenfkfofet' annat än walkok.idl oH
»ch ?lan dricka. T)är!ge!!a!n bltfw plgorne c; »Ncncif} vm
denanadö hliru gode dricka 1?lllli bryggas, inan ock finge att*
ledning att utleta orsakin til en sZoam duckas fbuttåtit fsr

E det
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det fam hos dem iilllnänk är brukligt. FutlkollchHe» h,'r>gp
nom öfwertygade om ftrt husboiwe Folks fanfar fik &<ii]/
Lulle de med erkänsta och nuitucrf)et f6crdtra de Dem antv*
faNte s'stor, och sedan d. sielftva blifwit MlUlmöVrar, si ka
Med samma omsorg rtt tilwinna sig fttt tjensicfolks wänstap
»4 tifgifirenhet. PH detta fatt doppas ja^ iimom kärt ti&
«N wäscndtelig del uti deras h:ishäNni»g kan blifwa hulptn,som sedan |?ulf< l,'c,g^ c!iunJ?cn til lycklige för»

bättringar uti alla de ofris*.
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