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Ädel och Högaktad

Herr ERIC BIUGG.
Mm Huldaste Fader.

jgCpJi\ib betraktan af all den mara/antca 3mnia owwärdnad
-ö^J oc^ bulthet, hwarmed mina Kära.K Föräldrar ifrän<^^5 mina spadaste är intil deraia Ö--0 mig ständigt ont,
fattat, mäsie jag famierf jtanne uti en wördnadbfuK' för-
undran och häpenhet. Det stulle forthcnffufl wl-ra ett prof
af den största otacksamhct, om jag ej wiv ll< moje!»cj> ttlfäl-
len i akttoge min barnsiiga pligt och styldtohet; men etneo-m
min oförmögenhet är sä stor, at den fetmrna aldrig kan i>lif#
wa i stånd, at halst nägorlunda qfdörda sig en fä stor ffuld,
fä tilläten at jag åtminstone fär upoffra Eder, mina Hulda-ste Föräldrar, dessa ohvffa^e hlab, Upt^gen dem icke som
någon wedcrgalinlng; utan (äfbm ett wttne af mitt högst wörd-
nadsfu!!a sinne. Allmagten ftrläne wine Huldaste FörH^dr^ren ständig wältreftnd och sällhct, famt göre Eder lefmbt aftonläng, lätt och ljufiig; under hwuken onffau jag har äran at
(il mi» (tjla stultd framhärda

Min Huldaste Faters

ödlniul lyd'gffe sttt
ERIC BERG,



I (5- r-l.

Företal.

■ftfom eller Rike, tä then Allwlsa Försunen£iind eller OtiFe, ta tx)t\x 2ffln>tfa Scrfuneitl^^^^^^M behagat utsira och forfe thet jamma med hwar,l^^^^^M danda naturliga statter: sä ar thet thercmot
en <MM kanoar olägenhet, om man anten stullc alDcles ä «I-
do sätta at eftcrsräga , och än minöre bry sig om at upokc,
sädaua naturens förmvner, ellcr ock altför illa och oför<war-
ligt hushälla med lhe farnnia.

At förtiga andra exempel, tagna i wärt *$\t ffibmt&t
land, wele wi thenna gången endast nämna roara Slogiir.
%hef;e utgöra en stor del af Landets redbaraste egendom; men
blifrva, tn warr! an, mot alla föreställningar och förordnin-
gar, på ett obarmhertigt sätt handterade; iå at, ehnruwal
man årligen ser, at ffoaeu aftagcr och likasom fiur undan frA 2 så c-
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så omilda nånbcr,famt beder om jfyndfam hjelp; l^ ftmtta Äf
oeftcrtanf bwnntjfot intet uphöra, at medels det stm.-
digt paklagade swedjmdc: och btännaudet, jämte ficre siogö-
dattdc fatt/ föra wålo pa t^n samma.

Och emedan ssoqcn arEtr.cn lider g^nssa mycket genom
chen MDcna wed, fotn, ofta i otrangt mål, tåaeé af den s-m-
-m^ til l)::^ns w^rmafde; <å wil jaa, /å mycket ett c«»rbru^at

') min flöa eftertänka kan åstadkomma, et-M.at roffa
huru Trådlös, safottt hos otz bar i Landet m st btakelige,
måqa kailna g^ras wal warma, hwaraf ägaren hafwcr en an-
fenlig fördel, både igenom wtrma rum och besparing af en
myckenhet wed : Benag.ua Läsare, anfe thella med en mild ut-
lydniug och blidt omboramc.

§. r.

Hhet synes wal, som thet - intet ffitlle Ksra ftt min fJrefar*;
at orda något om grnudwalen, lasom meta bidragande

til husens waragtigbet , ä'l roäwtia ; men tom thcnne fenare ej
kan rätt minnas, med mindre den förra bliswer wal i ordning
fatt, uentl. en god grund la.qd: så fi>rbtas billigt, et jag ej
förbigår arundwalens saagande; ty om ett Kuswore huru warntt
»6) tät som halst i bördan, men stode pa en 'wigtande grund-
wal, jå upkomma növwandigt smäninaom i det samma hwar-
jebanda öouingar och wadcrdvaq, nar.hörnstenarne börja stnn-
ka och huset begynner luta t-l ett l:da, hwavlgenom ben baståwärma ftart tränger sig b<m.' Jag wil un korteligen nämna,
huru Zvuudtvalen ratt jtoll läggas/ På en af naturell fast och

jämn



5
famn plan, ar wal ingen sa fomi<i stor fonst, at lägga eu
god grundwal; men där jorden ar lösare och stallet ojamt for-
dras mera marfamhet.

§. 2,

I denna handelst år nödigt, at knutstenarue grafwes åt-
minstone cn half famn neber l jorden, emeoan tjälen attnors
småningom rulbar de hcrtistenar mur deras ställe, som ej lig-
ga öfwer 22) quartcr biupt, och.om man hårmcd ånnu ei
fer stg nog fåfer: så kunna sturcka pålar dptfwas i botn af
gropen , på hmtlfa sedan fnufstcnama läggas, då man med
lämmelig trygghet fan bygga därpå cn större eller mindre byg-
ttincj. LaS härom Wettenstaps Acadtmkns Handlittaar för
år 1739. pag. 138. Härutinnatt felar i synnerhet gemene man,
tå the upjåtta fina bonings xum, emedan de fnapt hafwa en
liten sten under hwar knut, hwarigenom händer, at få fnart
"hufet blifwer fåröigf, få jtunkcr thettna lilla stenen af husetsTryckning ncder uti torgen, eDer wrider sig ut-eller inåt, i föl-
je hwaraf de nedersta stockarna komma at ligga på bara mar*
fen, hwaras the, såsom ock af takdroppet, som då stänker högt
uppå waggcn, småningom taga röra.

En stenfot bör therstre til thet minsta mara en half ahx
hög, och i the rum, som man lancker bo uti, wore wal om
stenfoten gjordes til en hel alns eller s quarters högd; ty där-
igenom hindrades icke allenast takdroppets stänkande uppå
månaeu, som nyh sades; utan man singe afwen wackrarc
ssos^c^: lbet wore ock- hälsosammare, at bo något litet uo i-
fra>- m l' t.- loge ej eller golfroet så hastat röta af de
ifrån (ot frrgattbe dttnstrr och fuatiahetcr. An pö minnes,
at lnutjlctiataa böra mara af fast arasten, och ej af sådan,

A 3 som
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som snart wittrar fonber, stenfoten bbx ock wara af gråsten och
ej af tegel; emeban teglet af fugtighet och takdroppets påstat-
kanbe nog snart smalas och faller fonder. Om man mil nå-
gorlunda wara fri for, at råttor och moj? ej stola komma un-
der gålfwet, bör stenfoten wara neDgråfweu 436 qugrrer
bjupt unber jorden, muras wal tåt samt fyllas innanföre med
små flupoursten. Til samma ändamål, samt at få warma
tum, bör runbt omkring huset mutirotb stenfoten wara en alns
bred mun bänk, gjord af falckgrus, npblandad meb små l
pursten, och starft tiltrampab; men i brist af kalkgrus fan man
bruka mull, sanb m« m. På theffe muUbånfar funna dun-
stockarna hroila.

Nu wil jag ttåmna, huru wäggarne böra uptimraé, fa at
huset blifwer wal roarmt; och såsom et litet fel håruti kan
förorsaka , at ej det föresätta ändamålet minnes ; så forbras åf-
wen hårwid et noga upfccnbe och funstap. Hårmib bör man
winlagga sig om goba och förfarna timmerman , på thet ej
klåpare måga stamma bort aUsamman; tekn til en gob tim-
merkarl är, efter chen stora Ppumuts anmifuing thet, at en
karl kan meb en yra hugga 12 a 20 huga i rab uti en o h
famma ffura på en stock, man at nästan någon gång fiå mi-
ste; then thet ej fan, bör ratas, fom minbre bugelig härtil.
Ulaf alt timmer hos oh är wal furu timmer det bästa, i syn.-
tterhet tå man får thet, (om år fullmogit; utaf hmilfct thet
aldrafetaste utwaheö (il the nedersta hwarf, eller fom fomma
«t wara nårmast jorden, emedan thet mera kan stå emot rö-
ra , an the fom åro mindre tjaruae, hwilfct hwar ock en hus-
hållare tiiforene hafwer sig bekant.

Gran
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©ratt är ej st gob; ty stocken spricker ibland mibt igs-

Itom, fom förorsakar braa, och beforbrar hastigare röta; men
t brist på bättre, får man lof at wara nbab med thetta, och
katt dock få manna rum, om man iagttager htvab nedan få*ges. Af alt timmer brukas af storändan få mycket gjörligit
år, emedan thet är warctgtigare, och gör, at man får djupare
måsdrag.

Solwindt timmer bör för all ting unbfft)s, ty en enda
stock kan framdeles med fut wridande stämma hela byggningen.

Knutarna böra ej huggas altfor täta, emeban då ingenmasa fan ligga theremellan, och then förutan är thet nästan
omöjeligit at få hufet warmt; men thenna övning bor på lånat
när ej wara så stor, at mök funna trånga fia theremellan; ty
om the funnet siippa bit in, braga be bon mositn, göra där
bo, förorsaka oro, och, fom wårst år, giöra fnutctrna fulla
meb fmå opningar och wåberbrag. Ej heller böra knutarna
huggas at liaaa iå tätt på hwaranbra, at stocken bwiletr en-
dast på them, och ej tiflifa på then belen/ som ar emellan
knutarna.

Harutinnan har ejallmogen tilrackelig insigt, emedan sag på tTere
fållen sedt stugor, hwars fnutar de huggit så nätta och täta,at ingen
siunlnings mohn Hifmtr öfrig,ntan wagaarna hårga blott påfnntar-
tia, och funna således ingen warma hålla. Och fom måroélofa
timmerkarlar, om tbe få wid sielfwa uplimrandet mosiia huset
tiUifa, funna under mosan dölsa the aldra grofwaste fei, få
hwad warma, fom roarac^rghet uti busct angår; så är therfore
bäst, at man först låter uphugga bnset utan all mosa, på ett
annat ställe / ån thet federmera stall komma at stå, på tha
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tnan må funna mål undersöka, om något fel ar i uptimringen
eller ci. Hårmiö bör noga efterses, at waggarna åtminstoneäro så tåta, som then bästa fpanmåls bod, samt at hwar stock
hwilar öftver alt jämt på then, som liajer nast under honom,
jå at ej thet ena stället bliftver glesare, an thet andra ty pa
fåöana stållett kommer mosan at ligga löst, då antcn strart
låra insinna sig, at ther gjöra sig hemwister, eller at mohattannors med tiden af någon händelse faller bort thcrifrån, hwar-
af rummen blifwa helt falla. Om nagott stock kommer at til*
jfarfmaö i waggen, bör tl)en fammanbindas med den tilssarf,
made genom en dymbling, fom hindrar, at stocken t starfnin-
gett ej får med tiben-ronba fia ut; men hår bör iagt eagas, at
dymblingen är litet fortare, än stockens tjocklek, på thet then
ej.må med tiden hindra be nårmaste stockar at komma til den
'starfwabe. Tf)é§tttom bör noga efterses, ät mosidr^gen blifwa
.tilrackeligen djupt itthuggne, hroilfct bidrar ja roat til httlcuS
waragtighct som warma: Las härom SPBcttcnif. Acad. Hand-
lingar for år 1739 pag- 141. . öch altbenstmtd djupa most-
btaa hafwa en sttdan nytta meb sig; så år bäst at forståjfa sig
Stoft timmer, i synnerhet til boningshus, och af thet atib bru-
fa, så mycket giörligit år, then tjockaste andan, emedan et
sådant timmer kan tåla djupare motzdrag,' ån thet smala. Dar
qwtstar äro på den delen af stocken, fom froarar mot må|?*
bragen, böra de huggas cn half tum dittpare bort ån ytan af
stocken; annors hindra de stockarna at komma tätt til hwar-
Mdra, då ' stocken torckas.

Wid uptimrlngm lagges mågan, som bör wara torr och
et wZt, jämt öfweralt emellan stockarna, och ej mera tiockt på
tbet ena stallet, ån vå thet andra: Thenna måste brtfroas
efter hyagningens uptimrande wal in t waggsåtcn tillika med
mera tillagd måfå. Ther fönster och dörar komma at hug-
gas, bör cn ltsia eller påst infogas uti the afhuggna stockan-

dar-
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barna, til at hålla the famma på sit ställe, st at the ej få
boja sig ut-eller -åt; bock bor thet noga iakttagas, at för
thenna lista lämnas både ofroer och unber et hål af 2 tums
biim, på bet en tilrackelig siunkniugs mon må erhållas; st at
ej heta waggen kommet at hänga på chejja nytznamde listor,
©ch huset therigenom blifwa kalt. Emellan fönster - och bör-
karmarna och pelfroa stockarna brifroes mål meb motza, ochtilses noga, at inga större eller nunbre wäderdrag dar lamnes;
och for större säkerhet fau man ännu klistra gansta roat med
Kardus papper theröfwer, hwilfet bortgommes af the therpå
petana foberbräder.

Herr Preses har gifroit mig wibhanben, at uti Norri-
ge brufaS twämte bxåbex ittfogabe uti hwar knut in uti hufet,
httnlfet fuller intet fer st wal nt för ett owan ; men gör dock
fnutarna fria för waderdrag, och hindrar motz, at ther giora
öpningnr. Then fom har råd, at förstaffa sig dubbla föuster,
stminstone på norra fiban, then minnet therigenom mera war-
ma, ehuru the giöra rummen något mörkare. Kitt-fönster bi-
draga mera til wärmans qwarhållanbe, ån the af bio.

Då golfwet stall inlaggas, böra tiljorna huggas få förta
och bynstockarna ställas st, at en tilia fan laggas twärs förepå hwarbera änban eller gafwelen af hufet, på thet man ei
behöfwer wtaaa Ji>efa aålfroet, da man wil lägga fyllning runt
omfrtng roåagarne, ther mösten och råttorne atordt sig hål,
eller mullen kommit bort; utan då fan behändigt en tilja på
hwar sida af hufet uptaaas, och fedan wäl fyllas uudet: med
$tof fand etter grus af murar, som starft tilltrampas. Några
brufa åfroen , at i blanda glasbitar, at thermed hindra råttor
och mo§ at draga bott fyllningen,' r>mttfct fan tvära aodt, då
matt fan få sådana; men the funna dock ej altib utestänga
ihesse ooiur.

B §, 6.
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Btelkarna eller fparrarna inlaggas på wanfiatt fjttt fitt
mellan taf; Dock äro ttor^ontella mellantaf bättre, än the
jluttande; emedan mullen i the senare lättare fan rubbas, när
någon går på them.

Meffanfafet bör åtminstone wara fora alnar högt från
golfwet, och stnlle ibland ej aba, om thet kunde blifwa 4.5
alné högb emellan them bagge. Någon kunde mål tanka,
at then båsta wåtmatt nu stulle hålla sig under tafet, och wi6
golfwet funbe ändock mara falt; härtill froaras, jag medaif*
roer roål, at then starckaste wärman då fan wara måst under
tafet; men tben år therfore ci then bästa warma i emedan den
består af insupen och utblåst andedrågt, ångor och annat, i
synnerhet ther fiere aro utt ett rum; thertill med hafwa lågoi
rum olagenhet utaf liusrof, befonnerlwn då liufen äro gior-
da af mindre god talg, liu^mefarna altför tiocka m. m.

Emedan erfarenheten intygar, af, om mellantaket ej ar
tått, tränger sig roävmatt snarast therigenom bott, samt ac
mö§ och råttor halst gjora sina boon uti then motza, som lig-
ger tätt på thct samma, för then wärman stull, fom gemenlt*
gen ther fttmes; få är gansta noöroanoigt, al man stfer före-
komma thetta; emeoan the finnas oförtrtttna at trippa roåg-
garna upföre, ifeöan roögen annorstädes är stängd för them:
til at romtta thet, bör then, som hafwer råd, i stallet för
moha, med mull, sand eller leer therpå, fom wanligen bru-
kas, öfwerhölja hela träningen til i a e^ quareers tiocklek
med funögrus och ränfalf, samt låta sedan famma wal torcM
tilhopa. för ränkalck fan ock tagas fågfpån ifrån nå*
gon roamfåg, om the fm nas i negvem: Thenna fyllning gjör
ej allenast warma rum, utan ar också för mössen olämpelig at

bo uti,
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bo utt, for sin fräna torrweds lugt stull. Las härom roibareWcttenstaps Academiens Handlingar för år 1739. P22. I4s.och 146.

At bukett böra wara wal täckte för wata , windartta for-warade for inyranbe, dörarne täta och wät gjorda, fönstrenrutwt omkring om wintern stoppade och klistrade, go^et
jamwal taet, m« m. bchofrocr jag ej nämna: thet förståsaf sig sielf. Men stulle ännu rummet, emot all formodan,
ej blifwa så warmt, som man rotlie; st kunna waggar och
tak öfwerkllstras met> Kardus papper, på sätt, som nedansörestall läras.

Nar nu alla ställen stlcdes aro förwarabe; st fatt man
.ajöra sig säker räkning goda och warma rum. Öch {hetta
är th:t, som jag i korthet welat säga om the husrum, som
upbyggas å nyo; nu rott jag allenast i korthet tilse, hw.id wid
ett gammalt hus står at uträtta, satnt wija på hwad sätt thetsamma kan giöras warmt.

S. 7<

Om man har ett gammalt hus, under hrottfet stenfoten
är god och stadig, samt hufet thchutom fritt for röta wid the
nedersta hwarfwen, wäggarna goda och knutarna afwen i r4t*
tan tid bradst'gne; men huset icke theh mindre ar kalt och o-
tatt; så roore thet for fojtfamt, at therfore rifroa thetsamma
neder och utsätta thet å nyo. Therföre år tå bast, at alle-
flåbes tilse, hwarest Ukt är.

At finna the ställen, hwarigenom wärman tränger sig
bort, ster lättast, om man, då spieldet år öppet och thet eldas

B 2 t rum-
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i rummet, roarfumt tager och fåfter ett uptändt llus eVer sticka
småningom för alla stallen as en och hwar springa eller brag,
st i golfwet, som i waggart« och up i taket, tå elbens flåftan*
de os then inrusande luften röjer stallet; ån bättre röjes thet-
ta, om man gör thetze försök, nar utantill något hårdare roå-
der faller på wäanarne. eller rummet. Man börjar tå se efter
felen ifrån golfwet, som går snart för sig , då golfwet or Pä
thet fattet bygt, fom i 2. §. år stgt, ty tå uptaaer man en
tilia på hwar sida af hufet närmast tit waggen, och tilfer,
om mössen bortfört fyllningen, eller om then af fig sielf bort-
runnit, i hwilfa handelstr chet åter fylles fullt med falckgrus,
sand, eller annat tjenliait, som förr sagt år.

Sedan aotfroct är foflt och mål igen lagt, st bbta foberbra-
berna rotb dörar och fönster taaas löst, st framt man märfer
ltågot drag therigenom och stoppas mal med motza emellan
stockandarna och påsterna. Uti roågafpringorna indrifwes, om
ffe fan, motza gansta wal både innan och utantill.

Taffpringorne böra innantil, anten med Karbus papper,
eller papper fom gjörs af stgspån, ofroerfliflras, hwilfet bor
fie om fommartiö, tå bräderna öro torra; ty om thet flisiras,
tå bräderna aro bttlna och fugtiga; Jå draga the papperet mitt
i tu, då de torcka tilfamman, och göra således hela omfostna-den fåfäng,. At mara få mycket mera roif? om roårmans
qwarhållande, funna roagaarna på famma fått klistras, och
for allting bak dör-och fönsterkarmarne, dock st, at uti hwarje
springa först insattes få stora fpiålor, som funna fylla springor-
na, til at thermev btrtbra motzen at göra sina tilhåw ther ba-
kom ; och til thet andra., st går ej heller papperet fonder, i
fall man stullest öta något mot springan. I stallet för Kardus-
eller Sag-fpåns papper, fan man ock nottra gammalt brnfat
strif-papper, endast at det, för mera styrka, och wärmans bät-
tre gwarhållande, läggas dubbelt/ Man kan ock bruka hårtil
Linne, och ålstilligt annat.

$" 8. I
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Istället for fpiålor fatt man ockfylla stten eller fpringorne meb
roål jaltat falckbruk utblandad meö nothår, at brufet st tmckct
båttre må fastna; och wil man förut stå på ömse sidor om
faten små stopinnar, st sitter brufet st mycket bättre; thetta
■trut lämnas at bltfwa half torrt, innan thet ■ fltstras ofwer.
Uti hörnen funtta sias par stbana bråder, som t 5. §. sages
brufaé i Norige, ty tå fan papperet bäst och tätast ther kli-
strås. Thetta flister gtöres ei af blott limwatn och råg mtof,
ty tå funna mahl och råttor fmåmngom bortfnapra thet; man
thet bör wara sådant roattt, hroaruti malort, tobaf eller någon
annan ofmafelta roart fofat, eller at man blandar ttlråckeltgen
fnuö uti miölet, tå thet bttfroet båstt och obugeligjt ttl spts åt
stife kreatur. Then som wil och har råb thertil, han fan
meb sådant papper ofroeeftistra heta wäggen; men rimsor for
hwar fprinaa uträtta måst thet famma, fast det ejser st roat ut.

Wib papperets brufanbe marckes, at om kanterna af
thet gjöras som starfwiaa, eller sådana, fom the bltfwa, tö
man rifroer ett papper fonder, häfta the långt bättre fast, an
om the klippas jämna. På hwad sått fom man fttjlrar,
böra altib thet ena papperets fanter ligga på thet andras, och
noga tilfes, at det fastnar allestädes wal mib taf och tvaaaat,
fann at ingen öpmng låmneé emellan pappersstycken. Ta
taf st med papper ofroerfttstras, behöfwer man ej så t,ock fyll-
ning af sand eller mull på thet samma, hwilfen fyllning ofta
got:, at spararna fröfas och bötieté ned. Wil man, sedan
roåggetr och taf blifwit med pappet: listraöe, hwitlimma
famma, eller låta en målare måla fbet, eller sielf ofwerstryfa
thet med någon tjenlig färg, blir det st mycket wackrare. Tä
wäagar och taf uti ett wåninas rum på forenamde fatt med
faroué/eller stg-spåns papper ofwerktistras, samt golf och taf

SÖ3 tneb
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meb goba fyllningar förfes, st kan en trå byggning blifwa st
tåt, at ingen köld of warde fan på något falt infömma, st
framt man ej sielf roil genom öorr, fönster eller fpialö then-
famma inflåppa. Wil man bruka dubbla dorar, st fan roar*
man ån bättre awarhållas.

Utom thet man stlunda minnet: långt mera warma, famr
stor besparing i roeö, erhåller man ännu ett annan förmon,
tå tak och waggar helt och hållit ofrocrflijtraS med papper,
fom ar, at wagglöh tå få st godt fom intet ställe, ther the
med faferhet funna hafwa sitt ttlhåld, och ther ryentte ohyra
förut warit fullt i fpringorne, stångas the genom pappers kli-
firande st therin, at the ej mera jlippa' ut; utan måste ther
fatta lifroet til.

Then fom år af st froag halfa, at han mår illa af min-
fla föld, fan, om han annors har råd thertil, ännu få rum-
men warmare, fom stcr stlundl; at fedan han, på fått, (om
förut nämt år, noga roårbat gäswet med fgllnmg, och wag-
gar med mojfa, han (åter bradstå på wanligit sått alla waggar
in irummet, samt wal panelar takel; och lå noga öfwcrf
både taf och waggar i rattan tid med Carbus eller annat papper,
fom tå komma på the siäta bräderna at ännu sitta jämnare
och tätare, än på waggen; på thetta fått fan man utestänga
nästan all luft rott man, st fan man sedan låta en målare
måla therpå hwad man finner wackrast.

Thetta alt tyckes wal förefalla något fostfamt, fom det ock
i.sielfwa tvHrket blifroer; men den kostnaden roarber mångfallt
crfatt genom en ansenlig besparing af wed, hälft uti Stader-
na, hworest then famma begynner blifwa nog dyr.

En Lamdtman, font tycker sig hafwa en outödelig ffog,
bryr sig ej mycket om rocöen, fom åtgår; men han torde åf-
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wen finna fin räf ning roit), at på thetta sått göra sina hus
warma, hålst tå han fan anroanda sin stog til något nyttiga*
re, än at begynna uproårma hela roiöa luftett.

Uti thetta lystra Ämne wore än mycket at omorda, och
stnlle äfroen ordningen nu fotöra, at wifa hroilfa siags fpifctr
och fafetuanctt: mäst bidraga, til at med tinga wed hålla hu-
fen jåmnt warma; men fom thet stnlle blifma roiblpfttgare, ån
mina omståndighc^t: thet tillåta ty nödgas jag låmtta thet,
ut afhandlas af någon thertill meta stickclig, ån jag; och gjöte

mig försåfrad i ösrigit, at then Benågne Såfaren meb
mildhet uttyder thef mina enfaldiga tankar.

®. A. &
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