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§.1.

<?^äckär af lefwande ttån bvnfai mycket ufomfcmN, och Hf-*Ls wen pa ätffillliga ställen i Swerige uti KryddgHrdar: de
° göra der en fårdeles prydnad: man tycker sig komma uti

en lustgärd, när mcm träder in uti en sädan Kryddgård. Des-
utom gom de mycken nytta ät de pä qvarteren sådda wäxter:
de afwärja de kalla wåUt: de göra fofn?årman starkare: man
kon i storkaste Solhettan gä der och fpotfera i (kuggan; wid
fällan blåst kan man wandra i Solskenet, utan at hafwa kän-
ning af den kolla luften: flera fmä foqlar göra fina Boon i hac-
korna, och med deras behageliga sä iq hålla bagdigen ljufiig
mnfiqve. Här i Finland hofwo de i wära Kryddgårdar wa-
rit nog fåflfpma. ®i hofwe dock fiera trän fom afwen hoö off
oro gansta tjentigo dertil. Jag har derföre denna gängen ut*
malt närwarande ämne, nemligen: om trän tjenliga til lesi
wande häckar uri Rryddgordar i Finland, grundat pä er-
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farenhet och ffersriga fdfra rön, dem fag hast tilfålle at fe, fä
har uti AcademifFa Tmg&bcn, som afwen hos nägra andra.

Andre trän befinnas tjenliga tit lefwande häckar i Södre
orterne af Swerige; Andre i Finland. Den fom will warc»
angelägen at propagera deho, han walje sädane trän, jbm läng-
lig arsorenhet gifwit rvid handen, at de uthärda wärt Falla Cli*
mat; ty ätstilliga trän, fom i Skäne göm stöna häckar, dödas
ofta totaliter af wära stränga wintrar.

Min skyldighet och lust at tjena min Josterbpgb, wore nog
drifwande (Fal, at äfwen upgiswa de bujfar, fom til lefwande
häckar hos oh äro Finde for tjenliga; men sä wal ben kona
tiden och trängselen pä Tryckeriet, som mina Aingsturna wilkor
förbjuda mig Utta. Tag emellertid ©unftbenagna (Lafare til
godo detze fä blad/ tils en blldore lycka> tilläker miz ftamgifwa
nägot bättre.

§. 2.

De frän, som tjena til lefwande häckar uti wZm S\rp&s*
gärdar i ginfanb, aro af twanne stag, inhemste otf) utlanste;.
Jag stal nuförft anfom de inhemste, af hwilka i fynnechet föl-
jande komma i otcmcka.

Tilia Europaa Lind, detta frab, eilwäller sig ntan gen-
sago, främsta mmmc', ty näppeligen finnes nägot träb til häc-
kar beqwämare, näppeligen nägot förtraffeligare. Den propå*
geres sä wäl genom telningar fom frön. Dock blifwa detz frölz
lcke hwart är, man endast i mycket warma ©omrac mogna.

Ullmus Campefiris, Alm, tciftor merendels med Lind, ty
detta trnbef, ar gansta be^wämt och/vrträffeligt til lefwande
hackar. Linden lager dock soreträde i janfwnbe, sä wäl til deff
stora blad, fom ock at det genom klippning blir tätare. Detta
träds fro, ar den fwärighet underkastat, at det genom infetfer*
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utsugning förlorar mäjhbefé des; groende Frost, fä at knapt
hwart tjugunbe ar tj enligt til Propagation. I onftcude til
detz mängfotldiga m;tta, komma fä troll i jomnwigt med Detta.

Betula Alba, BjorF, harof Fan göms ratt wackra lej--
wande backar. Icke eller tärer jag mitztoga mig, i fall jag
stulle tilstrifwa en för stor försmnlighct, dctz mindre bruF, af Land-
fenö inbyggare, emedan detta träd pä alla orter, likasom tilb/u-
-der fin tjenst.

- Betula Alnus, 2IHI; af detta träd, Fan göms de wackm-
ste och tätaste iefroanbc häckar. De logre ställen i en Krydd-
gård Funna genom detta, säsom fordrande lägtont jordmån, gö-
xäé nyttiga och behageliga. Genom telningar propageres Utta
träd med minsta omak.

Prunus Padus, £>&ss, är säFert fortrostelig til lefroanbe
häckar. Detz bruk i Kryddgärdor will jag dock ci sä högeligen
titräda, emedan Utta trät), på de fiosta aren ar infeaers stöf-
ling förmycket underkastat

Pinus Abies, Graan; utaf Ulta kan goms be fortr.'jfc
ligaste lefwande häckar; den fortjenar och sä mycket mera be-
röm, fom ben hela året igenom bibehåller sin fägring, eller grö-
na barr. Forfarcnheten wisar dock, at intet engäng detta träd,
oan!edt wildt waxande i Finsta Lappmarken, altib uthärdar
Köldens häftighet. Ty man bar observerat wederfvelet, uti
Academias Trägården här i Åbo, der ben warfmste häck til
största Ulm utgätt; fällan ttrer man dock befam sä strwg köld.

Rbamnus Catharticus, Ger-Apel, eller trädet wid
hwilket Fan stadde geten, har fä fina litat lil lefwonde hick;
ty det uthärdar den kallaste winter, och gifwcr ett härligt utse-
ende åt ögonen, för beg förträffetiga grönska. Flere af detza
trän wäxa fä om hwamnnon, at man kunde tro de wore ut-
gängna af en stam, o* bestobo af et tro. För detz skiljaktighet

i
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i Kön, bär detta träd hwarken nog ymncg fttkt, eller finnes pä
bet bär med bäronde frön npfyldo, och Ul fjropagation t/enaV
ga, i fall intet både Könen sta tittlko, och nom tll hwamnnatk

Corylus AveUana -Hatzel; Horof kon ock göras förfröffe-
ligo t.fwonde häckar; men i föll kölden or strong, dör det ofta
anda til märken ut, befynnerligcn pä be ställen Nordou wädret
mast hor fri tilgäng; men ftfem Norm Ulm ak en Kr^ddgärd
allmänt brukas betökt, fä är hämnd ej mycket at befara. Pro-
pagation stcr lämpeligast genom nötlren.

Acer 5/^^o/^Lönn; af deffa fan wäl goms en för-
träfflig lefwanbe h^ck, hworföre det ock a Swensta fiban til-
flprif res främsta rummet ibland lefwande hackor i Krydd-och
Trägårdar for detz mycket stora löf. Men .här i Fin-
land har man utrönt, af detta trädet på hwarje häftigare win-
ter-köld ånt>a fil jorden utgär, dock uthärdar det oklippt och
sig fjelf lämnat längt bättre kölben. Annars propageres det
genom frön.

Cratagus Oxyacantba, Hagtorn, har näpligen sin lif fil lef,
wcmde häckar, ty harof kan göms den wackmste od) tätaste
häck. Med fina hårdaste, starkaste och watzoste taggar häller
Ut ifrån fig den bängstyrigoste hast, od) bet ostyrigaste kreatur;
derföre brukas bet ock i Englonb til hägnader om åfmr, ängar.
Träd och Kryddgårdar. Här i Finland funna wi ej an tiiftm*
da otz så mångfaldig nytta af Utta tråd, emedan Ut pä de strän-
gare wmmr utgär. ©et förde dock småningom wänjöé wid
wärt Climat. Propagation ster genom sron; dock öro de un-
berkostobe ben fwärigyef, at de ligga nästan twanne är i jor-
den, innan be gro och upstjuta plantor. \Men huru begwämn fil leswanbe häckar i Kroddgärbar
Qvercus, ££.£, Fraxinus, Ask, Populvs Tremula, Asp, 5/?/?'^
Caprea, Bälg, och &?/*'*" Fr/,gilis, pihl^ äro, ar icke än sä
mront. Om Asten, wll jag dock anmarko, af detta träd pä be

fiäste
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siäste kallare wintmr utgår. Om Afpen kon jog bck säga, at
detz bruk i fn>bbgåi:Dar icke fårdeles tjenar, ianseenbe til dest wida
kringkrppande, hwarmedbet ärde närstående träben gaM stad.tig.

§. Z.

Nu återstår at efter lofwen anföra de Mlär.ff lrcden, fomtil Utta andarna tjmå ; de äro föl/ande:
Syringa Vulgaris, Syreen; harof kon blifroa ben härli-

gaste och nästan framför alla anbm forträffeligaste lefwanbe
häck. Näppligeit fan någon ljust gare finuaf, i anfeenbe tll bch
blabs famt blomsters fagra färg och blommor behagelrga luft.
Näppeligen nägot inhemstt träd uthärdar så koid.ns häftighetsom detta, och gansta få låta så wål klippa sig ock bliiwa så
tåta. ©et propageres ock tättast genom telningar, Härwid
är bock at anmärka, at bet ej will ttifwat lä wal på lågländt
laub.

Hos/>i/^ Cavagana, Sibiristr ärtträd, är mycket t/enligt
til lefwande hackor. Bladens gronstan och figur; blomstrens
wokm gula färg och owana, ot hos oj? se et träd med ärtski-
dor, bör förwärfwa det anas tycke. Detta träd tål flfppaé i
hwad 6Zur fom behagas. Propageres och propagerar sig
sjelf genom frön.

Cratcegus 6^/ns<?, Cuppfpår, Hagrorn; et träd frftt
Norm Åmerica; tåt gansta wål wära wimror; är någonsin så
ticntigt fil lefwalibe häck, fom ben förr nämnda Cratcegus
Qxyacantha-; men ofwertäffor ben med jtna gansta stora och
hwosso loggar, hworigenom en häck af beuna won i stånd at
ntstänga den grymmaste Biörlt.

5. 4.

Detta
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Qtita wore nu for benna gängen ftgt om de ttån, sotl^

Pnnos tjenliga til. lefwanbe hackor i érobbgätbar uti Finland.
Härwib kunde bock inwänbos: til jjwab nytta tftna be^a tes-
woude häckar? Ututaf tilfl\)tet ju ej 'nägot, at stilla hungreu
eller törsten? Bättre wore fädana örtets ptonteriug, (cm kunde
tjena til föda? Härtil kon fworos: Ifatt fmoken och lukten wil
hafwa mycket, fä frafroer och synen afwen met>rätta nägot liter;
hwartil afwen pä wist fått kon lampos orbfpråket; Omne tu-7
lit p^i!iulli) qui milcuit utile dulcit

Mm hwob kon bä wara angenämare, än lefwanbe häckar
i Krybdgärbgr! Defja hafwa ju i alla tider hos att folk blifwit
hätlua i Högaktning, och enbost af witbo Nationer blifwit för-
summabe. I forna tiber woro be iv i fynnerligit wärde
hos Aflyrler Perfer, Meder, Babylonier, Egyptier^
Greker, Romare, Cartaginenfer, i senare hos Franfofer,
Cnglänbare, Itotienore,'Spanlorcr, Donstor och afwen i sjelf-
wa- Swerige. I England är rört at finna nägon Bonde eller
Torpare, fom icke hor fin Krybd-och Trogorb meb lefwandehäckar o^gifwen. Hworföre wete wi bä här i Fmlmb hällre
likna BatbonfPa Folkffog, an poretanbé Stater? Och §wat*
före wcke-wi ständigt sörbtifwa fremmandes öt^löje i denna beten?
dä litwål ineet är angenämare, intet tjufwore, än ot llti fä-
fädone fpatfergängar unber pastäende ©ömmar njuta fin up-
umntron och wederqwecketfe, när man hor noter några timmar
med någon nyttig bok; hwoban och liltiko oforne&ligen hälfon
tilfiyter m\)tten

t
nytta. Intet lärer ock funna anfeetf for nöjsam-

mare, än eot forlusta sig med goda wänner uti gängor af lef-
wonbe hackor omgifne, unber omwoxlande af behogetiga tal.
Förofrigt oro betze trän, fom i botfan ftbes, ock siygb fä wäl
för Sotens starka tvärnia, fom mot be kolla wäders werckon.
£)e öro ock tjenliga at kringstänga qvarteren och ofhälta bernsom Ingenting hofwo ber at göra. 3a, at förtiga alt annat,

B KW-
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lär ej ben nytta, fom Boskapen derifrän tilfloter, när begå
träns ofklipto löfnogo ihoplomtos 06) anroänbas pä flerehanöa fält
til kreaturens föbo, wara at förkasta. 3ag ffniör meb ben Lär-
ba Bellonii orb: Agite, o Adolefcentes, se antequarn cani-
cies vobis obrepat, Stirpes jam alueritis, c^uX vobis cum
infigni utilitate, deleftationem etjam adferent: I^am
quemadmodum canicies cemporiß fucceflu, vobis inlciis

ienlim obrepit: Bie Natura vobis inferviens edu-
quod telluri veftras concrecteretis, uaoclfi»

prima initia illi dederitis.
G. A. H.
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