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fufficiunt,

VISGILIUS.

A t Bofkapsfkötfeln med alt fkäl raknäs bland de för-
*■ * måniigafte näringsmedlen méhnföcoflågtet vidtagit,nekar val ingen, fom känner den rika vinft och mång-faldiga afkaftning af en val ock efrer naturens förelkrift
vårdad lamt fkött Bofkapsdrifc kan vinnas. Sådant oack-
tadc, torde man dock mcd full öfvertygelfe kunna påflå,
det derma näringsgren, ånnu ej på långt när hos ofs drif-
ves mcd den vinning, Landets läge och naturliga förma-
ner tyckas låfva, famt invånarenas nödvåndigaile behof
på det kraftigare fynes kråfva. Man förebär åtfkilligt
fåiom hindrande, ja oftast oöfvervinneligt äfven för
dec ifrigafte och esatrågnaife företagande i derma våg;
men fleres redan vundna lyckliga erfarenhet, vifar ijus-
ligen, huru föga grundade alla defla förebäranden äro,
lamt huruledes Bofkapslkötfeln, mcd omtanke och drif-
tig åtgärd, vida öfver all förmodan, ånnu hos ofs kan
uphjelpas. Brift på erforderligt foder för Bofkapen un-
der våra fex til iju månaders långa vintrar, torde förmo-
deligen blifva det bekymmerfammafte vid en indrågtig
Ladugårds inrättning; dock om vi allenaft känna det rika
förråd af födoämnen, fom den frikoftiga naturen lämnat
vår Bofkap, fl få vi håruti, äfven få yål 5 fom vid all
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annan naturens hushållning, vörda defs öma vård och
förfyn, til lättande af vårt flågtes bekymmer. Knappafl
finnes något djur, fom träffar fin föda få allmänt utbredd
öfver jordklotet, fom Eofkapen. Berg, backar, dålder,
kärr och tråden i fkogen tilbjuda dem alleflådes hvad
til deras näring tjenar, vår omhugfamhet tiihör det en-
daft at däraf göra värdigt bruk, fann at efter den myc-
kenhet af denfamma kan vinnas, beflåmma antalet af vår
pålagde Bofkaps ■■ afvel. Ty hvilcken finner icke, det ett
mindre antal Bofkap, underhållet vid {ull trefnad, altid
lämnar en rikare och fåkrare afkaftning, ån ett öfve böf-
van ökadt, fom plågas af ivält och tvinar under den o-
förfvarligafte vanryckt.

Utaf defla åtfkilliga för Eofkapen af naturen i rikt
mått npdragna födoämnen, har jag å följande blad före-
tagit mig at i fynnerhet vidröra det fom af tråden, me-
delft Löftågt eller Löfbrott, fåfom det ömfom kallas, up-
>å fkogrika orter ofta, til en^ betydlig myckenhet infam-
as. Jag förbigår all granfkning, om det åtfkilliga varde
årfkildte tråns; löf til Bofkapsfoder kunna äga, helft en

mångfaldig och ifrån långre_ tid tilbaka vunnen erfaren-
het, allaredan hårutinnan fynes lämna all erforderlig up-
lysning; mitt föremål blifver för denna gång endaft, at
med den B. L. goda minne underföka, i den mån mig
Kan vara tillåtit, huruvida denna famling af löf til flor-Ha förmån och med den minfta fkada för fkogen, en af
flrt Lands dyrbarafte {katter, möjeligen kan förrättas.

§. I,

Alla våra löftrån lämna. Bofkapen föda af fine löf,
$$e& deras, farlkilda, art, dock mer eller mindre fmaklig.

De
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De trän fom til detta behof allmånnaft väljas äro Sälg,
Afp, Björk, Al och Rönn, tif fin godhet, fåfom Bofkaps-
foder, af långlig erfarenhet värderade i den ordning de
nu blifvit nämnde O). Känner man de mångfaldiga an-
dra behof hvartil detta trän äfven kunna användas, få
år oftridigt at de fårqena vår forgfalligafte vård och om-
tanke, om ett. tilråckeligit förråd af dem altid uti våra
fk >gar fkall finnas. Men ehuru behofven fnart fagt da-
geligen ökas, i den mån naturkunnigheten mer och mer
hunnit uptåcka, deras åtfkilliga för mennifko-flågtet gag-
nande egenfkaper, finner man dock beklageligen, at de
flefte via det bruk de göra fig af dem, endaft ftracka
fin omtanke för de närvarande, föga bekymrade för
framtiden, om et dylikt någonfin federmera af egen
fkog eller mark kan fyllas. Håraf händer det fom en
fmårtande erfarenhet allaredan intygar, at defla trä-arter
på några trakter få aftagit, at man funnit fig tvungen
ej allenaft emot en dryg 'erfåttning, utan ock oförlvar-
lig tidfpillan a-nlita nåftgråntfande orters hjelp vid be-
hof, hvilcka omöjeligeu kunna infkrånkas och därjämte
fom tidaft vid alt Landtbruk förefalla. År det icke olyck-
ligt, at til främmande betala fkatt för nödvändighets-va-
ror, hvilcka borde och kunde erhållas innom egne ägor?

På det vi nu åfven måtte kunna infe, huruvida Löf-
tågt kan påfkynda denna frucktansvårda olågenhet, år det
nödigt at förft känna fattet huru denfamma allmånnaft
förråttas. Emellan höbergningen och fkördetiden fker
löftågten vanligaft hos ofs hår i landet; före höbergnin-
gen anfes löfvec ånnu för fpådt och mindre lönande, ef-
ter fkördetiden åter år Landtbrukarens tid med tröfk-

A 2 ning

(a) Se Fischerströms Sv, Econom. Didtion., 2 Del- pag. 395".



ning och utfåde fa uptogcn, at löftSgt knappaft far påtänkas
innan höft frofterna infalla, hvilka, efter allmän tanke, for-
ftöra ganfka mycket af löfvens goda egenfkaper.. De löf-
rikafte tråden nedhugges då, utan affeehde på deras ål-
der eller ort där de vuxit, hvaraf händer at det båda
ämne till flögdvirke ja fjelfva Mafurn bland Björkar fål-
les, då Häng- och Glas - björken, ehuru mindre gagne-
jiga, blifva Ikonade. Sedan afhuggas qviftarna med den
iå kallade löffkåran eller backan, i den mån c!e äro löf-
tåte, til längre eller korrtare afftånd ifrån bålen, famt
fammanbindas i knippor at torrkas antingen i fria luften»
då väderleken fådant gynnar, eller och under rak i lador
eller fkullar. En annan del, förmodeligen vane vid fäm-
lingen af afpelöf, hvilket tråds mindre fmidiga qviftar e|
iå beqvåmligen kunna bindas i knippor, rifva med hän-
derna löfvec af det nedfålda trädet, hvilket federmera på,
gålfven i deras Rijcr och Porten under, en flitig omrör-
ning och vändning torrkas. .Härigenom få deile fin löf-
famling jämnare torrkad ån de förre, hel fl qvjftarne uti
de fammanbundne knipporne fordra längre törrknings tid
ån löfven, och kunna låtteligen vid en mindre förfiktig
tilfyn packade i lador rnart med fin ånnu vidhängande rå-
het, fkåmma hela famlingen med mögel och unkenhet,
då löfven ej annat kunna än ratas af Bofkapen. Defla
kunna ock på det nogafte beftåmma fitt förråd, emedan-
alt hvad de famlat, af kreaturen upåtes, då hos de an-
dre i deras famling qviftarne fkrymma mycket, och vid
flyttningen ifrån- ladan till fåhufet, merendels få fålla, löf-
ven, at knappaft annat ån det nakna rifet, af en huglös
ladugårds piga, kallas för kreaturen. Men då. i bägge
fallen tråden blifva nedhuggne, kan en få våldfam mecf-
fart ej annat ån blifva oroande för en och hvar fora
örnar för fkogen, Tråden fållas til defla bejaof, nämli-

gen
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gen på en tid då Landtmannen knappaft äger mera råd-
rum, ån at med möda hinna fkilja'löfven ifrån tråder,
fom blifver qvarliggande på ftållet, torde hända någon
gång jmed det beftnt af löftagaren, at vid ledigare tid
och båttre tilfäile afhåm-cas til den. ytterligare nytta daraf kan
göras. Men åter når infaller denna mindre bråda och
lägligare tiden; På de flefte orter ej förr ån marken
blifvit täckt med fnö och fkogsvågarne kunna nyttjas,
och då blifver frågan, om icke den huglöfe fnarare ned-
flår ett friflit tråd, åtminftone där fådana ännu kunna
träffas, an at. han gör fig omak upföka det om fbm-
maren nedfällde, hvilket torde hända, gömdt under fnön,
ej allenaft vore fvårt at igenfinna, utan ock ofta nog
mödofamt at lofla ifrån den tilfrusna marken. Men lät
ofs ock antaga, at det nedhuggne trädet federmera up-
fökes och til nytta användes, fåfom man ler fke i {kår-
gården, och annorftådes, dar man röj r någon omvårdnad
för fkogen, få bör man tillika erindra fig, at hygget
fkedt på en tid, då trädet nåftan hyfer den mefta våt-
fka och därigenom följakteiigen blifvit mindre duglige
til flögdevirke. Ty få väl theorie fom erfarenhet lära
ofs, at trän fällde under den tid de lägga fafvan, om de
ej genaft afbarkas, nog häftigt, medelfl fäfternes ai vår-
man upvåckta jäsning, angripas af röta och infe&er,
famt aldrig få den tåt- och fafthet, fom trån hvil-
ka förft efter fullbordad fafring til flögde beftåmmas.
Få derföre ock föga högre fkattas ån annat fkogsvrak,
k>m endaft til brånfle kan nyttjas. Därjämte förftöres
ock med detta förfarande alt hopp om löftågt på famma
flålle, åtminftone för långliga tider. Ty fröen på defla
trän hafva vid den tid de nedhuggas knappaft begynt
beredas, mycket mindre hunnit til mognad (b),, kunna

A 3 fåle-
{b) Se 1- os^nstens Undervisning om Skogars fk<slfel jämförd med Un-

dcrrått. om vilda Uåns plantering, utgifv. af K.. Vet. Acad. Tr. 1764.
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fåledes ej lemna något hopp om erfåttning genom nya
plantors frambringande, och ehuru våra löftrån raknäs
til, lefvande trån, det år, kunna ifrån roten, fall (lam-
men blifvit förftörd, fkjuta telningar, få år dock föga nå-
got härigenom at förvänta, få långe fkogen ej fredas med
hägnad, utan Bofkapen efr^r vanlig plågfed, betas på öp-
na fkogen, och af fpåda famt nyfs upkomna telningar
hämta förfl om våren den fundafte och fmakligafte föda
de därftådes möjligen kunna finna.

§.2.
'Sedan trådens fällning vid löfcågf, på anförde grun-

der af omtånkfamme hushållare, med alt fkå! blifvit för-
kaftad, har man varit omtånkt på andra utvägar, at vin-
na detta för Bofkapen fmakliga fodret, utan få märklig
fkada för fkogen. Man har härvid erindrat fig Trå-
gårdsmåftares erfarenhet, hvilka, för at vinna det man
kallar krona på tråden, toppa dem eller affkåra en del af
den öfverfta (lammen, då trädet efter naturens förefkrift,
utfkjuter fiera fidogrenar och tätare löf på hvarje gren.
Ty med denna affkårning hämmas rörgångarne, fom för=
de fafter till den afhuggne delens näring, hvarpå defla uti
fit förra lopp hindrade, federmera utgjuta fig, efter hvart
och et tråds iårfkildta art Och byggnad, mer eller mindre,
uti nya härigenom danade gren- eller löfämnen. Oftri-
digt ar ock det, at et dylikt löffamlings fått tyckes meft
gynnas af naturens lagar, och följakteligen äfven blifva
det förmånligafte. Men om alt mifstag vid detta göro-
mål fkall förekornmas, bör man förut känna, at ej alla
trån tåla en fådan putsning, fom för exempel Afpen,
hvilken om den qviftas, tager röta i bålen och går ut {c),

och
(c) Rosenstens Undervisning om Skogars flcöifel, 3 Uplagan pag.

£9. med flere.

*)5 ( *
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och fåledss ingalunda lämnar företräde åt detta löftag-
nings-fått framfor det i §. i. befkrefne. Dårnåft bör man
ock göra val af redfkapet, fom hårtil brukas, åfvenfom
af trädets ålder, då nämligen denna afqviftning för hvart
och et tråd får påbegyranas, famt fåfta fin upmårkfamhet
på den mer eller mindre gynnande jordmån på hvilken
det vuxit. Hvad nu vårktyget beträffar fom hårtil före-
flås, och til följe dåraf äfven allmånnaft finnes vidtaget,
få år det löfhackan, til fin fkapnad gjord efter en vanlig
fådesfkåra, ehuru korrtare, men tyngre och val ftålfatt (d),
til putsning af låga trån förfedd med korrtare, och af
högftammigare med längre fkaft. Med denna hacka af-
hugges nu toppen och de med löf tåtaft bevuxne qviftar,,
få vidt fådant beqvåmligen låter fig göra. Anftålles den-
na {kärräng på unga och låga trån, hvars qviftar åro fma-
la at de låtteligen med et fnedt upföregående hugg, (g),
kunna affkiljas, få torde vid denfamma. ej'fårdeles- annat'
vara at påminna ån, at man ej bör vara för girigvid be-
fkattningen, ty intet tråd gifves, fom icke i mer eller min-
dre mån, genom denna våldfamhet, lider och förkorrtas
til fin lifslängd; om man dårföre år förmycket närgången
med löftågten, få år det oundvikeligt, at man äfven på
det frodigafte tråd i förtid beröfvas den afkaftning, fom
man, med en ömare vård i långligare tider annors med
alt fkål kunnat vånta fig af detiåmma. Åro åter tråden
gamla och höga, få finner en och hvar låtteligen, at all
fkårning med detta redfkap ej kan fke utan den fvårafte
medfart för trädet. Stammen i toppen år då gemenligen
tjockare ån at den med hackan kan afhuggas, och dår

~ fådant

(rf) Se C. G. Boijes Förfarna Sv. Landthushållare, 2 Uplr pag. 25-
-(e) Se. Boijes nämnde Bok, pag. 2_..
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fådant ock möjeligen med entrågit arbete til fint kunde fke,
fa gifves därunder natorligtvis trädet få många och får-
fkildta fkador eller fårnader, at det federmera aldrig kan
vinna någon trefnad. Baron I raunf.r föreflår til lättande
af detta arbete et flyttbart black (/-), medelft hvilket en
gåfle kunde uphiflas at förrätta toppningen. Sant år ock
det, at flagen för gåfien härigenom blifva fåkrare, anför
dem, fom från marken med en långfkaftad hacka arbeta
på toppningen, ock at flera onödiga hugg och fkador får
trädet dymcdelft kunna förekommas; men denna ftymp-
nirig af et äldre och til någon tjockhet redan hunnit träd,
om^det ock fkedde med den finafle och båfla fåg efte?
Hr. Boijes råd [g);, lemnar dock altid efter fig et få be»
tydande får, at, ehuru det ock måtte med trådfaifvor om-
lagas, hvartil förmodeligen ganfka få torde gifva fig tid
och göra fig omak med, trädet nödvändigt (åttes i röta
och med det fiwafte dödas. Hår ftöres nämligen på en
gång för många af trädets faftrör, hvarigenom de i trä-
det qvarblefne och ofkadade för mycket fyllas med faf-
ter, til hvilkas emotragande de för fin ålder och denfam-
ma åtföljande tåt- och ftyfhet ej mera kunna tilråckeligen
utdanas, utan at antingen brifta eller ock förmycket fyl-
da hindra fafternas erforderliga omlopp: bägge orfaker,
onekeligen af de kraftigafte, at upvåcka kallbrand och til-
fkynda döden för tråden. I den mån qviftarna åro tjoc-
ka på de gamla tråden, galler om dem det famma fom
om toppens afhuggning år anmärkt, at de nämligen af-
huggne lemna vådeliga fkador för trädet, helft de med
den långfkaftade hackan näppeligen med et flag kunna

ned-

(/) Se elffs Bok om Boik. och Fjäderfä famt Skogars brujk csk
mifsbruk, pag. i ig.

(g) Se defs förutnämnde Arbete, pag, 2J,



nedfallas. Vore ock fådant någon gång möjligt, få åp
dock altid fåkert, at vid defla tilfållen, barken under qvi-
ftens affluning medelft detta nog fnart flöa verktyg, myc-
ket låflas och afrifves ifrån qviftens tråaktiga del, hvil-
ken blottftåld för luften fmåningom förlorar det lif och
den trefnacl, fom man vid denfamma til framdeles lof-
fkott få angeläget önfkade få bevarad. Gamla trån böra
fåledes nödvändigt frikännas för denna befkattning, och
i fynnerhet de af dem, fom i anfeende til läge och jord-
mån af naturen blifvit ämnade til flögdevirke, hälft defla
af en dylik våldfamhet fnart taga fkada och förlora alt fit
värde («). Då ock bruket af hackan altid medförer den
farhågan, at vid qvjftarnes afhuggning barken på de qvar-
blifvande i ftörre eller mindre mån kan blifva fkadad el-
ler frånlåflad, få kan icke heller detta redfkap vid löftågC
.förtjena namn af det båfta och tjenligafta.

§" 3»
En fåker och ögonfkenlig erfarenhet af det åfventyr

tråden underkaflas, genom de i föregående §. upråkna-
de, och ej fållan förefallande mifstagen vid Löftågt, fö*
förrättad med den vanliga hackan, har förmodeligen
gjordt, at man äfven på en del orter lemnat detta löffam-
iings-fått, och i defs ftålle trodt fig med den minftavåld-
famhet för tråden, vinna deras löf genom repande eller
ripande, fom det allmånnaft af allmogen kallas. Man
fveper ihop flere qviftar innom handen fom man lått
fammanknyter, och drager federmera ifrån qviftens gre-
ning vid ftammen utföre mot andarna, mer och mcc
fammanknuten, efter det qviftarne fmalna, då löfven af-

B rifves

(Ji) Se Brauners ofvannämnde Bok, pag. 11-_.
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fifvas och medfölja famlade i handen. At fkydda han-
den under detta arbetet plägar den förefes med en ylle
vant eller hvad annat hårtil tjenligt kan träffas Det år
vifst, at man med denna åtgärd på möjeligafte fått fko-
nar få väl barken fom trädet för vådeliga fårnader, famt
vinner en den ftörfta löffamling af hvarje tråd, jämte de
i i. §. vid löfvens lösflitamie af nedfällda trän befkrefne
förmåner, tyckes fåledes anvåndt all viddetta arbetet nödig;
hushållning och förfiktighet. Ken fedan naturkunnighe-
ten uptåckt för ofs til hvad våfendtlig nytra för trädens
iif och. beftånd, löfven af den vifa naturen blifvit den*
lämnade, torde detta löftagnings-fått ej vinna något får-
deles. företräde för det i nåftföregående §, befkrefne, åt-
minftone blifver en för noga löfvens aftagning. altid fka-
deligare ån en måttelig qviftarnes afputsning, allenaft den
med någorlunda förfiktighet anftålles. Man har genom
de noggrannafte förfök erfarit, at löfven åro de betydli-
gafl e verktyg, hvarigenom de af roten infbpne fafter e'y
allenaft ytterligare upfordras, utan ock egenteligen bere-
das til näringsmedel för tråden (i). Betraktas löfven nu
ifrån denna (ynpunkt, kan vål ingen möjeligen foreftålla
fig, at defli någonfin fä afhändas tråna, utan at tråden
tillika blifva blottffållda för de fölgder, fom oundvikeli-
gen altid träffa organifka kroppar,, vid fig teende brift
af en. vål utarbetad och til lifVets uppehälle erforderlig
näring, I den mån deras byggnad kan finnas flarkare ån
andra växters kunna de vål i längre tid, ehuru under en
tiltagande tvinfot, uthärda denna brift, men måfte dock flu-
tejigen gifva, vika och förrorrkas med öm förebråelfe för
den hårda och, våldfamma medfart de lidit. Vi ågj en

oftri-

(s}. Se Haxes-, Bonnets, Bergmans och feres Arbe(-en i hvilka de
Underfökc bladens, byggnad och deraf utredt hvad förmån, de. til-
Stynda. växter..
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oftridig erfarenhet af detta vid våra Frukttrån, dl åt
för hvad orfaker fom helft naturen dårtil kan hafva, af Infie-
élers larver berofvas fina löf; de fakna då för förfta året
gemenligen all frukt, fortlåtta larverna följande året fam-
roa våldfamhet, få aftaga och fjelfva iöfknopparna, och
få år ifrån år, under denna ohyras beftåndiga härjande
alt hvad till lifvets vidmakthållande af naturen blifvit
tråden lämnat, tils de utgångne och förtorrkade, ej me-
ra kunna gifva hvarken töda eller ingvartering för defla
våldsverkare. Hårutinnan igenfinna vi orfaken til Trå-
gårdsméftares flit, at dageligen öfverfe och vid uptåkten
af det minfla ämne til dylika fkadedjur, genaft afplocka
och förftöra det, famt anledningen till de flere och be-
tydlige belöningar hvarmed naturkunnige, tid efter an-
nan, af åtfkilliga Vetenfkaps " Societeter blifvit upmuntra-
de, at upleta de fåkrafte medlen emot dem och deras vå-
deliga åverkan; nämligen at våra frukttrån förfedde med
och ofkadde ti! fina blad famt löf, måtte under fomrar-
ne vinna fin tilborliga tilvåxt, och underhållas vid en.
oftörd och treflig lifaktighet. Sker löfvens afftrykning
därjämte med få ringa omtanke och den hårdhet, atgem-
mse eller knopparne tillika fkadas, få påfl<yndas trådens
undergång naturlagen få mycket (barare. Man läger vål
för at förekomma detta onda, få bör ftrykningen fke med
en lått fammanknuten hand, fom redan år anmärkt; men
härvid bör man påminna fig, at i håndelfe detta arbetekom-
mer at förråttas innan naturen genom fina dårtil beftåm-
da verkningar helft något låflac den förening, fom år
emellan löfven och den af dem till ftörfta delen närda
knoppen, få blifver fnart fagt all flags bladens frånflitning
knappaft möjelig utan at knopparne medfölja, åtminftone
rifvas och för tidigt blottftållas för luftens omedelbara
och ofta torde hånda nog fvåra åyerkan. Sedan åter na-

B a turen
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luren begynt fkilja det fammanhang med hvilket hon
tilförene haft dem förenade, få torde tiläfventyrs löfvers
kunna afdragas med mindre märkligt åfventyr för knop-
parne, allenaft fådant göres med en lått och varfara hand;
men fåfängt torde man få vänta denna eller någon an-
nan härvid nödig omtanke af vare vanliga arbetare, fom
endaft angelägne at få arbetet gjort föga bry fig om, hu-
ru och med hvad fi'>lgd famt förmån för husbonden det
blifvit förrättar. Skulle och mojeligen knopparne ifrån all
Ikada under detta arbetet blifva räddade, få måfte man
ändock på redan anförde grunder medgifva, at de tillika-
med fjelfva trädet, genom löfvens afrifuing, innan de»
till deras affallnihg beftåmda tiden, beröfvas ej allenaft
den vål arbetade och följakteligen funda, utan ock til-
råckliga näring naturen för dem tilförene i löfven til-
redde; af hvilcken brift och faknad ledan lätt kan dömas
til den föga trefnad de för framtiden kunna vinna. Denna
vantrefnad framlockar Infeclema, hvilcka med all ifver
ku fullgöra den plikt naturen dem ålagt, at på det fna-
rafte förftöra alt hvad fjukligt och bråkligt af dem kan
träffas, och fåledes på det kraftigafte påfkynda få vål knop-
pames fom trådens undergång, hvilcken man likväl ge-
jßr>m denna utväg vid Löftågten, ehuru med en illa ut-
räknad ömhet, för långfta tider föker at förekomma.
Ja flere qviftars afhuggning på en gång blifver aldrig få
vådelig och flodande för tråden, fom löfvens noggranna
afflitnmg. Ty de til defla qviftars behof i trädet upfor-
drude lafter lämna åtminftone ymnigt ämne fil näring,
hvilcken af de qvarblefna löfven genom den hjelpfämma
naturens biträde federmera mojeligen kan beredas, om ej
fåren och (kådan vid afhuggandet blifvit dt-fto ftörre,.
antingen til läkning för fåren, nya löfs danande, eller
hvad annat naturen finner nödigaft at erfatta af det (om
blifvit förlorat.

§.4-
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Då nu defla befkrefna loffamlings fått, enligt hvad
vid hvart och et färfkild* blifvit anfört, (vårligen kunna
fortfåttas utan en fynbarlig. (kåda för fkogen i framtiden,
få återftår för ofs, at underföka om något förmånligare
mojeligen kan upgifvas. Å mages det fåfom gifvet och
af en läker erfarenhet beftyrkt, at löf famlade^ifrån trå-
den under deras frodigafte grönfka, lämna den (makliga-
fte och fundafte föda för kreaturen, få år tydligt at defla
ej kunna vinnas, utan at tråden förfåttes uti ftörre eller
mindre lidande, i hvilket fall åter det minft fkadande
bör af ofs anfes fåfom det fördelaktigafte at vidtagas.
I grund håraf torde man fåledes, enligt hvad i 2. §. järn»
fördt med det fom i flutet af 3. §. blifvit anmärkt, med
ftörfta fkål räkna löftågten medelft qviftarnes affkårning
för den förmånligafte. Fridlyfes därunder för all åver-
kan alt til flögd dugfe virke, få kan ingen miftning på
denna afkaftning af fkogen rimmeligen befaras. Vänjas
åter de trån, fom til löftågt beftåmmas, tidigt vid den-
na befkattning^n, få vittnar erfarenheten, allenaft den ejj
blifver alt för ftrång och öfver höfvan, at de kunna för-
draga denfamma i långliga tider åtminftone utan fårdeles
märklig förluft af fin trefnad {k). Brukas tillika vid qvi-
ftarnes affkårning i ftållet för den medelft barkens los-
fande och fönderflitande (å ofta fkadande löfhackan, ca
välgjord och hvafs trådfax, (om Trågårdsmåftare nyt-
tja, få år oftridigt at fåren blifva lätta och mindre be-
tydliga. Det gäller nämligen de fpådare qviftarna, hvil-
kas fkador vid klippningen naturligtvis blifva få famman-
sryckte, at de af den yttre luften föga kunna fkadas, och

B 3 ac
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At de updragne fafterne' med märgen genaft nödgas trån-
ga fig genom de dem omgifvande fvepen til nya fkått
iå af löf (om qviftar, hvilcket hår ock blifver iå mycket
lättare, (om våfnaden af defla fvepen ånnu hvarken vun-
nit den tätnad eller fpånftighet af åren, (om kunde här-
vid blifva dem fårdeles hinderlig. Man fer Trågårds-
måftare på detta fåttet, til vinnande af et, efter allmänt
omdöme vackrare utfeende af trän uti fpatfergångar och
annorftådes, dar man tror naturen behofva utfmyckas af
konften, efter några års förlopp betydligen putfia fina
trån, utan fnart fagt, märklig 'fkada i deras trefnad, ehu-
ru denfamma ej fållan öfver manna-minne blifvit fort-
fa 11. Hvilken gladare fyn til efterfölgd, ån denna kaa
väl lämnas dem, fom bekymra fig öiver en föreflående
brift på löftågt? Koftnaden för (axen år vål något ftörre
ån för hackan, dock ej drygare ån at hvar en fom kän-
ner defs företräde vid detta arbetet, fnart fkall finna fig
at gå i denfamma. Mödan och arbetet med faxen år ock
föga fvårare, ja ofta lättare, iå Inart det blefve under-
hjelpt af vanan, ån med den långfkaftade och merendels
häftigt flöa hackan. Våra på hårdvalls-ångar, til fkygd
för grälet emot foltorrkan qvarlåmnade och annorftådes
ifrån villa fkogen afföndrade löftrån, fkulle genom en
fådan putsning vinna ett behageligare utfeende och (kat-
tas till en fåker afgift i långfta tider. Den fålunda gjor-
de löffamlingen ägde ock alla de förmåner vid förpnin-
gar för kreaturen, vid torrkningen och annat mera, fom
någonfin den med affiitning fammanbragte, kan tillerkän-
nas , hälft hår inga tjocka qviftar hindra en jämn torrk-
ning, och de fpåda fom hår förekomma, uti förpningar
til den grad låtteligen upmjukas, at de af kreaturen ge-
menligen med det öfriga af férpningen upåtas. Men då
tråden ej tåla eller gifva åmne til en dylik afkaftning,

ofta-
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©ftare ån högft hvart tredje år, få blir frågan huru man
då fkall vinna det ärliga bebofvetr ty föga hinner mata
på et är famla förråd för flere, ocbom fådant u^ven möj-
ligen kunde fke, få har man- ännu ej vunnit den erfaren-
heten, at en dylik famling för flere år kan bibehålla fig
vki [amma och lika- godhet. Indelas de til Lo-ftågc ut-
fedde tråden i trenne flockar, få är detta bekymret fått
förekommit, för hvart är flottas då en tredjedel, då maa
aldrig blifver i miftning af fri (kt och nyfs famlade löf
Härvid kunde vål invändas, at (amltngen då blifver rin-
ga och föga betydlig, men ganfka mänga gifvas, fom
aldeles fakna denna hjelp vid fm Bofkaps- utfodring, och
en liten hjelp ar altid båttre ån ingen. Vill man och ut-
vidga denna tilgång, fä (kall man lått finna, det naturen
för omtanke och drift, ef mera vid detta ån andra:
våra företaganden, nekar fra hjelp och fit biträde. Mara
hägnar dä (å (tor del man behagar af (kogsmarken pä
hvilken den tätade löffkog finnes,, för all åverkan af ho-
fkapsbete, och afrödjer utur denfamma all barrfkog och
hvad annat, fom kan hindra löftråden uti deras trefnad.
Hår lämnas en del trån ufan all åtgärd, at tilvåxa til
nödigt flögdevirke och til fröredning för nya plantor,
dä af de ofrige,, de yngre tråden genaft vänjas vid den före-
flagne putsningen, efter en indelning af tre til fem flockar
för fårfkildta års befkattning fåfom omftåndigheterna for-
dra. De urgamla äter, och de fom vid all fkårning. fin-
nas ömtåliga, afhuggas efter förefallande behof, då nya
upfkjutande telningar (måningom och ofta i fördubblad
mån erfåtta deras afgång. På detta fättet vinner man in-
om kom tid den tåckafte fkogspark,. tilråcklig. ej' alle-
naft för löfrågt, utan ock med förnuftig hushållning til
all annan afkaftning, man vanligen, hämtar usur löfikogen.

§" J-
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is.
De om höften ifrån tråden nedfallne' löfven plåga

ock på några orter ti! Bofkapsfoder infamlas' och an-
våndas (/). Allmänna tanken år vål emot en dylik fam-
ling, helft man förebär erfarenheten intyga, det defla löf
af kreaturen fåfom ofiinda och följackteligen mindre tjen-
liga til näring allmånneligen ratas. Men månne den-
na ej fnarare hårleder fig af någon fördom, fattad ef-
ter tiläfventyrs, med föga noggranhet anftållda och
fåledes mindre lyckligen utflagna förfök, ån på en
fann öfvertygelfe, grundad i lakens natur och verkliga
förhållande? Oftridigt år det, at nedfallne löf, fom lig-
ga på blotta jorden i längre tid under en omfkif-
tande väderlek af regn, dimma och froft, nödvändigt
må fte ådraga fig unkenhet, mögel och fvamp, hvilka
tilfålligheter kunna vara mågtiga nog, at ej allenaft gö-
ra i löfven ofmakliga, utan ock flodliga för Bofkapen.
Sjelfva höet under et fvårt bärgnings-vader, tager ofta
få mycken fkada at det ock forfmås af kreaturen, famt
förorlakar nog fvåra fjukdomar då de nödgas därmed
ftilla fin hunger, ehuru man ingalunda kan fkylla fådant
på gråsflaget, hvilcket vid en mera gynnande bärgning
en annan tid, gifver dem både ett begärligt och med all
trefnad närande födo-åmne. Månne man ej kunde hop-
pas, at en fnar famling af löfven under en torr väderlek,
då de af blå fl eller mennifko-hjelp blifva lösfkakade ifrån
tråden, famt fedan häftigt torrkade i varma rum, (kulle
befria dem ifrån defla dem tillkrefne oarten I fynner:

het

(/) Grund-bergs under Prof. Kalms Prxfis}. utgifna Difp. omj Bjsr»
feens e-gcpflcaper och nytta, pag. 2,1,
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fiet torde det aga rum hvad Äfp- och Al-löfven beträf-
far, emedan defla ånnu vid fjelfva fallet fynas bibehål-
la det mefta af fin grönfka och godhet (m\ Hvad för-
råd af löf (kulle icke då med minftabefvår och fkada för fko-
gen kunna famlas til foder för Bofkapen? Med tilbland-
ning af falt, mjöl och annan vanlig förpa- fkulle ock Bo-
Ikapen låtteligen vänjas vid denna föda, fom åtminftone
tjente til ombyte uti utfodringen, om man ej juli ville

C til-

{ni) Se Berndtson om Löffkogens nyttjande, uti 2 Tom. af Ron rö-
rande Landtbr., utgifne af Kongl. Vetenfk. Acad., pag. 238-

De förfök jag gjordt med Afpelöf, under vår allmänt åifknde?
Lärares Herr Chemise Profefforen Joh. Gadolins tilfyn, vifa ock
f6ga Ikillnad emellan de af trädet tagne och på marken nedfallne:
löfven: 100 ft. AfplSf, fom blifvit ifrån trädet afplockade och fe-
dermerauti medelvarme några månader torrkade, vägde 2yö Lod,,
genom kokning med vatten extraherade, til defs vattnet ej feck
vidare färg; lämnade deffe 2tTj lod löf, et fvartbrunt extraft, fom
efter full torrkning vägde 5: lod, eller 35--fp procent af bladen. 100.
ft. Afplöf fom affallit ifrån trädet om höften och likaledesblifvit i
medelvarme torrkade, vägde Ii lod; genom extra&ion medelft ko-
kande vatten, erhölls håraf i lod torrt extraft, eller .33-f procent
af bladens vigt. Hvaraf fkulle följa: 1:0. At löfven om häften för-
lora vid pafs -J af fin vigt innan de falla af tråden. 2:0. At den-
na förluft; dock ej hel och hållen år en minfkning i de närande de-
larne, emedan återftoden af löfven hålla nåftan lika mycket extra-
ctivt ämne, fom lika vigt af de frifka. Men den Ikillnad fom uti vig-
ten förekommer kan lått förklaras af den olikhet fom träffas emellan
bladen i anfeende till deras vidd och ftorlek, utan at man behSfvei:
föka den uti någon förluft, fom de fkulle lidit innan de affallit..
Då de lämna af det extraftiva ämnet nåftan lika mycket efter vig-
ten, tyckes det följa, at de äfven i det nårmafte innehålla lik*
mycket af det fom egenteligcn till näring hos Bofkapen kan an>
våndas, och fåledes i detta affeende obetydligt och föga tilL Ut
värde förlorat.
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tiTerkåntta den någon fårdeles närande kraft eller egen-
Jkap, bvarutinnan vi dock förft af en omtånkfam framtid
liafva (kål at vänta de pvåldugafte underfökningar och
den fåkrafle erfarenhet.
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