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§. l.

■:t\ nagön
för Trägårds wäftndet, tanfrtio. äger för Trägärdö roäfrnfce., f<m

lätleligen siuta: det hwar och m., somledes af et moget wett och en Mg up*
märffam.).., sär i t>e_ta natursens fnifle ym-
nigt tilsellle at utleta naturens hemligheter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^ til Skaparens ära , Öswerhelens nöge och

ffrnfi, Fäderneslandets nytta och Medborgarenas gagn.
Sag wägar mig ock at med stal säga, det sä Mor lära

Äffflctg-f Trägårds stötselen l nöge, täckhet och prydelighet. Ty
hwad k(.n hos tvära ufroärfe* sinnen upwäcka större ftögd och
mera ro pä den gröna Flor» parck, än det åUa Pomon* falt,
liwawf! sielftva Naturen är des HErres stora fullkomlighe-
lers iolck?

©road Trägärds stötselen i roar. kära Finland angår, få
har den nog fjär.ite bliswit eftersatt; mm wi förmode nu för
den blidare .ider, sedan Nationen sätt en bättre smak sör alt
hwad gagneligit 4r.

Mit föremål är ej at i allmänhet striswa om Trägårds
stötstlen hos eg. Flere sa ryäl Uc * som Sntättningar haswa

i fina
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« sina lärda böcker, grundade pä natur och erfarenhet, detta
wackere ofhandlof. Min afsigt är endast, at kortcligen pH
detza bion uplekna tTlagre anmärkningar wib Frukt * träns
planterande; rott) hwilka jag töil förnämligast fästa min tan-
ke pä sädane (rön, som täla roör* Finffa c iim2c,och öro i
synnerhet Apel - pävon - Rersbärs * och plommonträn.

Jag hoppas at detta mitt wälmenta upsät warder bena-
git anscdt ; samt utbeder mig derjämtt den Gunst bewägne Lä-sarens milda omdöme och uttydning til det bästa , om min swa-
ga telning ej sörmat frambära en fö mogen frukt som sig borde.

2.
§.

A^!Hr man wil otrffaffo trän til en stor och fruktbärande
"Sl-SK Lagårds belättiande, är fuflet det fortaste saltet at får*»W striswa dem antm frän Swerige eller utomlands ifrön,
emedan här i Finneland inga sa eilräckcliga Trä - Schoter cli«
fclifrcif anlagt*; men detta ar ej sa radlM, emedan möngfatöif
erfarenhet wist, at sädane med nog omkostnad instrstaffade tel-
ningar, owane wid tvära »infror, inom fa ar til största delen
göt ut; aldramäst äfroenfnra sädane, som hit komma antingen
isran Tystland eller de Södre orter as Swerige. Dock kan
en, fem har fö rad, när en for Trägärd pä en gäng stal
anläggas, köpa frön Swerige 10. 5 no. stycken af de bastå,
unga, frissa och frodiga Frukt-trän, at försöka, huru de ut!
Landsorlen roefo trffmas och löna mödan , sedan de äro planterade.

Det säkraste sättet ar, at förskaffa sig sadane trän, som
fctifwif frön ston uprundne hemma i landet, eller. Ver födan* ej
kunna drfjöfloö, stels as frön updraga fäderne, ehuru det fordrar
något längre tid.

Härwid bör ock märkas , at om man har walet, at sa
ontm gamla trän, som i mänga ar burit frukt, eller unga, somallenast i, 2. 2 s, m srambragt den farorna, man da hällerA a mwäljer
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Awaljer de sednare; man tycker wck.man minner mit) de form:
men mångfaldig erfarenhet hat mist, at gamla omplanterade trän
sällan taga sig wäl dereftcr; mkt om öjwergö de , unga dem in-
om fö ar döde i ymnoghet af ftukt , lresnad och waraktighet.

W.d fröns utwaijande ar åter at märka , det frön os in*
hämffa frukt-trän praefereras framför de Utländsta, halst som
be utländsta oro meta f infofa och ömtåliga; ty sörsarenhcten
wisar, det plantor upwäxla ontcn af Inländsta träns frön,
eller of främmande träns eller örters frön, som dock blifmil
mogna här hemma i landet, tala mycket bättre mört climac,
ön sadane , fom gcrad kommit ifrön utrikes warmare orter.

Pö samma sätt äro gemenligen de telningar as Inländ-
ska frön, som man söt frön de mera fil norr belägna Land-
stapcr, mycket mera i stånd af härda ut stränga wmtrar, ån
de, som kommit frön de Sötrare Provincier i Riket.

Inga frön böra hämtas of omogne, illa smakande och
of någon elak art, ti eller of för unga, för gamla, och roat*
stapeliga, utan «t roälmäjtfa, raka, i sin bästa styrcka ma?
rande, samt en mal smakelig, behagelig och utmald frukt ägan-
de trän; ty titt är en ostridig sanning, af hwad i sin natur
or fullkomligit , fan ej fö allmänt alstra nögot ofullkomliga.
Frön böra mara mogna, som bland annat rönes deras, at de
siunka i watn: de frön, som flyta ofroanpö, duga intet.'

Mönga träns och örters fr& hafwa den egenffap , at om
de icke sas sö snart de öro mogna , ligga de ofta öfwer ef Sr
i jorden innan de upkomma; hwarföre är bäst, sedan man ut-
set et lägligt ställe til Plamsäng, at sig delta arbete företaga ,
ester hwart och tt ftöstags art och tznne, pö de af Nret be-
Hwämlige tider. Äppel - och Päronkärnor , fornt Kersbärs och
Plommonstenar fös bäst samma höst de rcujtif, ty dö för
man se dcm första mor dereftcr upkomma : bwilket annars ge-
menligen ej ster förr, ön efter et Ärs. förlopp, om med fö*

ningen
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ningen til wären upstimes, fö of de dö ligga et helt M lön*
gre i jorden än elfes. Plommon * och $enbärs kärnor sättas
bäst, fö snart man ätit köttet os dem; men om man nödgas up*
fliiua med deras föttionde til wören, fö conierveras te of*
mer winteren merendels bäst t torr sand.

Sängen, hwarpö te fös, bor wara fö belägen, at den
ligger öppen mot fölen, hafmet fliulf pö N\v. N. och NO. si*
torna, famf är ej watlu-sur t man fan mät ock plantera frön
pö en föng mitt i Trägården , utan födant ffiul mot de fal*
la wädren; men de späda telningar pläga dö el fö lätt kunna
härda ut, om en mycket ffräng minler rökar infalla. Ju torr*
ländtore stället är , (u bättre p!är tet gemenligen mara för
planform mot m stark köld om winlcren.

Jordman bör bestö af got, fin och wälbrukod fmarfmt)fla.
Obrunnen gödning duger ej, ulan bör mara til jord sörwond-
lod. Alla lejroanbe ogräs rötter böra noga mara derifrön rön*
sade; och för all ting bör man tilfe, of ej nögon of qwickro-
tens rötter är lämnad der qwor.

Sedan fangen är färdig gjord, företages föningeti. $3ö*
{la fättet tyckes wara, at fö frön i rader; man drager
en rak kiöpp röta linier öfm*r fangen, ungefär en spön eller
gott quarrer emellan amortera ; i detze rader fättes kärnor ef*
ler sienar raid påg 3- eller 4. twörsinger istön hraocantJra, fornt
2. twärfinM djupt, och ofmerhöljes med mull. Pö nedsatte»stickor utmärkts med Numer hwart stag. Somliga pläga sedan
ofwertäcka sängarna öswer roinfern med fall * gran«eller enris;
ondro ej; bägge pläga lyckas; dock tyckes fockandet mara fö*
krare. Af fröns sående i rader har man den förman, at man
med en trögördshacka kan dristigt rönfa emellan raderna; men
fordras mera finck och warfamhef, när ston öro födde utan
ordning..

När plonlorne om wören kommit «p, boro te hela Som-
-U 5 maten
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»oren Igenom för all ting hällos frie ston ogräs: ogräsets fil-
liga bortrönfande är lika fom bege fpävo telningars fjalfroa
lif; rönfondet bör bock ste worsomf, at ej plontorne tilli-
ka upryckos.

I torcka boro de motnoö hworonnon, eller hwar tredie
bag. tornandet ster om aftnarna mit fölens nebergöng med
loaftt, fom of fölen blifwif liumt giorbt: genom rönsontet och
nöbigf wotnante befortros teg* smö träns tefat otroligcn, at
det ar nöge f«, huru de styndo sig.

Om hösten sent, ftdan be fält löfraen, och starkare froster
infalla, är Zonsta nyttigt at man täcker öfroer beros rötter och neder-
sta delen af stoften medgran-ecn-ellertollris fil en twär hands tiock-
(ef, eller nögof mera; betto bör worsomf f?e, of ej be stöta
stommar städas eller ofbryfas. Mot stränga mintrar är bet för
bege fleno trän en gansto stor hielp. Dalm eller hö för man in*
galunda bruka til täckande , fy bet wore of locka råttor och mötz
bit, fom pö fort fib stulle fun^no ruinera ens hela Ärs arbete.
De ris man täckt med lemnas af ligga qwar hela wintern fils
wören, bä inga stabeliga froster mera förmodas.

Pö plantfängen hinbrar man tern, at stiuto ut sidostott,
utan böra de endast stiuto ut t löngden.

Om Fruft-tron stö förläge pö ben sängen de blifwif födda,
ffiuta de hiertrofen fö Nupf ned, af be fedon öro mycket finckote
at ömsa; derföre böra detze fröplantor, alt fom de skynda sig i
toäjtten, ibland ben ontro, mm gemenligen tredie wören efter det
te upfommit, uptogos och uti en fö fallod Trä*fchoia inplan*
teros i röta imiei- i förbund, 4, 5 å. 6. qworter emellan hwor*
st planta. Böronbes thenna Schola icke oflenofl wara belägen
få et för Norden ffylf och för fölen öppet ställe, utan ock äga
en lucker och med wöl brunnen in til mull olteles förroantlob göd-
ning tilred jord of famma bestoffenhet med den, i hmilken plan-
ton upwuxit; bock or ben ben oldrobösta jord, för allehanda

Fruft*
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Frukt-frön^ fom blifwif tillagad of tors frön en äng, eller Öker-
renar, lagt, åtminstone et Är, at rufno, och til multförmant*
(ot, fornt unter rusningstiden blifwif ofta omrörd, pö det den
mätte fö ur luffen draga ollehonda til vegetation tienligo och
nyttiga delar. Trä- Schoian bör ock ej oltib roar* pö famma
stolle , utan iblonb ömfos til et onnot; fy onnors blir jorben berso osmottod, ehuru den ock med giötming omtogaö, at frö-plan-
torns hafma mycket fmört at komma der fort och önffeligen frif*roas. Den bör ock ganffa flitigt hallas fri frön ogräs, fom fan
ste med en frögärds hacka, pä det jorden ständigt mätte mara
lucker och tis^ samt ogräsen ej bortdraga födan och musten
frön planforne, hwilfet rönfande anfenligen bwrsger til d^ge fmäträns frefnat).

Uti Trä * Schoian upommos bege frön fil den stopnod,
man Hölj] äfiunfcar. Om de fmittgas fött tilfommons blifwo de
högstammige. Bindos de tidigt wid rofo fäppar, blifwo de rof-
flammige, hwilcket fö wöl förstas om sten fom färnfruft. Men
dem mon mil otnnta til Eipaiiers, böra sättas 6. tum widore
frön hworondro, efter foin den orten tidigt och stroft i början
sig utbreda mil. Efpaiiers, i synnerhet of %le«trön, öro bo-
te prydsomme och nyftige. Man tillåter träden ej i Trä*Scho-
lan utffiufo nögra sidostött , för än be blifwo ij a2. alnar
löga, bö mon lemnor vem frihet at grena sig, eller ock med
loppens offföronbe fming«r bem bertil.

§- 3-
©J§€bon de smö frön hofwo l tre to tit, eller mera, ale
«^H som man finner nödigt, i Trä - Schoian liksom ufstötl^^ deras bornoär, funno de utsöttos pö tet ställe de be-
ständigt stslo fomma ot stö. Dockhor mon mörckt, af om man
flera göngor fan och för ömfa et frukt-trö, innan det fottes pö
sin beständiga plats, förböfros tet gansta mycket til stsrlcken,

och
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sch walsmokligheten of sin frukt. ömfningen fler bäst om ma*
ren fö snart talan gött ut matfen ock näst förr än be utflö töj.
Man kon wäl om hösten , jetan te falt teros lös, omsätta
bem; men om en mycket strong mintet rökar ftrajcf följa berpö,
tzö te ofta ut.

När tron uptogos til omfattning, bör bet warfamt ste, och
yoga aktas at rötterna ej klyfwas; samt af fö mycket jord, fom
mögeiigif är, qwarhölles wid roten: Hworjämte man äfwen bör
wara angelägen, of hafrca roten fö kort (ib, som ste fan, ur
jorden. Fördenstull är nödigt, det ej ffere trän pa en göng up»
tagas, ön mon hinner wäl nedsätta. Men hor man nödgats
foga stere up pö en göng, an man sä snart hin»er fottet, bör
man fatta träden pö et stuggit ställe, och kasta frist jord öswer
deras rötter, of de ej mö torcka. ©afraa te upfagne trän biif*
wif förda löng roäg, och dsrigenom kommit of förfet, bor man
sätta teros rötter i kolt wotn några timar of stö, innan mon
safter tern, ot te möga upfristas.

För te trän man om wören örnar utsätta, bör man om
hösten strut upkasto gropar til ungefär 4. qwarters tiuplef, fomf
zl a 3. olnars mitt, pö tet jorden i dem öswer wintcrn os
luff, snö u. mö förbättras och för trädens rötter tienligore göras.
Om jordntön ej är torrlöndt af sig, fö groparne ej bli fö djupa,
ja tö ibland ej öfmer et qwarters dj«p, utan sylles sedan med
fort) pö: fy fruft-trön, fom komma at Hå i mäta, bära ode-
hagelig fruft, o* tö gemenligen ester fö Nr bort. Gör mon gro*
torna mycket tiupo, fom of en tel monligit är, fö tröga röt*
terna sig dit ned, hwoton te fedon fö ringa eller ingen näring,
emedan forten ter netre ej kon fö filfats af ny gödning och fö*
ta: ock der lordmön är lera, blifma dege gropar en fammelplats
för wam, fom silar sig tit, och stör ter at fyra til en fäker siuk-
dom, ja, en mig död för frötet.

I Men och fuktig wöberlet (frättas ömfanbef lyckeligost.
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ty te fmö rötter eller fibrer förtorcka ej tö fö snart. Dock fan
ej gicrno förckommas, det en del af de finaste fibrer .blifroa-torre
hwilko man för att ting ofstär , 15 onnors förort derigenom
hos trädets rot sörrutnelfe. Wid famma filsälle ofstores hjertro-
ten,pö tet trätet mö drifwos at stö ut (idrotter. Therjämteof-
stores ofla ssotdo rötter tillika met dem , som forgo hwaron-
bra. I rögnwöder, sedan jorden blifwif mycket wöt och klibbig, är
ej rödligit af omsätta trän; tt) muffen är dö sö klibbog och sam-
manhängande, at ten ej kan fallo fö wäl, som sig tor, omkringträ-
bis rötter, utan giör ofta tet dö ömsade trädet sedan mycken städa.

Än är öfwen mycket nödigt, of frist stället, hwarest bege
uptogne frön boro nebfätfas. Det är faller ej fö nödigt af ob-
lervera i hwad mäter det stöt förut, (t) mångfaldiga försök
intyga, at ingmffilnat of mätte ör deruti; för hända, tet kan
mara något litet hos mycket gamla trän. Men fö bör man ej plan*
ma tern pö et föbanf ställe, hwarest trän af/amma stag wuxit
förut; til exempel man bör ej sätta et ungt Äpeltrö pö samma
Me, der et gammalt Älpeltrö stöt förut: ei et Päronträ, : der
Päronträ förr worit : 0. f. oj. utan om tt Äpeltrö göt ut , kon
man pö fommo ställe fatta et Päron-Plommon eller Kersbörs*
tm, om jordmön är fö tienlig, onnors mil trädet ej wäl friswos;
men der man önteltgin mil fötta et trä of fommo slog i det förra
utgångnas ställe, bör mäste delen

e of ten gamla forten borttagas,
och ny god jord föras i stället. $fmen bör man morcko, of man
el ömsar brödet til den jordmön, som är sämre, ändenträdet ma*
rit man wid, ty dö fager bet sig sällan, utan bör man snarare
fö laget, at trädet kommer i bättre jordman, och dö är en so<
ler om teg nogaftige trefnad.

Sedan man sylt den förr omfalte höstetiden upkastade gro-
pen med födan god mull, fom förr är bestrefwen, til den högt,
of endast ungefär et qroarfer af gropen än är qwor', fedan man
mullen någorlunda, dock ej för hörtf, nedtrampat, fottes trädet
derpö, sedan rötterna pö förr omnämnde fält blifwif ofsturnotil at
horizontaiicer Utspridas, folies sedan med sommo godo fina mull

B döde
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böde emellan och uppö fötterna, samt filfes ak mullen wäl fal-
(er emellan och til rötterna; hworföre man under fyllandet kan
ibland met händerncs hällande om stammen of trädet fakta sta-
ko det samma, dö jorden bättre sätter sig wid rötterne; man
fan ock med foten sakta trycka den til et qwarters högt), eller
nögol mera, öfmer rötterne lagda mullen. Gropens tiup bör,
som sagt är, mara ungefär et qworter, dö man sätter trädet,
pö det rötterna möga kunna löpa hali^ontalicer i swortlnyllan
of der sö sin soda och näring. Sättes trädet diupore, fö kom-
ma teg rötter ej at löpa i myllan och matjorden, utan un*
der den samma, til ringa eller mindre nyttig fota för trädet: et
trä, fom kommer at stö diupare, än det bör, gifmer gonsta li*
tet frukt, och den samma gansso sent mogen.

När rötterna blifwif sålunda öfwertäktt med jord, watnos
beröfrocr fakta, al jorden testo bättre mö fatta sig omkring dem.

Nödgas man plantera trän i en gonsta Höft) jordman , bör
Hon näpoeligen grafwa nögon grop, utan uphöja dem med upkastad
jord af en fin ren swartmyllo, födan man i gropen lägger, fö högt
ste fan, at deras rötter mö löpa i feen goda myllan och der
taga sin tilbörligo näring. At solen med fin hetta ej mö stä-
da de nyg omfatta trons rötter, och göra jorden öswer dem torr,
sö bör den fina och goda jorden, som pö bege omsatte träns
rötter täggcs, täckas anten med färst koo-gödning, los, upffuren gräs*
förf, (dö rötterna wondas up och gräset ned,) gran* eller
ecnris: dock tyckes bäst wara, at öswerst lägges förf med ned-
lvänd gräsmafl, och pö den äter först fodyngo, som dock för
all ting ej bor komma för nära ftelfwa stammen eller rötterna:
saften, som af regn drager sig ned genom jorden, giswer ny styr-
ko öt trädet. Omkring (lammen loges fom en t>ält), of mol-
net tVib ragnandec eller roatnanbet: ej må rinna bort/ utan
draga sig ned til rötterna.

Dche nog omsatte trän fastbittder man emellan käppar,
dock i>mati'cn för (mi-Dt, eller at barken fad as, mot modrens
KGichee, som oroar fränas sina utstagno rötter.

Ej
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Ej eller försummas, at med tienli.qlt foMiumf watn wntna

dem, i synnerhet i forcf(\, ja hela första sommaren st ofta man
finner, at jordett pä rötterna börjar blffwa torr; men det är
ej nog, at watna wid trädets rot, utan bidrager oforlikneligen
til des raid are trefnad, at äfrocn spruta watn öswer qwistarne
och hela trädet. Dock bör mätteligheten ej förglömmas, fä at
de späde rötter ej mä genom för mycket watnande rötas. Det-
ta watnande bör ste pä samma tid af dagen, som förr är om-
ordat. Somlige wilja lägga nägot slags dynga uti watuet,
hwar med träna wamas, i tancka at mildra watnet; men
detta har man memtdels femt ffadeligit för allehanda trän,
när det blifwit mycket brukadt. Det är titt heta l^ueuröl
för mennistans kropP, som i början tyckes gifwa kraft, men
med tiden Wises contrarium.

Dm man kommer at omfatta antcn något stort trä, eller ock et min-
%, det man ar ganssa angelägen om, at det ej .af omfattningen stal ga ut,sa bidrager mer an mycket til förekommande deraf, at pä södra sidan om
trädet göra et ssiul mot 'solen, anten af nedsatte afhugne löfrika trän, eller
fallrusscr, da sa lagas , atFrukt-trädet kan hafwa solen tilkl. 8,9,2 10.f.m.
men sedan sta i skugga, pä det foten ej ma för starkt drifwa det, at utdun-
sta den ringa saft det formar au npdraga.

Nu wil jag nämna om huru tätt Frukt-tran böra sia tilhopa: det
at ganssa ffadetigit för frukt-trän, at sta nära til hwarandra; ty trän, somsta i trängsel och tätt tö hwarandra, bära aldrig sä riker frukt, hafwa ock al-
drig sin frukt sä dehagcligcn färgad, aldrig sä tidigt mogen, aldrig sä wäl,
smakelig, som frukten pä de trän, der luften fan frit circuicra omkring dem,
och der solens strålar hafwa fri tilgäng til alfa deras grenar, hwarigenom
deras safter äro bättre pr^pÄrcri^c, innan de flyta ta i frukten. I Engdand,
der dock solen om sommaren siar högre, och^wärmer mycket längre tid, lam-
Ues sällan under 20, alnar emellan siwart Ople-trä; samma dfioett i Nya
Swerige i som dock ligger lika långt til föder somMadric i ©panten,
och 7. eller 8. alnar emellan hwart Kcrsbärsträ. (Ef undran derföre, at de
pä desie orter hafwa ja utwcild frukt. Hos H packar man nästan .'å mänga
frän man kan i en Trägård; derföre hinna frän ofta ef btifwa hglfwäxte/ in-
nan de komma med grenarna tilsamman; och derföre är ej at undra, om fruk-
ten är dereftcr,.usel och ofmafefig. Den minsta c^iäance man med fog kan
lämna emellan Apel-trän ar, to. a 12. alnar, emellan Pärontran, 9.cllerio.alnar; emellan Kersbars-rch Plommonträn, 8. a9. alnar; men bättre är,
»m man fatt lämna någon störte rpl!td.

& 2. Om
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" Vm man har et rart frn?f-fräd, def man fat frän de södre orter

« Riket, och bet man fruktar ef torde ja wal uthärda stränga wintrar,
bör man 1:0 plantera det på sådant ställe, der det har ssntl mot n\v. n.
och no., men öppen sol pä be andra kanter: 2:0 tacka deras rötter de
första wintrar med gran -toß* eller ectnis; 3:0 uti in torrare och tort be*
lagna jordmän dep plantering sker, ju bättre: Frukt, trän planterade på
wåfaktiga stallen taga långt förr städa af starcka »inträt, an på torr-
läkdtarc. Af ware frukt*trän tala Ople<trän matare stallen an Päron-
trän; RtttbåxSt och Plommon »trän »ei« hafwa högländt eller torr marek,
om de annors ssola tvffwaé »al.

T^^A Frukt -trän således äro planterade, böra de äfwen wid makt
hällas; som utom annat ster genom ogräsets flitiga borfransaicheifrån alla gångar och omkring de ensamme stående fräns rötter;
såsom ock genom jordens warsamma upgrafwande ärligen fieregangor omkring tradens rötter.

Om sommaren blifwer man ofta toarfc, huru en hop infcacr oroa
träna, fa, göra dem stor siada, både då de stå i planting, Tra-Bcl,«iH
och eljes: somlige af de^c ohyror kunna rättjas kort med borsta, eller
siarckt Tobaks wattn: somlige bortdrifwas genom bet kalt brunswatn spru-
tgs fiere gångor på dem. Med andre af dem har man större beswär. HerrOfwerste Lieutcnanten boye nämner i sin nu nyligen utgifne HuéhalbJdok om et satt af hielpa Frukt-trän från et slags mast, som om wårcn
på trana upäta både löf och blommor: nämligen, man tager et lakan, som
legat öswer något lik, och fläktar der med öfwer trädet, och släpar det öfweralt på de yttersta qwistarne, då man medförundran stal få fe, at mässen inom
24. timmar ar aldeles förswunnen; hwflckct man lemnar i sitt »arbe.

Om Frukt-träns ssärande, ympande, ocuicrandc , inritande til
Efpaliers, samt åtssillil annan årlig omlagning, m. m. tillåta min kring-
skurne tid och mitt, t Påaois ström af den oblida lyckan mig tildelta bistra
öde, icke at omorda, utan befalla mig, at lämna det til andra.

N^ch! huru kan en planterare underlåta, af med wördnad arkanna en
VM Alsmagtig Skapare , och utan förundran städa Hans alwtfa styrsel,
enär han ser af mindre synliga ting, hwarjehanda kroppars tilwaxt? ser hu«
ii all ting lyckas medelst naturens nogfamtna ledsagande af konsten.
Store are Dina under, den der pH aktar hafwer lust deraf, -HMRre,

Hwtlken ware
Elvigt Lof och Pris!!!
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