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Cncke-Vrobsttnnan/
Ädla och Dygd-Förnäma

FRU
MARGARETA FABRICIA,

Född QAJANA.
Min Gunstiga Fru Moster.

fiSSXit Moster! tag af wördsam hattö#sä£V wördnads - prof: ett pappersband!
taJ^Meu blider syn des roaroe mäla!

Det rcafte nog, nog Hra fatt,
£>m det fig wsl har understättMed dem Warda Namnet präla.

Wärt tviba Lähn det wörda wet,
Fru Moster, Er fulkomlighet

För Könets pris Ert wäsend' dyrcka.
Hos mig är det en dubbel lag;
$9 dubbel grund widkännes jag,

Ver blodets band ock det män' yrckss

Den Gud, som Er bedröfwat har,
Dä glädie nog i wantan war:

BäD' Mor ock Maka frän & tagit;
Han läte <orge-molnen fl»!
Han giöre gladie- ny!

Han hele 'gen de jär han flagit!

Min Gunstiga Fru Mosters

Odmiukaste Tienare
0. WESTZYNTHIUS,



§. i.

T KtyöD-och Trä-gärdar, rätteligen anlagde och
anfade, hafwa båfee margfalt nöije ock nytta med fig,
ar stflått, at det ei bchöfwer bewis. At ock denna
Zagneligahushälds-gren hättiféhUjwtt gansta myc-
ket äsidofttt i wärt Finland, är beklageligen äfwen

alt för sant. Min tid och mina wilckor tilläm mig ei, at hand-
la om att det, som tilKrydd-och Trägärds-wäsendethörer. Jag
wil endast enfaldigt och tmtligm anföra nägra fää almänna
anmärckningar wid det, som wid en Krydd-och Trägärds
anläggande bör i acht tagas; och giör mig, i öftigit, det
fcopp, at den Gunstige Läsaren detza fää rader med wanlig
benägenhet anser.

§. 2.^
ISBEt första, fom wi i acht tage wid en Krydd-och Trä-SK/Sfafc/ fä framt den stal blifwa wäl och med fördel an-i^lagd, ar des fituation eller Belägenhet. Wiboo uti eb
längt til Norden belägit tant», der fonirarna äro korta, win-
trarna länga, och understundom owanligt kalla; Ofta infalla
ock längt in pä sommaren st stränga frostnätter, at äfwen wä>u almännaste inhemffe wilda trän, fom Gran och Tall,
fclifwa fceraf städade. De mäste wäxter, som wi for mat,
samt Htssilligit annat behof och nöjs/ plantere i fyftta Krydd-och
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Tragärdar, aro stdana, fom först kommit frän Södra ochwarmare länder, och småningom wahnt fig wid roar Himmel;
©erfore är intet under, om de, af en owanlig strckng köld om
winteren, cch af bistra seent in pä wären och fomarett infallandefrostnätter, löpa fara at dö ut, eller ock taga anfenlia staöa.At nu, st mycket giörllgit är, förekomma detta, bor man wid
en Krydd-eller Trägärds anläggande wara gansta forgfsllig
derom, at den har stiul och bestydd mot t>e falla wäder, famt
<tt man pä alt fatt mä funna föröka fommar-wärman. Til
den ändan, bör en Trägärd anlaggas st, at den stär fri ochöpen emot Sud-Ost och (göder, för den bästa solen och ifyn-
nerhet morgon-solen stull, som wäl med stäl mä fallas ftolenfor en Trägärd. I ansende til de kalla wädren, bör en Trä-
gärd wara betäckt for Nordan och Nordwäst, samt äfwen til
en del för Nord-Ost, emedan erfarenheten wifaf, at de äro
de farligaste för späda n>a>tcr, och understundom Hfwen för
gamla Trän, genom den stränga ftötö de med fig föra, ut-
torckande, fölfachteligen, al must och kraft som uti wäxterna sin-nes, och förhindrande, at de ei kunna fomtna tit en tilbörlig
mognad. Berg, backar ock) högder äro de bästa ffmlmot detza
falla wåbcr, när de ligga st, at man fär pä stdra sidan om
dem anlägga Trägården; Doch bör man med twärdiken tätt
ttt högden eller berget hindra, at ei roata sila sig ned frän detsamma under Krydt>- Tragärden, och dymedelst giöra jor-
feen fur och elaf. I brift af stdana berg eller högder, eller der
de ei ligga st nckra eller wältil hands, bör en Krydd -eller Trä-
gärd anläggas pä Södra sidan af nägon Byggnad, som dä
motar de kalla wäder, och befordrar wärman. Hwarest beg-
ge deha lägenheter fela, t>er har man af en hög Skog famma
förmon; rnett sr icke heller den at tilgä, st nnderhielpes tta-
turen genom konst, och Tragärds-platzen betäckes med fu*t*g*r
as wilda trän. Wid denna betäckning genom ptanfdger eller
stog märckcs doch, at derwid de trän äro de gagneligaste och
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förnämste, fom hafwa tiocka, rijfa, löffulla och tidiga cronor:
ibland» hwilke i fynnerhet Granen giör den bästa nytta, eme-
dan hon vointer och sommar behäller sina barr; en Tallstog ffa
rum efter henne; men Alm, Lönn och flera dylika, fom attnu
stä löf-löst den tit) om wären öä waxterna haftva stygd mästöf noden, äro ei st goda. Höga planck pä Norra sidan äro
ock goda; mon i fynnerhet äro höga upreste murar forträffellge.
Har nu platzen deé utom, ät fin norra trdtt* torr mo, hedar,
barrstog, m. m. f. st är stkerheten för kiöld fä mycket större.Sedan bor man titsee, om moijeligit är, at Traaärué-tnarcfen
fluttar något litet tit Söder, och ännu aldrahälst tit SudOst.Tv en stdan belägenhet' afwarjer först nägot de farligaste wä-
der. Sedan ar des förmon af helt besynnerlig \x>id)t i anseende
dertil, at marcken och roavterne stlunda komma at ligga bäst tilfor fotett, od) efter det fednare forbchäld, for morgotlsolen, dä
siledes genom det, at foifir&artta fomnta at falla mindre fncfcr
pä mareken, deras kraft, eller warmen, anseenligcn förökas.ttfaf en st belägen jord har oek watnet en lagom afgäng, doch
Man at giödnings musten affiytcr; hwarfoxe man ock med fiitfållade den litet tutande, til ätstitnat» ifränen mycket IntanU,
fom intet duger, st wida uti den al must lätteligen fiyter utsire,ja, äfwen sielfwa mullen, då häftigt eller ulttasamt regn infallen
Kan man ei hafwa en stdan lim stuttande belägenhet, stär>näst den, en jämn AU öfwer hela Tragärdsmarcken den bästa,
fom hat stort företrade fränt för en med högder och dcklder npfptd,
i det, at inga ställen styggas af de andra, och inga äro befon*
nerligen utfatta för wäder, thor-ilar och starcka regnsturar.
Mindre ojämnheter, af smä kullar och gropar, stä doch at af-hietpa wid marekens första tilredning. Pä höga berg eller spi-
tzen af högder ar ei st rädeligit at anlägga en Trägärd; ty u-
tönt det, at wäxterne pä stdana ställen hafwa gemenligen bristpä watn, och a'ro Zansta benägne til toref st äro de ock,
der planterade, för mycket utsatte for stormar och allahanda flags
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bläswader, hwarigettom de kunna taga stor ffada. Diupa dal-
der, och ställen, som äro pä alla sidor utan aflopp, eller sumpiga,
kärr och moras, äro, Wanö alla, de otienligaffe tit ett TrägärdS
anläggande. ■Tv lät wara, at öe med mycket ditande, uviiimg,
eller annan trägen och kostsam omlagning, kumm bringas at
bära wäxter, som hafwa rötter af mindre utsträckning; st stätzdet t>och med dem, hwitkas rötter fästa sig diupare mt> i jorden/
mer än fwärtigen at ärhälla, at de fiola kunna här trifwas, utan
de taga tit fig af wätan syra och förruttnelse, fä osund och o-
fmakelig frttcht, famt hwarjehanda flnftomar, och dö omsider
ut. Et annat, fom bör afhälla en, at ei anlägga uägon Trä-
gärd pä fumpiga och fura ställen, ar det, at Trsn eller andra
wäxter, planterade pä en lägländt och wät jordmon, taga mäng-
fatdt fnarate städa och do ut af wimer-kiötden, än öe, fom stäpä torr och högländt jord. Jag wil ei tala derom, at wäxter-
na taga margfaldt f!at>a af de frätt fumpiga stallen upftigands
ängor och dunster, famt at stdana platzer äro för sielftva men-
nistiorna mycket ohälfostmma, at bo och wistas nppä. I of?
xigit, fbxtftxifmx dels försichtigheten, dels nyttan ochkqwam-
ligheten, at til Trsgärd utwäljes en ptatz, fom af naturen är
|tmu, afstild ifrän trast, moras och wUerdiif jord,'med en fristoch halfofam luft: fom ei är för träng och mycket mstränckt, fl*
tan äger MrackcliZ widd, st atwaxmna kunna ernäifrän hwar-»
annan nödigt afständ: fom stmmäl ligger när intil wäningshu-
fet, pä Ut ägaren mä bafwa en förnöijande mpcht, och tillika
kunna gifwa pä att behörig aktning* At Blomster-gärden^
stfom dender gifm^ hela wärcket des största prydnad, bör, föv
tnffecten ful, anläggas siraxtframmanföre wid ingäygen; men
Köks-gärden pä sidan, eller ock ttästintif den första, och Tra-
gärden ytterst, pä norre anten, är lätt at finna. Dochfnnna»
i fmärre Kryöö-och Trägårdar, frucht -trän planteras pä listor-
na af awarteren, samt blomster emellan dem; men köks wäxter-
M inmi pä sielfwa qwMeren. Den mast hmkeliM och wae-
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kraste /£*«» af en Krydö-och Trägärd räknas wara en quA*
dr*t, eller et oUwgum* emedan fceri, efter Trägärdsmästare-konst,
de mäste reguidhitetcr och den behageligasie s^-" kan inrät-
tas. Kan man frän <tägot ställe afKrydd-eller Tragärden haf-
wa utsicht til nägra stöna fält, wackra Kyrckor eller byggnader,
behageliga siöar eller fuser, m. m. f. st ar stället st myc-
let angenämare.

s. 3:

UMArnäst kommer i öfwerwägande, hwad för ilags lord-MH mon man mit) en Trä-eller Krydfcgäros anläggande bosVM mäst achta, och hätst utwätja- Af de tre almännaste
jordmoner, fom äro Lera, Swartmylla och Sand, tienar in-
gendera, allena och för ftg, pr allahanda wäxter. Wäxterna
$ter, hwilcka ett Trägärd inbegriper, utgibxa, efter deras al-
dra almännaste indelning, 3: ne <7/^: Blomster, Köks-kryd-
der och Trän. Häraf blifwer lätt at fiuta det ingen wth jord-
mon gtfwes, stntwit» en Trägärds anläggande *t>MuttiunU
tagas stsom tienande for hwar och en af besagde ttaffer, jag mä
eifea för de til hwar och en af dem hörande oändeligen diffe*
tdnttfiefiies .cch vdritteter. Men detta hindrar doch intet, med
mindre nägon witz af detza almauna iorömoner kan äga uti tien-
iighet företräde for de andra. öch den är Swartmylla; ty den-
na, stsom et medium af Sand och Lera, är stickeligast, at i-
Mnom nägon tilfogad konst, ikläda sig en natur , isom i nägot
närmare lag, liknar den ena, nu äter den andra af samma
fina forwandter, och hon stär snarasiat förändra, efter sakens
bestaffcnhet och behof, tit fetare eller magrare., mera eller min*
dre bindande, 0. f. w. Sandjord är tti Tragärdar mycket tien-
lig for de wäxter, som fordra mycken lM>et, torcka, heta ochen drifwande kraft,- men for andra icke st, emedan den är bä-
t»e for los ock mager, och ganjka hastigt stäpper fuchtigheten ifrän
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sig. Cn siarck Lera giör, at fmfrod) klena wäxter hafwa der
intet långt beständ; ty genom det, at Leran har sina öelar myc-
ket häröt bindande, och uti jordett hindras wärckan af luft och
mafn, förqwäfjes deras tilmävt. En jämn blandning af Sand
och Lera, lagom Diup, med bom af fand, smätt grus eller dy-
äft, hwilcken af somliga med stal kallas en god rik iord, är äf-
wen bland de bästa; men finnes pä stä stallen. Men doch kan
en styf iera förbättras, och dugelig gioras, igenom tilförsel och ut-
blandning af stnö, forrutnade vegeubinery morafig jord, o. s.w. en starck fanujorb, äter, genoln tilforsel och utblandnmg
4f lera, 7 Hen man pä ätstilligt sttt kan giöra härtil tienlig.
När feertit, fedan kommer en god och mät brunnen gödning, st
tan ett jordmon hoé ost i Finland bringas at bära nägonsin st
t>mnig och stön frucht, af dem, hwilcka tota tvärt dimat, som
pä nägon annan ort. Det är ock lätt, at giöra den mera eller
mindre fet, alt fom man för hwarjehanda wäxter finner nödigt.
<%ag gär här förbi de hwarjehanda sttt, fom brukas at förbät-
tra och giöda en Traaäroé-jord, hwilcka äro gemenligen de
samma/ som brukas af käcka Skermän. En godKrydd-och Trä-
gärds-jord bör wara af en alns diuptek, ätminstone af en half
alns, emedan frucht -trän attnors ei kunna hafwa den til-
räcketig föda/ och rotfruchter pä" längt när ei hinna fil den
storlek och godhet, fom fordras. Huru stadelig en wät och furTrägärds-jord år, är uti §. 2. omnämnöt. Stenachtig mnref
är otientig, emedan wäxternas rötter genom stenarna hindras
at komma fort, och stledes fnart ooworefas och dö ut. Skal
M Krydd-eller Trdgärö anläggas pä ett stdant ställe, bör
jordenförut til en alns Diup upgrafwas, alla stenarna uptagas
«ch bortränsas, och marcken fedan genom tienlig Gödning stio
felifl giöraé. At en Trä-eller Kryddgärd ei bör anläggas pH
«n stdan jordmon, fom är mycket grund, och der härda hälle-
berget straxt dermtder tager emot, kan ett och hwar latteligen fina.
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§. 4»

OUF fyvab Watn en Trägärd hafwer den bästa fördel,
JSIB följer nu fidst at omprofmas. Godt och tilräcketigit
V^H^ watn är en st nödwandig sak wid enÄryoo-och Trä-gftrd, at utom det, alla andra förmoner, och all annan möda
och omkostnad, är aldeles fäfäna. Ty genom watn hämtawäxterna deras mästa föda; watnande bör i torr wäderlek,
ersttta det, fom wäxterna attnors genom regn fttttna ärhälla.
Nu är tn stor stttnad pä roatnens godhets och tienlighet här-
til*. De wäxter, fom kunna hafwa det bastå mattt, roåx-a ochtrifwas atdrabäst. ...... l

'

Qif alt watn är Regn och Regnwatten funnit wara atdra-bäst, fom mast bidrager tit plantoytas trefnad och frodighet.
Nast det är flytande Ström-eller H-watn^ allenast at bet är
fritt ifrätt all af hafwet meddelad sälta- Sä fördelachtig, fom
nöijftm och beqwämlig ar altst den lägenhet, hwar roiö man
kan hafwa innom eller widTragärden en rinnande bäck. Men
om den intet hafwes naturlig, och det likwal <ufroes en fliklägenhet i nägon nära belägen högre neigd; si betalar det al-
deles omkostnad, om man medelst cdndter^ leder'b^fen til
och igenom Trägärden. Siö-eller Damwatn ärforMxtema
mycket godt och heljofamt, hälst det i fg-fttl|¥^!BfcWm
fett, "jordfult och äfwen af solen t^p**'r*d*t~io^ws^t;
men pästäs doch ei warä zämn-gM med Bäck-watn.^ Mfs-
warnet, stsom bittert, wrängt och falt, duger ttttev-,Fäll och
Bruns-wattt är fattigare pä jord, och bertil, mycket härdt,
siarpt och st til säzande, aldeles rått, stmt ofta Mhera.rft; är
altst for wäxterne mindre tienligit. Doch fomnlätes man me-
rendels, af mangel pä annat tienligare, til at betiena sig af detta,
sedan det i synnerhet, är förbättrade, pä de sätt, som med watn
wid Twgäruar wanlige äro. Säsom, nemiigen, kalt watn
Hr för plantan mycket ohälsosamt, i synnerhet, derest någon
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wore st wräng, od> bestänckte henne dermed medan hon äx
warm och het; st upbringes watttet förut uti baljor, tunnor
vd) tax, til at af solen wäl genomvärmas och tempereras,
innan wäxterna dermed watnas. Desst Watukar tunna, i
en het sommar, tilffynda wäxterna äfwen medelst deras angör,
nägon nytta. Uti de samma kan ock inläggas nägon god jord,som förutan det, at den giör roatnet fetare, äfwen tillika med
luften, utdrager derutur all härd-och starphet. Afgödsel, pä
lita sätt uti watttet lagd, forbattres det ock anseenligen: t fi;n-
nerhet det mindre tienliga. Et stdant tillagadt watn, rätteli-
gen och meo försiktighet bruf, giör ofta god nytta. Katt
man hafwa Damtnar, ju större ju bättre, uti en Krydd i

eller Tmaärö, st äro de merendels båttxt än brunnar,
emedan watttet uti dem är mera af solen och lyften up-

wärmdt/ och tienligare giordt för wäxterna.
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