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ä' MONSIEUR

GUSTAVEABRAHpiper,
Major _?^?^H/, 6ott7_7-5^^55/^ de la Province d' Oflro*

öv//?///e, & cö_.^/?//^ de i' ordre de I' Epée.

LEs so'ms qveVo-is prenez, Monfieur ,avec une afliduité
infacigible, & uns Itteritiol. fans égaie, paur le bien

«_^_i! de natrs c:l_3rs oftrobothnie, Vous accirent 1' eftime
se l' a lmlsgcion de tous m.z compatriotes. Penetré des
fencimsns ds l^lp.ö. <5c 65 reconnoiffance , czu'un mlr.tT
(ignalé 'lnlpils, <5e les Kisnfzltz dont nou§ fommes comdlez
tous le« jours; ¥ ols VOU3 VOUB otfrir lv.oyl._ur cec
otivrgal 2_2(_smiczU3 , QU j' »i faché <_L .3ir? un perif 6s.
Norndrsm^nc 655 arbres propr.B pour 6_« l.3ve« vivantes,
»u li.u cls celles dont on cs l_rt K l' _l(l'in_'lle. D_'l^n3_.,
Monfieur, l.onc>r_s c_. effay c_s Vofre ply.3__.cln, & >j_
ne cloucs null.m_nt, qv'il ns gagns V 2pprc)d_cwn 6u Pu-
blic , H devienns par la ucils K norre p»i's. Je foins m_z

vo.ux, K _.3U. ds co^cs la province, pojr Votre profps-
riré, glnll que pour c_!l« cle Votre illui.ré Maifon, e.<zat
avec un profoncl refpeft,

MONSIEUR

It flus»bumtk & te fluf refr "*?**»*.
de vis Servirewt
o. £. HÖGMAN



a MONSIEUR

GUULAUME
CARPELAN,
Colonel & Chevalier de 1' ordre de I' Epée,

PErmetrez , Monfieur, que j' ai.T honneur de Vous,
M"^ dedier ces premices de mes travaux acaderoiques. Peu
>«- de chofe, a lavericé, <5_ qui ne lauroi. gueres «éneriter
Votre a.tent.on. Cependant, Monfieur, les donces, dont
Vous combiez les gens de lettre, me font efperer, que
Vous voudres bien accepter ce petit e_Tay. II ne faudrH
que Votre prote^ion pour le faire br.ller , <5c pour lui
donner du relief". Je Vous en fupplie, Monlieur , fort
in itamment , ainfi que de vouloir bien m' a<_corder une
petite place; parmi Vos tres numbles cliens. Cet avanta-
ge ne me flattera pas moins, que 1' l.onneur d* etre toute
rna vie, avec beaucoup de refpect.

MONSIEUR

le plus humbU & le piut teftetueux
de voi ferviteurs
D. L. HÖGMAN.



To
Tbe Right honourable

_t^ M^?^'"'U''T?'R^ R>^ H B" K /3
iIiR 11: I H^Z.^ l\/llLrvl3
Profeffbr of Oeconomy at tbe Univerfity of kbo and
Fellow of tbe Royal Society at Stockholm and the

Society of Sciences at Upfal* being now tbe
Z.eFo^- Magnificus of l\ti&-Academy*.

YOar merits,. Sir, for the publick 2r. i» gr-at, tliar i. mg)? lie im»

Hs f>c.i_'-l>!e sor n.e tc> a<l_l 50m.r1.i1.2 rc» r!:em »and therefore I ra-
« >tl,er amit that fubje.. , as fuffioenr.y knowri' .0 .l_c: lc_.ru.cl Worl__

l^u. going nc>xv under rl.e fhelter of Voui PraccHion, r> «publilh
this I'itt'c Trial of ll.l!i, j venture 10 äcäicare ir ._» Your felfj be.,,3 li/
»__» ___ean_ m)7 li.ce!...c)ti onl/ rc» make forne poor Kcrurn and 17..2N1.8 so_s
_he l^r.Äl. kgvourz j l.3ve received r and _l.e many 2nH xve.^lic^ Ob .H_..1.!.z
Ilan have iatd udoh me. I very in^cnu^ull/ confefs, that > 2m , ili »
■iofs i n malcin^ 2 cl!_.<- _.c^nHxv!c_!_^.-lnen. . c>t a.l Your (^c>c>_e_!.<z. I m.ill,
till 2 lnore s72tc>ii3.b'c Op') >r_umrv os icavira! oK_cs ir t'e!s m.»<- liuin!?!^
ln.l'_3r You cc» accept this fiender c>K7_.''nz, 2«- to let me in cf>c m.an
whie lie unä^r the Weight c>s Your k..vaurs. tvs^ licarr..^ X^i^Keg .^nä
kr.v.rg wih _?c?er b? xv.ntin^, for Your iong Liie and relieity ro rlls
eowmo.. We...to _l_e Advancenaent of I_..srl.ln<;, to the Comlorr _»5 Your
Fami!y, to tke Prote__ion of Your Servants, amongd Whom. Vou clo be
friea-fed lc> Jet li.« get 2 vlllce, j2m 5u.rc,21.6 wiil no. therefore leng-
lt_en this bcyond r.-_e Profe/lions ol" r!.2r conftant an._ ptofound 0.v0.i0»
HN<_ Eftseoi, Xssli.rc^itl, j aai anä 1i12.! ever be

SIR

you* moli ob.<l,'.t.t 2l.<_ I.umd'c fervatit
O. E. HÖGMAN.



a MONSIUR,

NICOLASGUSTÅVE
DUNCAN*

Secretaire du Roi s. Direcleur des Poftes Royales.

H^^ndant les deux années que j ar eu l' honneiir d' _trs

Z-^ attaché a Votre mailon K lorsque j' education de
H. Vos chers l"_ls ra' a été conssée , fai ' recu tant d-e
marques de Vos bontés, que je ferois des plus ingrats, i»
je n' en confervois toujours ta memoire. C' el. pourquoi,
Monfieur, je ne faurois a prelenr manquer a mon devoir,
de Vous en temoigner , ma reconnoi_Tance. Ces feuilles-,
que je prens la liberté de Vous presenter, me ferviront d'
interprttes aupres de Vous de mon Zele 65 de tv.on atta-
chement, }*y joindrai sans celfe des voeux finceres, pour
qu' il plaile au Bon Uieu , nous conlerver Vos jours, pour
le bien du Pubiic, sc pour I'appui de Votre ch_re FamiHe.,
€tan_ 2veL une parfaife 6fiime,

MONSIEUR,

mtre tret»lnmhk 63^ tres-ohetfattf
/e/p,'/^»^

O. E- HÖGMAN,



3 MONSIEUR

.i r^l». IV. :
MATHESIUS.

Secretaire au Gouvernement de Ta Provitfce
d' Oftrobothnie.

Nt
a MON3IEUR

BARTHOLD. RUD.
H A 8 T,

Doficur en Medicine 6. CMedecin d' Oftrobothnie.
MESSIEURS.

CÖmme il piut, il n'ya par long tems , au Tout PuifTanr, de retirer
» de ce monJc mon Pere öc ma deffunte IVlere , je craignois avec

_/ mes chcrs freres 6c foeurs, qu' ayant perdu ee c^ui nous etoit le
plus cher, öc deftitués de tout appuy, nos beaux foliels n' alla?-

-fent tous de fuite. _.chever {cur tour, Mais nous apprimel auilität, c^uele meme Grand Dieu , q.ui venoit de blelTcr nc manqua p.s d_ guerir en
nous envogant pour Tutcuts des Perfonncs de bcaucoup de m.tite öc d'
une probite ä toute epreuve. Je ne faurois, Melfieurs, me rapcller toutes
les pcines c^ue Vous Vous étes données, öi les _b___. que Vous avez bien
Voulu prendre pour nous tous, fans étre panetré des fentimens d' une vive
reconnoifance» Ce feroit tmc ingrartudc marczu.e . de iaiffer echaper
cette occalion , pour Vous en donner des pr.uvcs. je me flattc o^ue vous
prendre* en bonne part cet ouvrage academiquf. se Vous le prefente,
pas dans l' intention, d' acquitter les grandes obligations aue je Vous a> : Mai*
pour Vous convaincre , combien le fcuvcmr de Vos bienfaits eft t;ravé dans
mon coeur, Soyez perfvades, ciue je ne ccfferai de ma vic d'addrefl.r au
Cicl des voeux pour Votre profperité, etanr avec une eftimc toute partieuliere,

MESSIEURS,
yotre tres hunib.e s. tres obeYAant ferviteur

D. E. HÖGMAN.



vi n 0
/>///^/Mf/?» Reverendo atque (7/^/D//o,

I). o l A o
TllttAEo.

Comminiftro in Wöro optime meritdj ut Nutrith
liberauliimo, ita Patrono.."& Everget<e. czua par ti\*

o^imiä obiervantiae cultu profequendo.

1 Ibi.
Vir* Venerande.

Mdetema. Hocce Levidenfc*
Nec. Ncn.

Germina. Prima* Primitias.
In.

Certijfimam* Grati. Animi*
Arrbam.

Gö.
Curam. Plus. Quam. Paternam.

Reverenter. c!?" Officiofe*
Dat* Bicat. Dedicat.

Cultor obfervantiffimus,
D. E. HÖGMAN.



QjiarterirgjJiljlawit och Handelsmannen i Wafa,
Ädel och «g^safbtad,

Herr JOHAN
BL AD 11,

Min Herre.

■:^åffHtngett och
outhöstiga ämnen

Mitt Hem, jämna*
riga, och t>es oufjjöjliga ämnen be rätta hwftio*stenar,hioarpå snille och förstånd bör skärpas, af wed nyttiga rött
och påfund ranta Samhällets allmanna , samt ens och fymti
enjFilfa bafnob och trefnad. Eder mogna inficht, Min Hcr-re, uti flera Hushållningen rörande mal, och ben nit famf oförfrutcn*het,hwarmed 3, Min Herre, wist Er mått om Riks nyttiga inrätt-

ningars bruk och anläggande, har tilssyndat Eder winst och låford, den
tid, då andra dn Itftoat i owiWrt om des utojelighet. På deM blad
afsstlöras, fast med matta fargor, några lubbiga och ssuggrika trän, som
fiena af ssydda Edra Får och Tobaks-Plantor för regn och flagg samtför de kalla nordan-och wastan-stormer. Denne åt ock den förstling jag
tager mig den frihet, af upoffra Eder, Min Herre, til et prof af et
tacksamt sinne, som oförändradf i frtssf minne behåller all den ynnest,
I mig och mitt Faders hus i flera år ymnigt bcwist. Hugna derföre
Min Herre, denna ringa gafwn, som sscr fritt och of»ungen, med »att;
lig be»ågen^ef, hwaremot jag har den äran al framhärda.

SR.» Herres

_DömfuH4;o_*r«mf?e tjenare,
D. E. HÖGMAN.



DOMINO AUCTORL

AN-iquifr.r_.2S Gentes, usque n primo.c.... mundi, 2«
/H» 3ficulcur_e opersm nsvaffe, eo minus dubitare licet,

_«_» quanto cerciuB .onl-Zc, illas pofthabitis ownibuz 2»
l-iis curis, totas in 1.28, suisle, ut lul.lc2l.c_a vi6.um sibi
_zUt....2rt.1... Parriarc.h.. enim, ut ab-his, c^uorum reB ge-
i.ae anfiquitate omnibus 21..8 palrmm pra.f.piunt, Ql6i_mur,
z)crs^iciel.csB , fe in luclore, vulcuB poft l_lpfum comeluros
p2nem, non aliud fibi vic_r oenuB 3Mp!e<^.en6um effe c.uxs«
runt, l_>c! agris colendis H pecoribus p2lcsnc.'l3 operam (lan»

teB, aet2tem concriverunr, in his ferio defud2runt _< fpre-
fa urdium 2mplicu l>n_ in tencoriis commorantes, tis yu«
agrorum prnvenruB fuppedit2nt conlenri; v._<e rufticH tr2n-
quilliratem rurbiB forenfibus lon^e praetulerunt. Hi vero
non lZlccm, fec. eli2M prifci Gs_ec_ sc Romani, quorum co.
fere capit2 illuftria. c^uot cives proferri possenc, in hoc
vita» genere se!icil2t3M fu3M colloc2lunf-. Alii enim in rs
lioriLnll occup3_i cls ea ferio fcripferunr, 2lii pal. vidori-
-28 in ea fecure _ci2ti lunr, alii fvaviter fenuerunt, alii e«
voc2ti, qui imperii 1.3ben28 tenerent, ab 272t50 2lil curi-
-2M K fafces, 2 prrediis 3cl Oi6.3kur2M promoti A ad cla-
vum I.eipul)!icle collocati, ut urdidus, provinciis , popu-
Jis, gentibusque pr_resfenc, cjuiduB lecuris, agris colen^is
fe .0108 devoverunt, s. hortorum sp2li'lB fepibusque fe in-
clulerunt. Immo nonnulli .21..c> liorum amore <5c defiderio
_.2z.2.U!.-, ut mutU2t2 olim ab agricultura, e^usczus sruol.
I)U8 nnming Nbi imponere non c.ul)i.2linc. Quid jZl.ur mi-
lemur prZefencem Xtgtem, qua 2rtes fcientiasque qu2Bcuncius
pic)scu23 26 lummum faftigium evetfas efse, nemo eft ctui
dubitat, l-Inc, 2Z!-'lculcur2m jucundifTimam <5c überrimam
araoenitatum partem GeconomtX loquor pro deliciis habe-
re, hane excolere, obfervationibus iiluftrare, nec non in»

X dies



6tes nova capers jncremen.a. Tu quoque Amice fvavifli*
me; cum quo mihi, te vifo, fan<ftior intercelTit necellira-
do, ltc enim in amorem TUI abreptus fui ut nec faturari,
nec expleri polTet animus, nec TUI es oblicus; fed fpe-
cimen aliquod Academicum éditurus materiam elégantitTi-
mam elegifti, eleftam breviffimo temporis fpatio, tanta con-
cinnitate, ut nihil meiius, nihil praeftantius , ehborafti, H
elaboratam Publico tradidifti. Immemor proinde effem of-
j.cn, quod mihi incumbit, fvavifTtmi, ni hac' quoque oc-

cafione, lastitiam qua ex vtfceribus profundor, publice
teftatam facerem. Pr_econem laudum TUARUM, cum o-
ptimus novi, te faftidire, id faltem voveo, ut cuncla TIBI
e voto eedant; fic enim certiiTimus perfvafus lum _l_ 2Ugu-
lvr, 'lem.t, olim före Decus Patriae 3cientiisque.

§. t.



§. I.

■51 annat, mail wil hafwa inhägnat, pla-Dac ca; annat , ma» wd hafwa inhägnat, plä-
gar brukas fttjfilligt. Wi bctjene vtz mast af
gärdsel; men utom det, at en sädan hägnad
fordrar ofta omlagnmg, sä öder den enkannerli-

gen gansta mycket (Tog, hroilfct är en (af, som hos of fors
drar sä mycket mera eftertancka, (ont wi nästalt mer än alla
<lndra folckstag tarfwom (fogen til sä margfalligt annat. An-
norstads brukas murar af sten; men pä dem har man ej alle-
stads tilgäng, åtminstone ej i den ymnoghet, som fordras.
Somliga pläga ock upkasta mullmaflar til hägnad; men det
\ml ej taga st mal lag hos og ; wära stränga wintrar och tjalan
gör dem mindre waraktiga. Pä ätstilliga stallen utom lands,
der dock för ciimatets mildhet, och andra ordsaker, stolen pä
längt när är ej sä nödig som hos oh , brukas hagnader af
ständigt wärande ock gr&n(fande trän, som med flit öro plan-
terade; Detza tyckes för hwarjehanda (fal skull hafwa förträ-
det fram för alla andra hagnader. Jag har fördeuffutl före-
tagit mig, at uti et Academijf försök i ljuset ftamte några lef-
mande trän til häckar, i ställe för de nu brukelige, mindre
waracktige, och nog ögnande gärdes gärdar.

De (om hafwa för nöje och tit)éfordrif at tadla andras
göromäl, och hälla saker, som icke mo til sin upmmelse nya, för

A Nall
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Noll och af icke ivärde, ( (Jhucu de ofta nog töra wara de
samma, som först upgifwas wid deras warckstallande, ) tor-
de med spotsta laier anse, at jag uppä andras renar pläck.it et
eller annat blomster, det jag flätat i min krams. Jag bekän-
ner, det är js. och andrager äfwen til swar, hwad jag pä-
minner mig län i en af wära berömligaste jrrifter:

Sådant bor intet förminska ämnets egen dyrd.
©pinnelen tager trådarna af sig fjelf, och den u>tff han
wirckar, är intet derfsre mera dyrbar. Dcremot förlo-
rar honungen ingen dehl af sin sttma och sitt t*>_ir*

de, fast kraften och musten äro tagne utur åtskilliga
blomster.

Benägna Ufare, förklara du dit ädelmod , som häl-
dre skyler än blottar andras swagheter. I b^" förhopp-
ning ofwerräctes dig nu förstlingen af war frukt. Hr
den intet sa mogen, som du iie.f wille, sa betänck, at
den fallit af späda grenar. N)ar tid är utom des i sin
bästa wahr, och et tungt öde, som låtit ost öfwerlesiva
flera mulna än klara dagar, har hindrat ben at taga
sa snar mognad. Äloren och kan hända en mildare
lycka , stall framdeles ersätta någon dehl af det som nu
brister.

§- 2.
iM^ör än wi stridd til wär föresats, ar nobiat at med fä|$8£ ord inflyta läta den ogemena nytta man hafwer af deha
vj/ lefvanbe hackar, framför det nu mast brukeliga sattet tit
gärda; wi roe.e korteligen utfttta det, som flera eljest, wiölyf-
tigt utfört: Utom den margfalliga nytta, fom dehe häckat för-
ordfa^a är ibland annat den; 1:0 at mycken stog, som eliest
ärligen stulle behöfvas til gärdsel, härigenom blifwer spard.
2:0 undwikes det bejwar och daga fpUlan, at hwart är omla^
ga gärdesgärdar; emedan dche en gång planterade uthärda

snart



m k W A.3
snart sagt beständigt. En jadan lefwande gardesgärd fastas
ej af häftiga stormar fä lätt omkull som wara manliga, utan
den stär lika som beständigt, och orubbad trotsar sielsroa road-
rens iväld: och kan den bongstyrigaste orc eller oregcrligaste
hast ei wara i ständ eller roåga pä, at tränga sig dcrigenom.
3:0 När nägon roill hugga ned en gammal , har han en myc-
kenhet branste, och en ny hägnad upfommcr i stallet of den
förras rötter irmom en liten tit), Pä de ställen, der hackor
öro rätteligen anlagdo, fan en bonde allena af sina hägnader
hafiva ärligen ej allenast sä mycket branste han sielf behöf-
rocr hemma, uton ock ofta nägot at afiata ät onoro. 4:0
har bostapen et gansta godt st!ul och ffygd af dem emot stor-
mar och annat oroäder. 5:0 Ar det et makalöst bejfärm för
äker och äng, emedan storm och ondro kalla .väder, i syn-
nerhet de bistra och längeworonde bläster om roäbren, härige-
nom blifwa motade och ofbrutne , som eljest pä storo öpna
fält ofta bortäta fördorfroo rosten, fornt ästodfomma
stor stodo. 6;o Aro de til en otrolig ptydnaö för landet; e-
medan, hwort en roänder ögonen, landet enom ej annorlun-
do förekommer, än som öet wore en täck och angenäm trogärd:
mon reser här som färdodes mon genom de Elyfeijfa Porcker.

§.).
,_AVHId starstädande of de lefwande trcfit, fom i ställe forHH^l gärdes-gärdar til häckar läta sig bruka, roele rot, til<2?<st? större tydlighets och redighets ernäende, först begynna
med de utläti(f ; dä roi derjemte hafwom tilfälle at tilfe , hroil-fa af dem tolo wärt Climat , samt läto sig hos oh fortplon-
tas; sedan roele roi handla om roära inlänbfFe, ("om dertil är»
tjenliga: och det i följande ordning. Nemligcn:

« Uttönffa Trän eller luffar til Hackar utepa f.W.
Ilex aquifoliueu(Lin. linrt. Upfal, 32. Sp.i2f.) Et oför-A 2 neke-
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nckeligen bland de bästa i England och på fiera stallen til
häckar brnkeligt träd af twå och fiera famnars högd, bär si-
na gröna och täcka blad oförändrade hela året om, uthärdar
hela mans åldrar utan at behöfwa omlagas, är ganffa tot
och utgör faledeé i häck ej allenast et godt skjul för boskap
roid infallande bläst och ohyggeligt wäder , utan är ock et gode
wdrn för åkrarna emot de kallare och bistra wäder, utomd.t,
at de med fina gröna blad eller töf dr en prydnad för landet. Det
wore önsteligit, at bet kunde uthärda roäro rointrar: man har dock
anledning at tro , öet den skulle kunna tola Skånsta ciimacet . ndr
det en gång mer och mer roahnt sig wid Skånsta kiölden, torde det
febau småningom kunna flyttas längre och längre up-åt landet.

Carpinus Oftrya (Lin. Spec. 998.) wärer WilD l Italien
och norra America; brukas mycket til häckar, och blifroer ge-
nom klippning, en nog tät och roacker hägnad, fäller ej fina
löf om hösten, utan behåller bem, fast torra, qwar, hela roin-
tern ända in på wären, då de nya börja utsprtcko, hworige-
nom den desto mer kan afwärjo de fallo wäder. Af gioröa
försök har man inhämtat, at den nog tol rointrarna här t
Åbo.

Buxus arborefcens (Linn. hört. upf. 282.) prålat, med
sina gröna blaö bäde sommar och rointer, är tät och blifroer
genom klippning anm: tc.tc.re, fä ot en häck fom of denna
består, är en af de tätaste och .vackraste; tager til goda den
torraste och magraste jordman: brukas äfwen pä flera ställen,
få uti som omkring trägårdar och ordinaira gärdar. Uti trä*
Zårdor har den lifroal den olägenhet, ot löfroen gifwo en
mindre behagelig lukt ston sig. Emedan den redan tdmmeli-
Zen uthärdar rointrarna i Skåne, fä torde en gäng de tider
komma , ot hon ock synes uti och omkring roäro tro-och
frydd - gårdar.

Tuppfpår l^Ztorn. (Crategus __inn^ fp. 476. 3.) är
försedd med länga, härda och hrocho taggar; rooxer ymnogt

i nor-



M )<>( M *i norro America, ja uti de längst norr belägna orter; och
stall, hwarest denno til någon myckenhet i skogarna rodret:/
mara froårt at stippa fram, emedan denno meb sina länga
taggar, fom oro ofta af et hälft qroarters längd, tränger fig
igenom de tjockaste fläder och stin; fan altsi. med fördel bru-
kas til häckar, ty intet djur, ehuru tjockt hud Det äger, or i
stånd at twinga sig igenom en sådan häck. Enligit de forjof
här i Åbo aro giorda, härden nog welat tåla roåra wintrar.

Korfftick Hagtorn ( Crata.gus Linn. fpee. 476. 4.)
kommer mycket öfwerens med Tuppfpår hagtorn; har ock df-
wen sä långa, om icke längre tiggar; tjeuar dock ej få roat
til häck; emedan den få tidigt om hösten fäller fina lof, och
får dem fent om wåren, hwarföre den ej få wäl ofwarjer de
falla wäder, utom det den fer ej K wdl ut den tiden: dock
brufas denna på många stallen i norra Ame.ica til hackor
omkring åkrarna: är, hwad roårt Ctimat anbelangar, mera
finfng, torde dock rodl trifro**. mi Skåne och de i ©roerife
til foder mera belägna orter-

-6!e6its.a (Linn. hört. Dpf. 298. fpec. io>6.) wärer
\x>iit i norra delen af Americ.; med des taggar, fom äro tjoe-
fa/ gansta hwatza, ofta öfwer et qwarter långa, hmarpä
merendels ondro taggar roäva, är den nog i stånd ot afiMo
oeh utestänga het bängstyrigaste Creatm: här i Finland har
den ej roelat fort, men Sfånsto Climatet har efter Herr
Prof. Lioi.l.cl.B berättelse kommit bättre öfwerens med den.

Smilax laurifoiia. (Linn. fpec. 1030.) den wirar sig
omkring de närstående tratt/ och wärer i norra America til
myckenhet, hwarest hon är dem fom färdas i ffogen til stor
olägenhet; i det hon med sina många långa taggar sticker
och rifwer kläderna sönder for den./ fom roela trdngo sig fram,
der hon fått sitt hemwist, eller fom ej roeto taga sig för den
til wara. Den ar i fy-nnerhet tjenlig ot plantera ibland an-
bra trän i häckar. Den lar dock bättre mla ©fänjfe on
au Fmste wimrar. A5 Ulex



Lllex. (Linn. Flor. _)pf. 2,2.) Genifta fpinofa , betttta
gonffa taggiga biifa liknar til utseende mycket wåra Enbu-
står; brickas i England och annorstädes merendels til bäckar
ute pä fält, och är få for fina nästan hela året igenom prä-
landc gula blommor en rätt nyttig och macker hack. -öar
dock den olägenhet, at efter 3* 2 4. är forwitzna, torckas ochfalla des nedersta qroistar bort, hwarigenom den för sin gles-
het nedan til, blir otienlig ot afhälla fmä bjur, hwilken olä-
genhet dock fan förefommas och ersattas, fä roä( med nägra
fröns årliga utsående deras under häcken, fom medelst qrot-
starnas eller (Jelfroa st/elfens ofstäronde litet ofwonför roten,
då den åter utstår non frista (Fött. Eliest trifs den i hen tor-
raste och magraste jordmån , och det få wäl , at där den en
gång fått rotfast, ar den (wår at uttota. Tål wäl ej mått
Climat, men torde dock fortfomma ned i Sfåne.

Cactus opuntia. (Linn. hört. Upf. 120. 6. fpec. 463.)
roärer fomligstädes i norra America , men enfannerligen i fo-
dra America, famt oflvenlcbs i Spanien och Portugall, uti
torr mager jorbmån. £)enna roä består intet af grenar och
qwistar, utan af tjocka meb hwatza och långa taggar alt öf-
wer fulla blad, hwilfa bära en fruckt ej olik fikon, fom fan
äras: brukas gansta mycket til hägnad och -i stallet för gdr-
desgårdar både i Africa och fodra America. Med des plan-
terande är ej större fwårighet, dn ot man bryter bladen mit
i tu , och sticker dem uti jorden rundt ont bela trägårdens eller
åkerns circumference, hwilfa strax taga rötter, och innom
är fpndo sig omfring, roäxonde det ena bladet ur fpetfen eller
ändan på det andra, til i. a 2. tums tjocklek och en fots brebb.
Ibland oro de ock bredare, och mycket längre. Med tihen
blifwa detzo hägnoder fä höga, t äta och alt öfwer med fåbun
myckenhet af hroatzo tuggor, ot en råtta ej (Fulle (Tippa deri-
genom, utan at hon ju stulle ämna mästa delen af sit stitt
qroar, och ot mon utan fnif eller yxa i hanben intet fan fom-
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mo barigtnom, och haswa, i anseenbe til wåra murar, sta-
keten od) gärdesga.dar,solu fästa stora penningar, långt stör-
re behagelighet, i det de icke allenast giöra samma gagn som
de, utan behålla fin grönsta hela året igenom, b.åfa intet om-
full, kasta mindre, och wära alt fort i den linea de plante-
ras. Indianerne i fodra America, och äfweit de der boende
Ehristite bruka denno i ställe för ring murar omkring sina stä-
der, då ben gör bem mot hastiga infall af ströfwanbe par-
tier nästan (amma i.i)tta fom roåra fästnings wärck hos of.
Fördrar dock ej roårt Climat , utan roäxcr ollcnast i be få
fållade brifl)ns, och det til föga storlek. Se Reftelii bestrif-
Uing ofroer Algier p. 299. famt nouv. voy. aux i1.i.5 de i*
Amerique par Labat. T. IV. p- 341. och följ.

p. Hackar i Trä-och Krybbgärbar.
Syringa vulgaris (Linn. nort. Upf. 6: i, ) brufoé mi)C*

fet ot öfwerdraga waggarna met», M de hus fom måtta åt
trägården; til hackar är den gonsta tjenlig, emedan den st
mal låter flippa sia, od) dro fåbana hackar 'gansta täcka och
gifroa des derpå rodranbe blommor både et roockert utfeenoe
och en angenäm luft: den trifs roäl i roåra trägårdar: dock
har man fig ej befant, at den blifrott fedd i Åbo för an HerrApothecaren Synnerberg år 1728. bragte de första bustar
deraf l)it från Swerife, från fyroilfenö wackra trägård den
fedau blifwit utfrnbt» til bwarjehanda stallen här i landet.

Phillyrea. Ehuru åtstilliga stag as denna blifwit bru-
fade fordom mycket i England til häckar; (ä har hon dock
blifrott funnen mindre tjenlig ocrtil, emedan den gör för starc-
fa stött om fommaren, ot den fmårligen med klippande fan
6gas od) bringas til någorlunda wackert utseende, at förtiga
bet den, då hårda rointretr sig infinna, ofta gått ut.

Ilex aquifoiium, brukas ofroen mycket i trä-och frydb-
gärbor til häckar vide. pag. 3. Padus
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Padus Lauro-^erafu3. Linn. hört. TJpf. 126. brukas

mast i allo r
trägärbar utomlands, ot öfwerflcda murar med,

och somligstades til Häck/ Hwilken hon med sina gröna blod
helo äret igenom pryder. Men fan ej stå emot roåra wintrar.

Qvercus Ilex. (Linn. hört. Glisf. 448. 2.) behåller U-
tomlands, sina gröna löf til et annat år oförändrade, låter
rodl flippa sig, blifroande.' de häckar fom af denna anläggas
Zonsto täta od) täcka, brufas omfring Wildemeffer eller
Labyrinther och irrgångar, famt ondro qworter: men tål ej
roårt Ciimat.

Robinia Caragana. wärer Wlll i Sibirien , är ttägOt tOg-
gig och brufas meb fordel til hdckar, fer gonsto täck ut, dä
ben under blomster tiden prålar met) t>es myckna gula blom-
mor; des ärter tjeua tit föda för dufroor och andra Creatnr;
äfwen för folck. Tål wårt Ciimat få wäl fom wäro inhem-
sta trän.

Robinia PfeudoacaCia. (Linn. fpec. 722.) wdxer Wlll i
norm America; är full met) hwatza taggar: har hwita blom-
Mor, hwilfa gifwa,då de äro utstagne,den behageligaste lukt:
gör en tämmelig tät od) god häck: funna tåla rointrarna i
Skåne, men fwårligen hdr i Finland.

Ivlc.ruB, Mullbarsträ; brufas nog utomlands fil häckar
dels for des wackra blomsters och bärs mångsalliga nytta,
dels och förnämligast för bladen til ftlfes matfarnes underhåll
och föda. At den börjar wänjo sig mib wart Ciimat inty-
ger Herr Professor L.dbe.l.. i Sfålte lyckligen anlaga plan-
tering, hwarom fan läsas Riksdags tidningar för år 17*. 6".
N:o Zl. den torde od) småningom låta rodnja sig med wåro
Finsta wintrar.

Vidnrnum. (Linn. Kort. Upf. 69. fp_ 2.) Laurult..
NUB. Detta oltid gröustandc och med wackra blommor prå-
lande trä bruka, utomlands til häckar, men är bertil mindre
tjenligit, emedan det genom klippande mister mycket of des be-
hogelighet: fan ock ej uthärda mår Ftölb. K4efp_.
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Mefpilus pyracan.ha. ( Linn. hor., Ciiff. iB<)* 2.) Ntgor

pä mänga stallen ittomfanDö en ständigt grönskande häck, od)ser ratt wucker ut. Wld wdggar pä stenhus, fom watta emot roa-
gar och trägårdar/ plantera, den i fynuerh.t, efter hroilko hon
näitgar sig up od) bepryder dem med fina gröna blod: men
tål ej, ot om wint.ru jiå ute hos otz.

Spirsa falicifolia. (Linn. Kort. Upf. l_i. Spec. 489«)
warer iviio i Sibirien; brufas mycket til laga häckar, hwar-til den är ganska tjenlig, emedan den lätet wäl klippa fig,
*ch fer med des hwuo blomklasor täck ut; tål mycket wol
wara wmtrar.

Hii unbflo roibloftKihct, går man nu med flit förbi ett hop
trän och bussar som brukas i de hetare Gl.ma.er til lefroonoegärde^g.ubar, emedan masta delen of dem froårligen tålo roiu-
lrarna i de jodraste dclarÄaf Europa, altla mycket mindre hoö
o£. Sadane oro Icaco, Poinciana, I_i.inoides. m. m.

§. 4-

Åljunoc äro inländsta tron , hwaraf mästo delen i watt
f. Fädernesland kunua med fordel brukas til häckar.

« Ute pa Fält.
Rijsek. Et til bäck ganffo tjeniiait trä, trwre hon icke (^
(wår at komma ul rodrt, od) fcdan få langsam t ro ärten,
hwilcken tröghet hon dock drsätter meb sin tjockhet , styrka ock
högd. Ibland det bästa sättet of fattning är, at blanda hen-
ne met) Hagtorn , da de båda bäst tnfroos och snabbast göra
en hack färdig. Hon förfofras äfroen genom stommens le-
dande ifrån henne eller qroisturö nedläggande i jorden. Fält-
ntoh stola mara benägna at åta desi rötter och öda dem i
sirängo rointrar berättar Herr Proosi. Bäoocman j i. de-
len af sin hushåldebof. 2. ofh. p. 27.

Ulmus (Linn. flor. Sv. 219.) Alm. Konungen forSrocnsto tratt/ är mycket lott at fottplomo, och är för sinB höga
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höga rodxt tsenlig ot ofworjo blåst pä någonbera sidan of
äfer, ängar ock) Plantager, hroartil hon i Englonb och an-
norstädes nyttjas; roärer rot. öfroer störsto delm af; Stve-
rife och äfwen pä många stallen t Finland. Des mangfo.-
digo ceconomipa nytta går jog förbi.. Fagus (Linn. a. Bv. 78;.) Bök, hälst be unge, blif-
.roa genom klippning mycket täta och roockro; och fom Bo-
ken gemenligen behåller sino gomlo löf qroar både hela hösten
och rotntettt ända in pä roåren / då t»e nya börja (pricka ut,
så äro bes utom fådono hackor nyttiga, dels ot afhälla bldst,
dels ti. et godt stjul för bostapen i rägn och oiväder; men tiU
städjas be ot stjuto up för höga, eller komma ot roaro med
andra trän i en häck, drogo be meb sina rötter, bem be miht
ittfpriba, båbe födan ifrätt de pä äfren roäxonde fddessiog
od> ondro trän uti häcken , dermedelst at de tgenom sin stug-
Zo och roatnets dråpponde från deras grenar och- löf likaftm
döda de ondro , ot förbigå, det detze med sin stuggo otroligt
befordra måfornos ttlroävs och tillagande på. ängar och betes-
hagar. Jämför Herr Pr_ef. N. amer, ref. p. 247. och 276.
roäyer nog föder i Sweorike, men mon roet ej ännu mist,
huru de roela uthdrdo roåra Finsta rointmr, bock hor mon an-
ledning ot tro bet bästa.

Garptnus. sLinn. fl. Sv. 786.) 2fft_>enbof. M et
hroit, hård., tungt/ fast och storckt trä; brukas i Sfåits och
på flere ställen utomlands , både omfring åfror och i frydd-
gårdar tit hackar och lusthus , blifwandes genom f tippanöe ochputsande hel tät och roocker ; och som den likaledes fom Bo-
ken behåller öfrour rointren til roåren des gomlo löf qroor, st|afroa åkror och Creotur mot blåst, fjotb och regn (amma
fördel beraf, fom roib Böken nänmt or. 2(froenbof worer
wild i Södra delen os Skåne, ochhafwa försök roifaf/ atben
nog tål wåro FinjTo wintrar.

,Salb-. (Linn* FJ + Sv. 8«.) pihl. Hum beuno Oldm
bäst
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ddst pastor tit häck..trossar Herr t!,el. rens Jow. Jul,
Salbkrgs roackro rön och forfof i K- Wet. Acad. Hcuibf.
1740. p. 332. roäxcr i Sroerife och Finland allmänt.

Alnus. (Linn. rior. Sv. 7?s. 2lhl. Gör ett Öfroer
mattan god häck eller fdste emot stöder och strömmar, och
m_d des utroävont)-. telnwgar iftå nedersta roten bestyddor jor-
den ifrån underlop uf roatn , och chetförc ur gotiffo nt)tt.g
hroor strömmoruo eljest utf wollen , efter bon ei allenost
befästerMan ock utroidgar denfumma , fom HerrProbsi. Brooc-
MÄjtf i sin Hitéh. B p. 29., jemte fiera intyga. Wäxer öfroeralt,
och är i simnerbet tjenlig på roåto ställen, bcrfåandroifelaforr.
Des löf är mycket gvdt förfar och getter.. Semf.Raij.H. pl. 1409«.. Populos. (Linn. kloi-. -Sv. 819.). Afp. Detta ssl wdl
fom det undret siuget Linn. Fl. Sv. «21. läter sig plantera
ftm g>ihL K. Wet. Acad. Handl. 1744. 283. och funde
ultfå någorlundo tjena til fommo bntf, fom Herr Apoth.
Salbergs gordo roackra rön med Pihln; ut förtiga det hon
siar ut grenor ttl en Krona när den toppas, och ot des löf
«mfctrltgt ofo fodret för bostupen, enär det på (att och rois bltf-
wer famlat och brukat, fom Brufs Patron Sträng uti sina.
ron i tandéhushållningen förmäler, tryckt år 1749. rodret: ckl-
ment i (Fogarna.

Juniperus* ( L.nn. 3?lor. Sv. 824.) Sn. Wärer öf-
weralt i roåra bockar; är grön hela året igenom/ tjenor til
häckar få roäl pä jordroollar och stenmurar, fom omtors; lå-
ter rodl klippa fig, hroilfet Trdgärdsmästore nog hafma sig
fcefant/ och Cngelsmännerno på fiera sidllen mist prof uf/
broarest mon får fe de stönctsto häckar hdrof; och fom den
ständigt står grön och behåller des borr/ få är den et gon-
sta godt stjul båt)e for äfrar och boffap.

Abie«. (Linn. ri. Sv. 789. ) (Bran. Or fom uffroen
iblemd tron, berättar Herr Baron K. w. Cedermieim i sit
tol om roilbu ttäns plantering hältit for Kongl Wet. Å-

B 2 cacl.
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cad. 1740. ben 3. April; ty hwarest ben rotar sig, Moder
han unbcc sig alla undra stags trän , unbantagaiides Enen ,
hroarsöre de ock tilfammmt fnarast kunde utgöra en bacf.
Detta trä dr Sroerife, hwad utseendet til fägring och tdthet
til hackor och lefwande gärdes-gärdar angår, det fagraste; i
ty det låter sig putsas och flippas til hwarjchanda (Fapuaber,
fä at en häck näppeligen fon blifwa tätare och fe tuckare ut,
hworpå Trägärdsmästare wisit prof. Och fom den behåller
sina barr hela åra året igenom , få ar en granhäck et förträs-
feligit stjul både åt åkrar och bostu? mot de oblidare wäder. (5-
huru den här i Swerife roäxer ymnogt, är den dock froår ut om*
fatta, i fall icke i agt tages det fom säges i Herr L. Dalm. inled.
til Sfogsst. C. 3. §. §. 13. och -4. somt Herr Areh. Lmn. uti
Herr Mag. ttjorts Alm. för är 1744* men egeutel.aen uti
ivottgt. Wet. a<_. H. 1745. p. 26f. och.följ. Hwilket och fin-nes infört uti Sto.Kl,. Alman, för är 1750.

" Märkvärdigt
är, at detta träd stall fdllu ärligen i Februarii och Martii^M*
nuber, stundom til et qwart.r tjockt rundt omkring fig, (A
stora qroistar, fom det granris man plägar hacka och flå pä
gålfwen; hwilcket aflaudtmän fallas granens sädande hwar-
efter en del rätta sig med wår utsädet, pä det fattet, ot om
granen fär tjockt, st få de sit wårsäde tjockt, men får hon
tunt, ofta de det dfwen meb utsädet: Fleras för mig gorda
berättelse hufwu besannat det fommo, och beiwrckes äfwen
tils roioare, of några på ärfarenhet gruttdade försof , yttrade/
om Skogsplanteringen och Skogens rotto häfd och stötset
tryckt är 1749.

Ligaftrum vulgäre. (Linn. fl. Sv.' f.) liguster.' Ur
til sina telningar mycket bojeliq och bussar sig. mycket, hroar-
söre Laursmbergius i sin trägårdsbok Üb. 1. cap. 30. p. 133.
berömmer den fammo met) detzu orden : lneer omnes fruti-
tes ärbares, _.erbas, nihil el. quod in tot figuras A ele«.
gantias etnn^i, äe<^i aut formari tondendo queat , quam

ligu*
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Ljgui.r_.l-.. b. ä. Utof ulla bussat:, trän och orter , ar ej.
något *. som igenom klippande låter förändra och förwäxla sig
i ju mänga stepnudcr och prydnader fom denna Liguster. Trä-
gårdsmästare roeto mycket roäl ot plantera denna til sirliga
häckar. Jämför Herr Arch. Linn, fl. Bv. 4. A!.1_c1.5 trä-
gårds stö?f p. 231. och 37. Det är bast, at förffaffa sig
denne busse från Bohus ldhn , hwarest den wäxer «wib, eme-
dan den ar mera wahn roiö wårt Ciimat, än den man in-
förstrifwer från Tyst^and. Uti Norra America dro Engels-
männernab åkrar på många ställen omstängde endast af den-
na, fe Herr Prof. Kalms Amer. R» "l". 11. p. 286.

B_zmbueUs. ( Linn. fl. Bv. 2sQ. ) Fläder. Wäxer ym-
nogt neder i Swerige, och brukas ganffa mycket til häckar
omkring fofs -kryddgårdar / åkrar och ängar/ både i England
och annorstädes utomlands. Herr Probst. Broocman i sin
Httih* B. p. 29. talar om denna sålunda : broar någon god-
het of jordmån är, må mon taga käppar of (läder, 10. a 12.
fot långa, och sticka dem stnttewis ned i rooilen på hwardcro
sidan innom hwarondra, fom et rut-wärck ; det wil göra
den ssyndfamaste häck och bästo måtn för trä och kryddgår-
dar, fom någonsin kun wara; des roitzo bot för rofen, ma
Londtmon hdrtil få mycket mera upmnntto. Se L. Dalm.
Snleb. til ©fogsss. c. 3. §. n. roib mycket falla rointrar do
be bock bott här t Finland öfwer marckcn; men siä lifwäl ut
om (__somm(.rn åter nya stått från roten; de tyckas ock ei tå-
la, ot här planteras pä de ställett, der de äro mycket utsatte
för Nordan roäbret / utott trifwas halst på Södra sidan of
berg och backar..

Salix pentandra. (Linn. i.. Sv. 86?.) Islster. Wd-
xer st i smärre fom större telningar: Bussar ffg uns.:.
låter roäf klippa sig och blir mycket tat , i synnerhet du den
under tvärandet så binbes om hwarandra, som Herr Apo-K.
Sablberg om Pihlhäckar bessriswit. lemfor Herr Mag*

33 3 _ Tkox-
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Trotzeih Skogsstotfel. p. 98. Hroarfore hon st roat for
fig sielf , fom pä iorbroanai: dr en nyttig häck; harar göra
nog ssodo på bes borck, hroaraf qroistarna torckas och gå ut,
men ärstttes snart genom noo ssått ifrån roten, bå be ■ odu-
geltga storas bort; nyttiaé äfroett somligstdds utomlands bär-
til. Pä samma sttt kunna åtssilliga undra hoö otz wildt
roäronbe Wide-arter til lefwande gärdes-gårdar anroändas,
och förtjena de st mycket mera åtcmcka , fom de trifwas på
roat och fumpig marck. Huru roida des kottar framalstra god
bomull, har Herr Westbeck wackert lagt åt allmänheten för
en dag.

RKamnus cadiarficus. (Linn. Flor. Sv. 202.) getapel.
Söäyer i bussar, är något taggig och fördenssull äfroen gan-
(Fa tieniig til häckar ut plontero på roollor och stenmurar:
Borcken är nyttig ut färga gult och mörckbrunt; bären brukas
ock at fdrgo gult, grönt och brunt med. Kongl. Wet. Acad.
Hanbl. 1742. 23. 25. 27.

Rofa Canina. (Linn. FI. Sv. 441.) Nitlpon. Ar M be-
fant buffé: kommer icke til någon hög ålder, st framt han
icke (Furen och onstd roarbef; tjenor enkannerligen til häckar
pä jordroallar od) stenmurar, är ganssa taggig, och st för
sinn blomsters ssöno gestalt och ongendma luft, fom för des
bciimnerliga kraft och mängfuldigo nytta, en iblanh 'be täckaste
häckar; ssulle hon i stränga rointrar begynna äfroentyra, kon
bes (Fadda qroistor roid roten offfäros, då be åter utstå nya
ock) frissa stött fom fommo år blomstras; Alicbs träbss. p. 23?.
I England brtckas benne, st rodl citfmt, fom mängt» meb
Hugtorn od) Slån, til häckar, meb hroiiko hon mycket iväi
ttifé , är något ledstm för bes mibt krypande rötter fom dock
met) et bite kan förekommos. Wäxer nog ollment både i
Sroerike och Jinlattb.

Rofa fpinof._T.ma. (Linn. ri. Sv. 442.) Smsrnjupon.
Förhåller fig fom bett föregående, men är ej st stor. Wo-
yer här och bor hos otz. Rubus
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Rubus fruticofus. ( Linn. fl.« Sv. 444.) Bjsrnbckrs

bussar. Wäxer i bussar, låter någorlunba klippa sig, sr
taggig och utgör st för sig sielf fom blandad meb Hogtorn od)
Slån en tät och wocker häck ; och rorbtfpridanoe rötter äro
något fortreteliga, hmillet nteb- et bite kon förekommos: bru-
fas mycket til hackor på mallar of Engelsmän: rouxer pä åt-
(filliga ställen i Sroerike ; men ännu ej funnen mild i Finland,
to. dock Ciimatet. Rubus occidentalis (Lian. Spec. 493.)
fom tvuxer roilo i Norro America, härmed foregående gonssa
nära ofroerenéfommdfe: förfök här i Abo gordo hafroa roist,
at ben ej allenast tol roat Climate., utan fedon ben ett gång
kommit ot roäj.a, fortplantor ben sig derefter sielf bäde genom
bär och rötter- Utom het, ot båten of bagge deho (logen är
stöna ot äta, tilredes äfroen of bem et (Fönt min*

Hippophae. (Linn. fl. Sv. 996.) Huftörne» Wäxer
roilbt hos otz på hafsstränberno. Ar et litet taggefullt, fegt,
och hätht ttå. Tiettor wäl tit häck på jorbwollar , famt i
fattbig och klapperfull jordmäit, i synnerhet roid hafskanten.
Låter roat plantera sig, och roore rool om öet blefroe me-
ra ollment.

Prunus fpinofa. ( Linn. fl. Sv. 432.) lan. (it i
Englanb och aitnorsidöeé utom lands ti. häckar pä fiero f.dl-
len brukbort trä. At: mycket taggigt; tager til godo en nog
torr och m tger fornt stenig jordmän ; gör äfroen otleno ett tåt
och fast häck, st ot ock den bångstyrigaste oxe ej roille roå-
go ut tränga sig derigenom ; of bären giores et ssönt min ;
dr ledftm med rottemas kroponde, fom dock meb et b.ke kon
botos Wäxer äfroen roilbt i Fintanb.

Crataegus (Linn. fl. Sv. 434.) Hagtorn. Brukas ofUtlänningen, st för sig allena , fom blonbob meb Slån,
Björnbärs bussor och torns til häckar pä jorbwollar och an-
nors pä torrländt mörk. Ar et wockert trä, och uf 0110 hos
oh t Europa bekanta mosi tienligit och lämpeligit ttl häckar

och



och l.froand.s gärdesgärdar: i:c. för sino täta grenar och broaf-sa taggar- 212 at det tal köld och stär fast mot de kåfuis<
ste blästcr^ famt lider^ hroarjehauDa jocdmån. z:^
häck med de >. K 6. föregående och genom klipp
ras mycket roacker: de masta och aidrabdsta ho.k..r i L.
oro af denna. Wäxer afweu roiit) i Finland-

5 Hackor i Tro - och Krpdd - &åtUt*
Taxus. Linn. fi. Sv. 916.) Surrlt.. _>. Lätc": roäl

klippa sig i åt(Filliga stags ssepnadcr, o* (er for sina jUnhigt
gröna blad tått tack ut: momlands, (ynn.rb.. . E
{anb,

f
ser man näppeligen i Krodd?och Lust -gä7c.7. a^ nå<

got trä , st många hackar gjoraö fom af denna , hlvil-fen är klivt i Pyramider, och hundrade stags andra pryd-
nader- Wårer milbt i Södra delen af Sroerife , såsom
t' Uphnd , Kstcrgolu , Bohus läbn , samt Sköne; ssolläfroen finnos; po Åland.

Acer Platanoides. ( Linn. fl. Sv. 924.) 2.ONN. Lå-
ter klippa sig och brukas i trägårdar ut afhaila blast; gör
en l)og och tät häck. Trdgårdsmdst.ire roeta roäl ot um-
gås med denno. Wäxer nog fomligstdds i Sroerike , ock)
Södra delen af Finland. Är mycket ldtt at plantera, li-
der mast 01l si.sgs jordmån- Oifwer med siuo sioro löf et
£ttt(!a godt ssjul om Sommaren.

Prunus padus. (Linn. fl. Sv. 43T.) £;f3g. Kon geitO!lt lio-
pande och fortsättande i tammelig mager jord , da den blir
mera krypande , göras tjenlig til hackar för sig sielf eller med
andra; ser nrocket roäl ut för de§ hmita roackra blommor, som
om roåren tidigt blomstra; har fcocf den olägenhet med sig,
ut löfwen (i synnerhet somliga år) blifwa af infetfer til stör-
re delen upätne; st at den derigenom bade.scr nog obehaglig
ut, famt gifwer mindre hägn för de tvärter, som den inne-
bognar. Wäxer allmänt i roåra bockar.

Sot-»
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,<' gbrfet&i ( Linn. _?l. Sv. 435. ÄoTtti. Kolt Mast päsamma sätt anläggas som hägg ; och ar lätt at plantera me-
dan den är ung/ men dt den. kommit til mera stadga,
blir hon något sroårare; är tammeligen tät, och ser roäl
ut för detz hroito blommor fom spricka något fenare ut än
på höggen.

Ivlalus. SrppleM. Låter icke gärna klippa sig, men
då det i fib böjes .til k.spalierF, gör det liti en trägård (öm-
ma nytta fora ett häck; frukten blir då gemcnligen mera mo-
gen än eljcs; en sådan häck, fom mot hösten honget full
med ssöno äpplen, fer ock gansso tack ut.

P.unus. plommonträ. Fördrager ock någorlunda,
ut man bemMrer, och brukos fil fumma konstroä.cks onläg-
Hanbe som Appleträ of trugårbsmästore.

Ti.ia Europara (Linn. 11. Sv. q.71. ) l_^tttd_ Zlf tit
.rutten nog hög, kon tiena på dyliko stallen, (bm.__._ro, hroor-'
til han äfroen of uilänningen brukas- 3 grus och mouchtig
jorb blir hon mera kropanbe; om betz ökanbe genom uftdgg-
ning roeto trägårbsmästure ut berätta, och ndr bett toppas
ståt ben grenor ut til ett krono , hmilta febon Flippos i åtssil-
liga roockro sorrne^ Se Lui.DLl-t.c.B trägårbs Praxis p. 102.
Deh fega qroistar låta och roäl fläto och sticka sig om hroor-
<om hroorondra , ut mon och berigenom kon få of benno engansso tät häck: Men ben hofroer bock ofta hen olägenhet,
at lofroen tämmeligen tibo falla of, famt ot be ej gärna kun-
zto hållas låga, utan roela ssjuto np til stora trän.

Berula alba. ( Linn. FJi Bv. 859. ) Bjsrif, At et
t)ätbt od) fegt trä, wäxer både högre och lägre ult efter jorb^
måns Holt; låter klippa od) tappa sig, då ben blir Inbbig och
.nog tat, fomt mera kryponbe, fnåppos bittiha om roårn, och
bcl)Uer fina löf fent in på hösten., brukas äfroen of trägårbsi»
mästare i trä - och krybb-gårbar til häckar och fpotferbohn.
Altt._.ci.§ ttogåtds-Sk. 230. hur dock ibland best olägenhet,, at
/ . C löfroe»
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löfroen af lnleKet mt>cfet illa (Fabas, at den derfore fer min-
dre behogelig ut.

Corylus (Linn. Fl. Sv. 873.) £_tge!. Ar et någor-
lunda hårdt och fegt trä. Låter mycket mal plantera , putfa
od) klippa ftg; är för sino breda blab ock) qroistar, fom ligga
likfom hroarftoléi på hworonbro, mycket tjenlig til häck, behål-
ler sina löf långt in på hösten, och fromalstror bejhttom en
läcker -frukt. Anlägges mycket of trägårdsmästare til Llp».
liers och hackor i trä -och krybb - gårdar, hroartil den äfroen
på många ställen ntomlonbs ntjttjos.

Kola fytv. fiorib, odoratiz. (Linn. Fl. sv. 443.) Den-
tia* gonjFa täcko och täta ntfeende i häck, när ben är grön
och blobfult, gör ut den nog brufas til häckar. Wäxer i
wåro trägårbur, od) äfwentyror icke färbeles.

Ribes rubrum. (Linn. Fl. Sv. 2c>s.) Rsds Tvinb<.rs^
buskars Rtbes nigriim. (Linn. Fl. Sv. 207.) Swarttl
NMnbärsbustar. Bägge deha bussar låta lått planwra sig
och äro hos trägårdsmdstore nog anta, tndelos tit hackor
od) qworter , ock) låta klippa sig / fast de stlundo gifroa min-
dre ymnoghet frukt , bären wilja ock öerigettom blifwa något
smärre och ofmokeligore; men kunna dock nyttjas tit infylt-
ning. £>in man i stället for toto hackor bötjer dem från för*
sta börjon til Efpaiiers, göra de ej allenast i mycket famroa
nytta / fom en häck, utan få ock då tidigare mogen famt
större och roälfmakeligare frukt, och det i mycken ymnoghet>

Ribes. (Linn. Fl. Bv. 208. ) Sttcfe!b4t\ Mo tttei>
winbär ett gansso stor förwontssop, i onfeenbe tit bussor ock
blöder, men dr» med taggar forfeöde, ftukten giör den stör-sto åtssilnud, i det ben wäxer pä ben förra i brufroor, pä ben
fenare ättckel, på den förra minbre, pä den fenore större; an-
lägges äf.ven til hackor och qworter fom Winbor; men med
st mycket mera fordel , fom be äro taggiga , och äro båbe
wackra och nyttiga, brukas pä ät(Filliga stallen til häckar nti

trä-



W k M **trogårbor, si. m - fom utom - lonbs, hur ock den en synnerlig
förmån , ot be ganjFa tidigt om roåren få ftna löf, och be-
hålla dem mycket ldnge om hösten / hroorigenom beäroetgobt
(Fjul för be roärter, fom be orohägna-

Berberis. (Linn. Fl. Sv. 311.) WoM högt (om törne
och or.meb taggar beroäpnob. Utgör båbe på jorbronliai*och sten-
muror, eller omtors omkring trd - och krydd-gårdar en god
häck. Med borcken fdrgos gult; of bären giötes ätticko, Ze>léer och annat, dock blifwa bären ej få storo och roälfmuke-
liga / -när den roärer i hack och följakt måste ofto flip-
pas, och drifwos ot rooxo tät, hroilket dr gemensamtroed alla
trä-och buss-orter.

Utom de npräknode dro ännu åtssilltgo ondro tnT)em(Fa
trän och bujFar, hroilko med fötbei funno nyttjas til häckor
i trägårdar, dem man dock, ot undfly roibloftighet, ei roelot
ndmno. fåöOtte äro til exempel Cornus fangvinea. (Linn, FL
Sv. 138.) Beenwed, fom nog låter klippa ftg, och hor rooc-
fro |roito blommor; Lonicera xyiofteum. (194.) Try, gonssct
tjenlig* Rhamnus- frangula. (203.) Brafwed, nog tjenlig pä
mäta ställen. Kun^muB Europ___is..(2o4_) Alster, mycket bru-
felig i trogårbor til häckor. Ribes alpinum. (206.) Mubär,
Viburnum opuius. (264.) Glrvon , tjenlig på roåta ställen;
prålar med sina roackra tjroita blommor. Klelpilus _o.on_s>
fier. (438.) Gxbär; tjenlig pä mycket ställen, klaxinus.
(926.) Ast, meb flera.

- §-s-
(BKjf3f siut roil mon enbost med få ord anmurcko et t-chJgLj annat, fom roiD en häcks anläggande är nyttigt ut*«S i aft-taga.

Hackar P.2N...2. mtftttgeit fta mallar eller jUfa jämna marken: det
förra ster gentenligen pa följande satt ; man plöjer yax föror emot hwar-
andra, der man är fitonab at anlägga e« Däck, halst i tinca r._._,; sedan
gräfwes twänne grafwar (m<m kan äfwen bruka cu graf, da den gemen,

C 2 ligen
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ligen bör wa.ra tv. den frdatt, som ar pa Mixa kanten asidet man tviff kW.
hägna) cn pa h vardera sid..n om fortfr , ungefär 2. .. 3. alnar e,
medan hwardera, fom b'w wara 6. fot breda och äfwcn fa djupa, f*tf<
tände mer och mer ät botten; och föral den ur grafwarna uplnftade
mu.l uppa mallen, tils han blir 4.. 2 6. fot höst, hwiifcn göre. siuttan-
be nedåt och sedermera, bellädes med torf, at achalla jordsns nedrusande
i grafwcn, lemna'Dt. ett fot bredd af hwardera sidan pa ws.l!en til at fö,
rckomma ban.kens nedfall i diket, i fall grunden wore los; i ställe för
toi-f, kan ock uytticls fiata stenar, _uswrttS^mfcF«r> bindande grasstagr
Sasom^Qwick - rot (Linn. pior. Sv. 105^) Hundcxing (8;.) Renlosta
(8^) 2°l?frwiß.fl (17z.), Ucird.um (ic>7.> dcZmj X (241 ) Senecio (690.).
och Céråf.. (Z79.) jämför Hen Pr__f_. d.. Amer. Res. Tom. l. p. 24;.
och 254. när mnllwalscu således ar klädd giöres längs efter banckcn,
i.: 2. 2 3. föror alt fom man wil hafwa den tät) af en twär
hands djup, hwaruti telningar af bcstrefna bn|far gcmcnligen et hälft
qwarter emellan hwardera och det antingen ensamma, eller blandade me)
hwarandra, plantera, något siuttande emoot. diket, pa dct de desto bät^
fre matte kunna afhalla boffapen: man kan ock här och dar, inmänga
sma tctntttflar af andra löfträn, HwtJcFa afffäras , at de blifwa lika stac«
kuga .som de andra, de bafwa dock den olägenhet, fom om Bökar i
föregående §. tält ax. Sedan höfts foren igen och watnas l. ä 2.
gånger , eller tils de rotat ftg> och feban putsas de det följande aret med
frafayen, dä de M ut sa mycket lättare och utgöra en sa tät häck, at
inga Crcatur äro f stånd at tränga sig igenom, enär han siar pa en
(Bban- högd. S'dan de sålunda fatt rofa sig, retas de genom flfpp.-och
ptfning, i synnerhet om wattidcn, til täthet, hwarmed ärliga i början
bör fortfaras. Dock aktas, at klippandet ffer lindrigt pa kärnhardaoch utmagra : Men starkare pa de ytgiriga , löskärniga och frodwaxta.

Det andra sättet sser antingen utan dike , da mull fon/es pa ömsefifeor om tet stallet hwarest häcken kommer at fta til at plantera ntt'^
eller gräfwcs cn graf, nzcrendels 6. qwarter bred och i. aln djup, hwar>
uti ,cfntcgar af löf, eller barntra rätt up sättas (dock at barr - och löf,
trä intet blandas om hwarandra t cn häck, ufatr barr^frdrr böra plcm.e,ras Gr sig ■ allena snrstildt, at ajöra cnhack, och f§ löf-trän sarffildtför ftg, annors blir häcken ej dugclig) och den upgräfda jorden blir
wal kastad pä rötterna, samt jorden i dcnt wäl inffakaö och tiltrampav.
Sidst uprests pa ömse sidor of b^e fiags häckarne i borjotr någon
särdesgard(fast fa hög och tat), at afwärja bossapcns waldsamhet , til*.

sielfwa hinna til någon stadga; da detzc gärdes-Mrdar kunna tagas bort.
Slutcilgcn panmmes 1:0 at btiffor och ft'<k, fom omplanterasf.ola,

C 5 löps
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löpa mm^re fara wid jordömsttingen, om föran de nedsättas rotett får
nti jorbblanbabgöbfelroafn hämta förfristningcch ny kraft, 2:0 at fWörtmplfait
wid planteringen blifwcr lagd närmast inttl och omkring deras rötter, 3.0
At jordman, lid och w...erlek, fom Naturen sself wib planfrringcn i
akt tager, bör afwcn konsten wid planteringen noga i akt-taga ochefterfölja. Om dejja Rcglor jem/.HerrArd.. och_Ribt). L-on-.-.. fSSSettcnjPapff
A_a_._m._i s Handlingar för Ur 1739. angående »Äxtepfanteringei.. 4:0
Böra de trän,.fom til wärlen äro något höga, fopyae ock) plolttcras.
på sådana ställen,' der man har at mäst o smita för de kalla nordan»
och Wästau Wäörcné wåldfamhct; men icke pa östra och södra sidan, e>
medan dctze löstran med fin singga wilja gärna gynna mossars tilwazet
och förlofring. Om granars plantering til häckar kunna lafas de böc^
ker, fom förut wid gran äro nämde. Hagtorn och Slätt äro dock af
alfa träsiag de tjcnligaste och bästa, af upratta hackar eller lefwande
gärdesgardar, emedan de genom deras täta Wart och wäldiga taggar
äro framför andra i stånd, at utestänga be bångstyrigaste Creatuv; men
på wat och låglänt mark foittma ej dejm fort.

Här fakvas ännn mångt och mycket/ fom wore nödigt at pånnn,
na, sa wäl w'd häckars anläggande, träns planterande, gamla häckavs
nedhuggande och döda häckars uprefat.de i deras ställe; huru fwtn sso-
la förhindras , a. tränga sig igenom cn hack af tagglöfa trän; på
hivad fatt man lättast ssall erhålla tilräckeliga telningartil en fåban irnc^
fenhet häckar, m. m. Men som hwart och et af deha förtjenar sit siir-
stilta rum och anmärkningar; få chnrit min föresats warit at omstande-
lictare utföra bwad nödigaff wore at trcta; sr jag dock/dels för tidfens
korthet, dels för mina wilfer, och at undfiy widiyftightt föranlåten at låta
har med bcroo, hänwifanbes i öfrigit Pen B. L. ttl Herr Prof, KZimz
1.. Amcr. 9?. Tom. l. s. 309. och följ. famt Hcrr Probsi. Broocm^ns Husj?.-
S5. r. del. 2. afh. <-. 4. och anbre, hwarest alt fom brister wliåtiMisw

fnneS utförd.. Gynna emedlertid B. L. mitt nitfulla «pfåf , och
nyttia min enfaldiga walmening dig til nytto fa hat min

afffcht mtnxit sådan fullborban som jag önsiat.
A. G. Ä.
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TR'RI/7'l-l.n 2 Perfon iubjc<__ to forne 1.2tcl V.i-.n/ , that .ommonly
MM/ chatiges tl_. Mind 2N_l _-.c.tl.l_>'_^._ tl_. ftcadieft 1).1i_;i.5, or 2t
H^H^ leaii cafts 2 Bloek m thcir "\S7ay, ncvcttl>.!_ss tlunlcz nob-ly 2n_l

ftands unvanable M an honefl Refolution; l^. l lzc^z ilicl.ccl aio*
j_, than a conimon lov/ Spiri-t «ncl gn orclll.2ly Virtuc. You have Sir,
bccn 2 matter t_>. 2 crofz Fortune , v/l.cn Vou did loic almofl at oncc Your
lioti. Parencs iu 2 fimc, mal. l-avin^ dlcecl of t1...r Afllfl2l.cc; But You
l,2ve <;ot the Vi^oi/ över the Aävetiit^j sot Vou l.ill cominue to tread
upon tl,e XV2/ of 2 iolicl Virtuc, tl.at 1c2_15 not alone to the Philofophi-
caJ l._n_.i_-z , but to a lafting Happincfs, (2»ci tliuz to run 2ftcr 2 lon^d,_so7.<_ rl_ou3l.t ka.1..) l.2vin^ 2_»lin_l2l_tl^ perceived Your confident, _In»
cejr.e 2y_. sol.icl kticl__.sl.ip ,' i >vou'cl feem to oc c!:l^l_2s.ä 2t Your §uc»
cpfs , if l jdi_. _0L rejoice , V7l.cil Vou put uut 2t prefent lo pretty 2 Work,
trcating 0/ Trecs, which are apt and convenient for c^uiclc-lct l.cci3_r,
«i_2t will provc v.ty ulcfull sot the Publick. l befecch You thcreforc co
2,cc_pt t1,.5_ f_v? 1.in.5 2l 2 Proof of m/ tender Al_.6tion.

I'» Vout Pr2i{e l 1.25.e .no occaiion for _p.___.!l.Z any Thing , ticcau^
lp Zll Xnov7 Your Skill 2ncl Learning 2n<l otl._>r commcn<l2l>le Qvalities.
I wifh You onl^, ti,2t Vou _s.>on wa^ d_ 2ciotnc_l vitl» a B>^n ios fthe
H(cp.ttario.., >vlncli You bav. mentcclj; and that Vou ma^ reccive the Joy
o/ 211 YourDcllZl-l. For tlic Rcft i 2m with » conttat.. Sincerity andFaithfaincf»,

sll^.

.'our moi. obedicm
kncn^ anä Servant

JOHN FRED. MULLER.
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Til sin käre Broder.
(Sfå^ hier.qwickande tidning är mist det at inhämta fina<W^ Anhörigas lycka och framsteg : det ar , altsä, icke utan*1^ otdsak,at mitt inre röres af förnöjelse, och hwar blod-
drappa spritter af glädje, dä jag hörer, at I, min Bror a-
ren i begrep at utgifwa Edert första Tancke-förstk. En i blo-
det grundat manskap och broderlig förtro.. göt-, at dä jag
stall yttra min sclgnad, den blott stannar i önssan. Lyckait
ware Eder del, Qißiéhe. följe Edra göromäl, Dygden Eder leda-
te, Edar flit och möda ftäte ät Eder Ära och Krams til be-
löning, och sidst blifwe Himmelen Eder boning; önffes af
en trogen Wan och Broder.

JORTÅS ttö<3«A?l.
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