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Att Peter Hernquist startade veterinärutbildningen i Sverige är för många bekant. Hans 
gärning sträckte sig dock längre än så. Som lärare både för veterinäreleverna och som lektor 
vid gymnasiet i Skara spred han i 1700-talets upplysningsanda de senaste odlingsrönen ut i 
vidare kretsar i det agrara Västergötland. Detta arbete var säkerligen en bidragande orsak till 
den snabba och omvälvande utvecklingen som skulle följa inom jordbruket och lanthus-
hållningen i stort under nästkommande sekel.  

Bakgrund och uppväxt  
Peter Hernquist var själv av enkel börd, född i Härlunda utanför Skara 1726. Efter 
trivialskola1 och gymnasium i Skara kom han till Uppsala 1750. Magisterexamen avlades i 
Greifswald, i svenska Pommern, 1756. Som informator åt Carl Edvard Taube af Odenkat samt 
ytterligare minst fyra elever, stannade han i Uppsala och fortsatte där sina studier för Linné2. 
Med rekommendation från Linné reste han för Collegium medicum3 år 1763 tillsammans med 
två kamrater och den unge Taube, som fick tillfälle till en utlandsresa, till Lyon i Frankrike 
för att studera till djurläkare för Claud Bourgelat4 vid den nyinrättade djurläkarskolan där. 
Åren 1766–69 fortsatte han sina studier i Paris delvis på egen bekostnad.  

Vid hemkomsten 1770 tjänstgjorde han direkt för Collegium medicum i Skåne för att 
bekämpa ett utbrott av boskapspesten. Efter några år i Stockholm kom han så åter till Skara 
och verkade där vid sin veterinärinrättning och som lektor vid gymnasiet samt mycket annat 
till sin död 1808.  

Under åren i Frankrike rapporterade Hernquist regelbundet till archiatern Abraham 
Bäck5. Denne kom sedan att vara hans beskyddare genom åren. Denna brevväxling6 är en rik 
källa till information om Hernquists förehavanden och erfarenheter. Den ger även en bild av 
hans egna tankar och tidsandan i det samhälle han verkade i.  

Att Linné var en oerhört viktig person och samlande kraft rörande kunskaps-
uppbyggnaden i botanik och naturalhistoria överhuvudtaget är välkänt. Hans lärjungar kom 
sedan att föra kunskapen vidare ut i samhällets olika delar. Jordbruk och boskapsskötsel var 
då och ända fram till början av 1900-talet en av Sveriges viktigaste näringar och försörjning 
för merparten av befolkningen. Hernquist utgör här en viktig länk mellan botanik som 
                                                           
1 Motsvarande grundskola. 
2 Carl von Linné (1707–78) läkare och naturforskare, professor i medicin och naturalhistoria 1741–78. NFB.  
3 Collegium medicum motsvarar dagens medicinalstyrelse. 
4 Claud Bourgelat (1712–1791) hippolog, författare av flera hippologiska och vet. med, verk, grundare av 
världens första veterinärskola i Lyon 1762. Grand Larousse, 1994.  
5 Abraham Bäck (1713–95) Archiater, förste läkare och preses vid Collegium medicum samt lifmedicus vid 
hovet. NFB. 
6 Dyrendahl, 1992. Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792. 



vetenskap och folkets arbete ute på landsbygden med djurskötsel och odling.  
 
Västergötland och Skåne kom att utvecklas före de andra regionerna. I Skåne skulle 
Macklean7 strukturera om jordbruket och bidraga till enskiftets genomförande. I Väster-
götland fanns under 1700-talet familjen Alströmer8 med sina olika odlings-, uppfödnings- och 
industriinitiativ samt Peter Hernquist med den första veterinärinrättningen. Hernquist gav en 
bred utbildning i djurläkaryrket samt undervisning i trädgårdslära och även i någon mån 
jordbruk och dessutom en omfattande naturalieundervisning vid gymnasiet i Skara. Både 
Hernquist och Macklean var aktiva vid de båda länens hushållningssällskaps start strax efter 
sekelskiftet. Skaraborgs läns hushållningssällskap instiftades 1807 men redan 1805 hade de 
första initiativen tagits. I Malmöhus väntade man till 1814. Naturligtvis var det många 
personer och faktorer som påverkade utvecklingen. Peter Hernquist bör ses som en 
nyckelperson i sammanhanget och är därför värd att granskas mer ingående.  

Vad drev honom, varför denna outtröttliga energi för just undervisning? Var hade han 
själv hämtat sin kunskap? Kan man verkligen spåra hans gärning i Västergötlands snabba 
jord-bruksomdaning? Hur kom det sig att just trädgård och trädgårdsutbildning skulle bli en 
så lyckosam fokusering för höjning av landets jordbruk och boskapsskötsel det vill säga 
lanthushålIningen i stort? Frågorna är många. Hernquists arbete kan bidraga till att belysa 
utvecklingen just genom hans vilja att lära ut kunskapen om odling. Ytterligare en länk i 
utvecklingen var den svenska folkskolan, vilken kan ses som en fortsättning på det sätt som 
Hernquist arbetade på det vill säga med fokus på utbildning av unga människor. I den nya 
folksko1estadgan av år 1842 var trädgård och praktisk trädgårdsodling ett redskap till 
inlärning av hushållning och moral. Vid varje folkskola skulle det finnas ett ”jordland” till 
lärarens disposition för att ”lämna tillfälle till undervisning i trädplantering och 
trädgårdsskötsel9.  

Även för oss idag, med insyn ända in i växternas gener, är det spännande att följa hur 
trädgårdskonsten förts från adelns parker, universitetsträdgårdarna och prästgårdarnas enklare 
trädgårdar och utvecklats till en resurs och viktigt komplement i böndernas odling och 
allmogens försörjning. Tyngdpunkten flyttades från nöje till nytta i bondens trädgård med 
fruktträd, bärbuskar, grönsaksland och naturligtvis även en blomsterlist, att vila ögonen på, 
framför stugan.  

Trädgården är mytomspunnen i flera kulturer. Alla hänförs vi av blommornas skönhet 
och fascineras av växternas enorma mångformighet, men mest av allt är det kanske kraften i 

                                                           
7 Rutger Macklean (1742–1816) Friherre, politiker och lanthushållare. Genomförde enskifte på sitt gods 
Svaneholm genom att avskaffa hoveriet, dagsverksskyldigheten, och inrätta självständiga arrendegårdar med 
växelbruk. Skolor inrättades för undervisning av alla barn vid godset. Eskeröd, A. 1956. Jordskiftena och 
lantbrukets utveckling 1809–1914. Bonden i svensk historia, del 3.  
8 Jonas Alströmer (1685–1761) Skapade Alingsås manufakturverk, verkade för de svenska slöjderna och för 
bättre fårskötsel genom privata och statliga schäferier, fårgårdar, för produktion av bättre ull, framför allt 
gobelängull, och införde potatisen. Familjens gård Nolhaga i Alingsås var ett tidigt mönsterjordbruk. Vid 
Höjentorp strax utanför Skara fanns Alströmers schäferi. Sönerna Patrik A (1733–1804), Claes A (1736–94) 
samt Johan A (1742–86) följde alla i faderns fotspår med industri, handel och lanthushållningsverksamhet. NFB  
9 Eneroth, 1863. Om skolträdgårdar.  

 



det växande och livets ständiga återkomst. I trädgården förs många olika funktioner och 
egenskaper in under människans överinseende. För oss människor är det något mycket 
grundläggande i att kunna odla. I odlandet ligger naturligtvis växandets glädje men också 
kontroll. Kontroll och styrning av naturen – till människans fromma! Denna kontroll kan dock 
bara utövas med kunskap om växandets förutsättningar och insikt i naturens spelregler i ett 
större perspektiv. Hernquists lärargärning var ett led att föra kunskapen från de akademiska 
salarna ut till de bredare folklagren.  

Framgångsrikt odlande kan bara ske i samklang med och på naturens villkor. Med 
denna insikt kan man komma mycket långt. Ja det är denna kunskap som fört oss i 
Västerlandet från ett agrart samhälle där människor var till ytterlighet beroende av naturen 
och vädrets nyckfullhet till dagens samhälle där mat för dagen är en självklarhet och överskott 
av lantbruksprodukter ett samhällsekonomiskt problem.  

Tvärvetenskap och helhet  

Själv förklarade Hernquist sin helhetssyn och angreppssätt på följande sätt:  

”Alla wetenskaper äro Widlyftige, men Veterinairens fällt är nästan utan gräntsor. En 
Boskapsläkare behöfwer alla förberedande wetenskaper…Natural Historien, Physiken, 
Chemien, Språken, Materia medica, Chirurgien….Utrustade med allt detta är en lärare 
ändock ei det han bör wara. Han skall weta och kunna bota de sjuka, än angelägnare att 
genom förplägning, wård och tjenligt bruk deraf, förekomma sjukdomar; ändock ei nog, Han 
skall uptänka de bästa utwägar förekomma brist...”10  

Ett vittornfamnade kompetensområde för de blivande djurläkarna! De skulle vara 
allmänbildade men också specialister på sjukdomar, utfodring, skötsel, avel och dessutom 
verka för att förebygga sjukdom och brist. Ett i sanning modernt tänkesätt. Denna helhetssyn 
är dock inte unik utan snarare tidstypisk. Jan Brauner11, vars böcker återfinns i det 
Hernquistska biblioteket, skrev i sin ”Tankar och försök kring åker och äng...” 1756 att: 

”Landthushållningen är en wettenskap som begriper uti sig alla de andra, och är förbunden, 
at föga någon är, som icke tjenar Landtrnannen till hjelp och direction, hwarför de samma är 
ganska vidsträckt, om hon rätt skall skötas.”  

Naturen sågs som en resurs för människorna att utveckla. Linnés pionjärarbete ute i fält hade 
fört lantbruksnäringen in under vetenskapen. Med nymornat intresse och stor öppenhet sågs 
den vetenskapliga kunskapen som en väg in i framtiden speciellt för lantbruket. Som lärjunge 
till ”den store naturforskaren”12 hade han naturligtvis lärt mycket om botanik. Botaniken, med 
                                                           
10 Hernquist, 1987. Peter Hernquist: Artis veterinariae inrättningens konstitutioner. Kommenterade av Per-Ola 
Räf. Veterinair har betydelsen veterinärvetenskapen. Materia medica betyder läkemedelslära.  
11 Familjen Brauner var viktiga initiativtagare inom lanthushållningen, såsom författare, föregångare i odling vid 
sin gård Wappa och för inrättande av Lantbruksinstitutet Ultuna samt Hushållningssällskapet i Uppland. De blev 
adlade Braunerhielm. Se bl.a. Svala, 1990 Lantbruksarkitekten Charles Emil Löjvenskiöld 1810–1888. 
12 Linné kallades av flera författare för "den store naturforskaren" bl. a av Magnus Hjortsberg som år 1797 
ungefär samtidigt som Hernquist, skrev och propagerade för fruktträdsplantering. Linné nämns vanligtvis för sin 
botaniska garning. Gunnar Broberg visar dock tydligt bredden i hans arbete i Homo Sapiens L.  



kännedom om växterna och deras odlingsbetingelser, blev den bas för naturkunskapen som 
han som lärare förde ut till sina elever.  

Hernquists huvudgärning gällde djuren och djurläkekonsten. För att de skulle kunna få 
det bättre måste även jordbruket förbättras så att fodertillgången ökade. Människorna måste 
vara friska och starka så att de kunde uträtta sitt arbete. I denna helhetssyn på 
”lanthushållningen” blev trädgården ett självklart element. Här odlades olika medicinalväxter 
till både folk och fä samt även frukt och grönsaker och blommor till nöje. Med 
lanthushållning menades lantbruket med alla dess binäringar.  

Utvecklingen inom jordbruket, som kom att kallas den agrara revolutionen, kom igång 
sent i Sverige, först under 1800-talet, jämfört med kontinenten, men gick så mycket fortare 
här. Att förändringen kunde ske så hastigt, på ca hundra år, kan bland andra räknas framsynta 
föregångare som Hernquist till del.  

Västergötland  

Tack vare Linnés Västgötaresa 1746 får vi en beskrivning av det landskap som var Hernquists 
hembygd. En bygd där åkrarna kunde vara blåa av blåklint (Centaureae cyanus) och spergel 
(Spergula arvensis) ett svårt ogräs på de magra jordarna13. Stängsling, gärdesgårdar och 
fredning av det odlade var ett evigt problem14. Svinen bökade upp och de övriga djuren 
betade ned det med möda planterade. Trädgårdar, i egentlig mening, hos allmogen nämns ej, 
däremot planterhagar, plantelafwar eller kålgårdar. Situationen i allmogens odlingsarbete 
beskrivs bäst med Linnés egna ord:  

”Planter-hagar woro mäst i alla Soknar anlagde, nemligen en i hwar Soken; de woro små af 
sten upmurade, och Ekarne växte däruti, fast merendels illa plundrade af getter”15 

”Plantelafwar woro vid Stenaby anlagde på 6 alnars höga stenklippor; de sågo ut såsom 
grunden til et litet fyrkantigt hus, med 2:ne flods omlager af stockar, hwilka äfwen som 
stenarne lutade åt söder, at desto bättre emottaga solbadet. Artig invention at bygga 
Kryddetäppor på stenhällar. All ting kan blifwa fruktbart, allenast man kan skaffa god mylla, 
och afböja kölden.”16  

Det första citatet beskrev hur allmogen vanligtvis ordnade sina planteringar eller odlingar för 
speciella växter som grönsaker och kryddor samt något speciellt träd. Ett annat vanligare 
namn är kålgård. För att freda odlingen nödgades man bygga rejäla gärdesgårdar runt 
omkring. Linné suckade, att trots murarna hade getterna ofta lyckats hoppa in och ta för sig av 
läckerheterna. Att driva upp ett äppelträd som tar flera år innan det bär frukt var ett mycket 
vanskligt företag. En enda get kunde på ett ögonblick förstöra flera års arbete. Det var således 
inte enbart odlingen i sig som kunde vara nog så besvärlig, man måste dessutom skydda sina 

                                                                                                                                                                                     
 
13 Linneus, 1928. Carl Linneus Wästgötaresa 1747 med kommentarer av Natanael Beckman 1928 sid 61. 
Dagens perfekta odling med nästan total avsaknad av ogräs var en utopi för tidigare generationers bönder. 
Ogräsproblemen var ofta mycket stora. Ogynnsamma år kunde det ta överhanden.  
14 ibid sid 86, sid 103-106.  
15 ibid sid 114 om sydvästra delen av landskapet i gränsen mot Elfsborgs län. 
16 ibid sid 14. 



odlingar med kostbara stängsel. I det andra citatet gav Linné exempel på sin egen och flera av 
hans samtidas kulturoptimism – att problemen gick att lösa bara allmogen lade manken till. 
Allting kunde bli fruktbart med flit, kunskap och sedlighet!  

För gårdagens djurhållning och betesgång gällde motsatta förhållanden mot dagens. Då 
hade djuren i princip rätt att gå där de ville. Åkrar, kålgårdar, trädgårdar och fruktträdgårdar 
måste skyddas från betande och bökande djur med gärdesgårdar. Idag stänger vi in djuren, då 
stängde man ut dem. Det var upp till varje odlare att själv freda sina odlingar om man ville 
göra ytterligare privata odlingsföretag utöver det gemensamt organiserade åker- och 
ängsbruket.  

Det är svårt att föreställa sig hur annorlunda odlingssystemen var och därmed 
landskapets gestaltning. I Svecia Antiqua et Hodierna omges de avbildade herrgårdarna och 
slotten i Västergötland av prydliga raka och väl utförda gärdesgårdar. Utanför dessa vilar 
kreaturen i ett öppet landskap under ett romantiskt knotigt gammalt träd. Åkrarna är samlade 
för sig i ett strikt lapptäcksmönster, lika prydligt framställt17. Huruvida allt var så prydligt kan 
betvivlas. Däremot framstår mängden av gärdesgårdar som en betydande arbetsbörda för 
lantbruket. Först sent efter laga skifte på 1850-talet påbörjades förändringen och därmed 
traditionen att släppa djuren ”i vall” eller ”på skogen”. Varje djurägare blev så småningom 
skyldig att hålla sina djur under uppsikt i band eller inom stängsel18.  

Kring Kinnekulle och Gösäter beskrev Linné att det fanns plommongårdar liksom 
körsbärsgårdarna i Uppland. Enebuskarna var höga och raka som cypresser varför 
trädgårdsmästarna borde använda inhemska enar istället för utländska växter som krävde tukt 
och inte tålde det svenska klimatet. I ängarna växte bland annat apel, alm, lind, ask, ek, 
hagtorn, krusbär samt medicinal- och färgväxter som sårläka (Sanicula europeae), svinrot 
(Scorzonera humilis) och getbark (Rhamnus catharcitus)19. Hela landskapet var nyttigt och 
vackert som en trädgård. Syftet med Linnés resor var att inventera medicinal- och färgväxter 
samt även hur allmogen ordnade sin hushållning. Han beskrev hur frukt och bär hämtades från 
träd och buskar som oftast fanns i ängen eller i skogen. Detta var inte egentlig trädgårdsodling 
utan snarare ett sätt för allmogen att genom sitt sätt att bruka jorden, gynna träd, buskar och 
örter som kunde ge något extra i hushållet.  

Resan sammanföll tidsmässigt med Hernquists uppväxt och tid som elev vid gymnasiet 
i Skara. Han bör naturligtvis varit väl insatt i den odlingssituation som omgav honom. Genom 
Linné fick han även, vad vi kallar, en mer vetenskaplig syn på förhållandena. Det var denna 
kombination som måste ha varit en grund för initiativet att direkt försöka verka för djurens väl 
och ve samt utvecklingen av jordbruket och allmogens hushållning.  

 

                                                           
17 Dahlbergh, E. 1965 Faksimil. Svecia Antiqua et Hodierna. Det är överklassens byggnader som är avbildade 
men man kan trots allt försöka få en bild av hur landskapet tedde sig.  
18 Ingers et al, 1956. Bonden i svensk historia III s 27. Häglladsproblematiken diskuterades 1854 i riksdagen. 
1857 kom en ny förordning med särskild handledning utarbetad av J Arrhenius, som då var verksam vid 
Lantbruksakademien.  
19 Linneus, 1928, s 25.  

 



 

Utbildning  

Hernquists egen barndom och uppväxt var enkel och säkerligen betydelsefull för hans egen 
syn på utbildning, jord och djur i allmogesverige. Fadern var rusthållare vid Hallegården i 
Skrelunda by, Härlunda socken, strax söder om Skara. Fadern lärde honom att läsa och skriva 
samt något att räkna20. Vanligtvis var det klockaren i byn som hade till uppgift att lära barnen 
att läsa. Det var dock inte ovanligt att klockaren inte kunde läsa, lärarrollen kunde då falla på 
någon annan. I det här fallet var det tydligen rusthållaren som anlitades att lära barnen i byn 
att läsa.  

Trivialskolan och gymnasiet genomgicks i Skara. De egna erfarenheterna från denna tid 
bör ha legat till grund för de pedagogiska insatserna senare som informator och lärare. Att 
trivialskolan tog så många år för honom berodde på försummelser från handledaren enligt 
honom själv. Han var nitton år då han började gymnasiet vilket sedan tog fem år21. I senare 
skrifter underströks hur fort han lyckats lära sina elever olika ämnen22. Man anar funderingar 
kring inlärning ur ett pedagogiskt perspektiv. Parallellt med de egna studierna för Linné 
verkade han alltså som lärare för att försörja sig. Något som var mycket vanligt. Hernquist 
tycks ha gått i land med uppgiften väl ty när Linné rekommenderade honom för studierna i 
Frankrike gavs han de bästa betyg.  

På landsbygden grasserade boskapspesten från tid till annan. Man stod maktlös inför 
djurens lidande och död. De ekonomiska avbräcken var oerhörda för de drabbade djurägarna 
men även i ett samhällsekonomiskt perspektiv var förlusterna förödande. I detta sammanhang 
utsågs tre studenter som skulle lära sig djurläkekonst i Frankrike på Collegium medicums 
uppdrag. Linné förordade Hernquist på det varmaste.  

Under sin resa i Dalsland hade Linné intervjuat gamla ”Pigor och Gummor” om olika 
sjukdomar hos kreatur och dess botande och konstaterade att det i Åmål fanns mer kunskap än 
på annat håll i landet och att denna kunskap behövde samlas och prövas mer23. Linné var ju i 
grunden läkare och intresserade sig för olika sätt att systematisera sjukdomar. Han måste ha 
funnit ett speciellt intresse hos Hernquist då han omnämnde honom som speciellt lämpad för 
studier i Ars Veterinaria24.  

Frankrike och Europa  

Med botaniken som bas fick den 37-årige Hernquist möjlighet att lära till veterinär, först hos 
Bourgelat i Lyon och senare hos Lafosse i Paris. Studierna var för den välutbildade Hernquist 
väl grundläggande och han utnyttjade snart sin tid till egna inventeringar i boklådor och 
kontakter med diverse intressanta personer25 och utbildningar. Detta sågs inte med blida ögon 
                                                           
20 Dyrendahl, u. å. Boken om Härlunda-Bjärka del 1 Peter Hernquist från Härlunda.  
21 ibid 
22 Bot för boskaps sot. 1975. Här skryter Hernquist med den unge Taubes framsteg samt även hur mycket de 
första veterinäreleverna lärt sig till det första offentliga förhöret efter bara ett halvt års studier.  
23 Linneus, 1928 sid 26.  
24 Veterinärvetenskapen 
25 Sandblad, 1973. Linneanen Peter Hernquist, medicinen och upplysningsfilosofien. Han besökte bland andra 
Pierre Adamoli (1707–69) som var bibliofil och naturaliesamlare. Hernquist fick besöka dennes bibliotek. 



av Bourgelat. Hernquist hade en mycket stark och målmedveten personlighet. Trots kritik och 
problem fortsatte han sitt sökande efter kunskap inom bland annat botanik och humanmedicin. 
På Somnaren arbetade han i skolans botaniska trädgård. Vid Lyon-skolan blev han vän med 
Peter Christian Abildgaard vilken skapade den första veterinärskolan i Köpenhamn, ungefär 
samtidigt som den svenska i Skara26.  

Efter flera komplikationer fortsatte Hernquist sina studier av eget intresse och på egen 
bekostnad i Paris, först med inriktning på humanmedicin och kirurgi. Han lärde känna 
Phillipe-Étienne Lafosse27, kunglig chefsveterinär och just då sysselsatt med det stora arbetet 
Cours d’hippiatrique vilket även Hernquist kom att deltaga i samtidigt som han fick möjlighet 
att följa arbetet i hovstallarna. Lafosse kom att utveckla en veterinärskola i konkurrens med 
Bourgelat. Hernquist bodde hos Lafosse och tjänstgjorde som demonstratör. När skolan 
etablerats fick Hernquist i uppdrag att anlägga en botanisk trädgård där.  

Linné var känd och omtyckt och linnélärjungen fick stort förtroende i Paris. Hernquist 
uppvaktade Bernard de Jussieu28 och fick förtroende att arbeta och studera i Trianon och 
Jardin du Roi, efter revolutionen Jardin des plantes. Från denna tid finns även en skröna från 
Hernquists egna memoarer (skrivna i tredje person):  

”En wacker dag gick Hernquist i Trianons trägård och examinerade örterna, då konungen 
(Louis XV) war ankommen till Madame de Barry och fick se genom fenstret att en okänd gick 
der och såg noga på örterna; Går ned och frågar trädgårdsmästaren, hwem den okände war. 
Richard29 säger den wara en Swensk Linees Eleve. Hernquist, som dragit sig undan blef 
kallad och tillfrågad om Linnee och om han wille åtaga sig rangera örterna som nu woro 
ställda efter Tourneforts systerne efter den Linneeska Indelningen då Hernquist skulle under 
arbetet få kost och boning samt en hederlig betalning. Detta antogs och wärkställdes, och 
dermed förtjente Hernquist anseende...”30 

Detta låter väl fantastiskt, Hernquist dramatiserade gärna. Något korn av sanning kan det 
kanske finnas i historien. Han skrev senare under sin tid i Lund en avhandling om Tourneforts 
system31 vilket byggde på blommornas form. Han skrev att det var samtidigt med detta 
erbjudande som han fick anbud av Lafosse att bo och arbeta hos honom, vilket han ju även 
gjorde. Troligt är att han fått hälsa på kungen och även att de talat om Linné. Det egentliga 
trädgårdsarbetet gällde nog snarare Lafosses botaniska trädgård för medicinalväxter med 
”1000 plantes usuelles” där han lade ned mycket arbete vilket berättades om i brev till Linné 
32.  

                                                           
26 Peter Christian Abildgaard (1740–1801) stiftade 1773 en veterinärskola som 1777 övertogs av staten och blev 
en av Europas främsta NFB, 1, s 28 
27 Philippe-Étienne Lafosse, 1738–1820, var son till Ludvig XV’s överste hovstallmästare Étienne Guillaume 
Lafosse. Under tiden hos Lafosse började Hernquist skissa på en svensk veterinärskola. Sandblad s 17.  
28 Bernard de Jussieu, 1699–1776, botaniker professor i Paris, föreståndare vid Trianon vilken han ordnade efter 
Linnés system. NFB, 11, s 656.  
29 Sandblad, 1973. Claud Richard var trädgårdsmästare vid Trianon och vän till Hernquist.  
30 Bot för boskaps sot s 40 och Sandblad, 1973 s 25. 
31 Hernquist, P. 1771. Dissertatio genera Tournefortii stilo reformato & botanico sistens. Londini Gothor. 
(Lund) 1771.  
32 Sandblad s 26.  



Under Paristiden gjordes även en resa i Normandie, landskapet väster om Paris, i 
vetenskapligt syfte.  

”….han har i ett sällskap av åtta botanister och naturhistoriker rest omkring i Normandie och 
besett varjehanda naturföreteelser och anläggningar och därunder umgåtts i flera dagar med 
lärde män i Rouen.”33  

Man besökte bland annat vetenskapsakademien i Rouen. Till reskamraterna hörde Lafosse 
och trädgårdsmästaren vid Trianon, Claude Richard, med vilken Hernquist umgicks mycket 
samt Bernard de Jussieus 20-årig brorson och lärjunge Antoine-Laurent, som snart skulle 
efterträda farbrodern i Jardin du Roi och sedermera bli en av Europas främsta botaniker34. 
Normandie är en region med omväxlande natur som på många sätt påminner om Sverige fast 
naturligtvis med mildare klimat35. Hernquist låter oss inte veta så mycket av sina erfarenheter 
men mycket tyder på att han här lade märke till vad som odlades och hur. I hans första skrift 
Horticultura rekommenderas höstsådd för flera grönsaker vilket passar väl på dessa 
breddgrader men inte alltid i det kyligare Västergötland.  

Upplysningsfilosofien  

Hernquist vistades i Paris under en mycket spännande tid. Själv var han synnerligen 
musikalisk och med Paris utbud av teatrar och konserter måste han ha haft goda möjligheter 
att ta del av det senaste i kultur och debatt. Själv skrev han att:  

”Som Hernquist var i Paris känd för en af von Linnees Elever, så sökte flera af honom lära 
det Linneiska systemet, hwaribland utom La Fosse war den namnkunnige Rousseau36, som på 
sin yttersta tid, hade nöye uti Natural Historien. Han war under sommaren mäst dagligen i 
kongsträdgården”37. ”En rik amerikan med fästmö förde som oftast Hernquist med sig att 
herborisera”38.  

Själv ofrälse bör han ha funderat över de olika klassernas förutsättningar. Som informator åt 
den unge Taube fick han även direkt insyn i adelns förhållanden och levnadssätt. Rousseaus 
tankar om människors lika värde och möjligheter bör ha varit ett viktigt incitament i hans 
senare verksamhet som pedagog och lärare. Studier och disciplin gällde lika för alla hans 
elever, om de så var gymnasister vid läroverket eller smedsöner vid veterinärskolan.  

                                                                                                                                                                                     
 
33 Bot för boskaps sot, s 41.  
34 Antoine-Laurent Jussieu (1748–1836) var den förste som genomförde det naturliga systemet i växtriket utifrån 
farbroderns och Linnés förarbeten i ”Genera Plantarurn secundum ordines naturales dispsita” 1789. NFB, II, vs 
656.  
35 Författaren levde 1963–64 under sin uppväxt just i Rouen och grundlade där sitt intresse för natur och 
jordbruk under familjens utflykter på den normandiska landsbygden.  
36 Jean Jacques Rousseau 1721–1778, författare och upplysningsfilosof, lovprisade naturen och det naturliga. 
Skrev bland annat Le contact sociale (Samhällskontraktet) och Emile, ou de l’education (Emile, eller om 
uppfostran) båda publicerade 1762. NFB, 18, s 279-282.  
37 Jardin du Roi, nuvarande Jardin des plantes.  
38 Bot för boskaps sot, s 42.  
 



 

I avhandlingen Homo Sapiens L om Linné skriver idéhistorikern Broberg att ”Amatör-
botanisten Rousseau var hängiven Linnean”. Rousseau skrev själv till Linné och menade att 
Linnés Philosophia botanica givit honom mer än alla böcker om moral och uppfostran.  

”För Rousseau bör det ha varit högst begärligt att få umgås med en personlig lärjunge till 
mästaren i Uppsala, därtill med vilken han delade flera intressen utanför botaniken, och så 
vitt man vet är det ingen svensk som umgåtts med honom så personligt och intimt som Peter 
Hernquist tydligen gjort.”39  

Hernquist var väl insatt i den akademiska diskursen och kommenterade såväl 
encyklopedisterna som Spinoza i omfattande skrifter rörande teologiska och 
upplysningsfilosofiska frågor. Det för långt att gå in på teorierna i detta sammanhang. 
Intressant är dock att han studerat och diskuterat flera av tidens stora tänkare, Diderot, 
Voltaire och Rousseau, tagit ställning och själv verkat för undervisning och upplysning för de 
breda folklagren i en positiv anda. Han tog avstånd från den pessimistiska grundsynen och var 
kritisk mot Rosseaus förnuftstro i fråga om religion och moral. Själv var han en utpräglad 
upplysnings- och kulturoptimist som menade att den uppenbarade religionen både var nyttig 
och nödvändig för samhällets bestånd40. Man känner igen hans lärofader Linnés 
världsåskådning. Hernquists arbete i Skara var framför allt som organisatör och lärare. De 
pedagogiska idéerna måste ha utvecklats ur denna diskurs. Själv skrev han:  

”Det som mäst påskyndade dess Disciplars framsteg war, att han gjorde korta utdrag af hwar 
wetenskap, som lästes, så att de fingo ett kort begrepp om allt, hwilket sedan utwidgades”41.  

I Émile, eller om uppfostran vilken gavs ut 1762, menade Rousseau att undervisningen måste 
anpassas efter barnets psykologiska utveckling och att den borde utgå från en konkret 
situation och stimulera till individens självverksamhet. Trädgård blev en konkret situation och 
undervisningsinstrument hos Hernquist och även långt fram i den svenska skolan. Dessa idéer 
kan följas från Linné med botaniken, till Hernquist som sammanfogade idéerna i praktisk 
odling, till Rudenschöld som formulerade en pedagogik för folkskolan och drev egen skola på 
Läckö42, Löfvenskiöld sammarbetade med Rudenschöld och Eneroth i sitt stora verk 
Lantmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk där trädgården blev ett självklart 
element kring alla typer av bostäder – torp såväl som herrgårdar43. Eneroth arbetade ihärdigt 

                                                           
39 Broberg. 1975, s 260f.  
40 Sandblad, diskuterar dessa frågor mer ingående just i ”Linneanen Peter Hernquist, medicinen och 
upplysningsfilosofien”. Lychnos 1971–1972, s 60f.  
41 Bot för boskapssot s 31. Detta skrevs om den unge Taube men memoarerna är enligt Sandblads förord skrivna 
på ålderns höst varför uttalandet säkerligen kan gälla även undervisningen i stort.  
42 Torsten Rudenschöld, 1798–1859, skriftställare, pedagog, initiativtagare till en gemensam folkskola för 
”nationens barn av alla samhällsklasser”. Drev en skola på Läckö. SBL. Hofberg, 1906. 
43 Charles Emil Löfvenskiöld, 1810–88. Verkade genom tidskrifter och planschverk för höjande av standarden på 
lantbrukets byggnader. Hans stora verk Lantmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk vilket kom ut 
och spreds över landet genom hushållningssällskapens försorg och fick stor betydelse för det svenska lantbrukets 
omdaning under 1800-talet. Svala 1990, Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-88. Han verkade 



för inrättandet av skolträdgårdar till föredöme för allmogen och vackra planteringar vid de 
nya järnvägsstationerna.44  

Hemma igen  

År 1769 på hösten var Hernquist alltså åter i Sverige och beordrades av Collegium Medicum 
till Skåne för att stoppa ett utbrott av boskapssjukan. Samtidigt sökte han en demonstrators-
tjänst i Lund men utan resultat. Det var i detta sammanhang som han skrev avhandlingen om 
Tourneforts system. Även om huvudsyftet med Frankrikevistelsen varit studier för en 
framtida veterinärutbildning så hade ju en avsevärd tid ägnats åt studier kring botanik och 
trädgård. I ett brev till Bäck i augusti 1766 diskuterade Hernquist: 

”Jag hade begynt skrifwa om stuteriers anläggande i Swerige, äfwen som om en Schola art 
vet: stiftande: men som Wårt seculum ei är Wettenskapens, utan den för ögonen warande 
oeconomien hwilken ei wi wåga på en säkrare wälgång, så har jag dermed hållit tils 
widare”.45  

Med dessa ord ges syftet med hans uppdrag att lära djurläkekonst i Frankrike, det vill säga, 
för att verka i den svenska lanthushållningen. Boskapspesten och andra djursjukdomar, 
speciellt de smittsamma, var ekonomiskt kännbara för lanthushållningen. Syftet var således att 
finna kunskap för direkt praktisk nytta i jordbruket. Hernquist förblev denna grundtanke 
trogen, trots att livet i Paris naturligtvis lockade. Arbetet med såväl hästar som med botaniska 
trädgårdar hade mycket högre status än som djurläkare på den svenska landsbygden. I detta 
perspektiv är hans gärning än mer imponerande.  

Flera skrifter författades i upplysande anda. Bland annat en avhandling om rots, en i 
Västeuropa numera utrotad hästsjukdom, och om boskapssjuka, ”Underrättelse för en 
arrendator eller landthushållare, som will uppföda, köpa eller sälja hornboskap, får….samt 
om dessa djurs sjukdomar”. Boken kom ut i flera upplagor.46  Åren i Stockholm utnyttjades 
således till flitigt skrivande.  

Skara ”Botan” och ”Botaniquen”  

När Hernquist äntligen efter umbäranden och mycket trassel med de tröga svenska 
myndigheterna kunde starta en veterinärskola hade han redan på eget initiativ fått en 
lektorstjänst i matematik vid gymnasiet i hemstaden Skara. Ett av hans första initiativ var att 
anlägga en botanisk trädgård. Syftet var dubbelt, dels skulle trädgården utnyttjas i 
undervisningen och dels fick han här möjlighet att odla medicinalväxter. Hanteringen av 
medicinalväxter kom så småningom att utvecklas till ett eget apotek vid Brogården. Gården 
                                                                                                                                                                                     
även lokalt i Västergötland för folkskolornas inrättande och ritade flera folkskolor med skolträdgårdar vilket 
konfirmeras av Löfvenskiölds handskrifter i K: Skogs och Lantbruksakademiens bibliotek.  
 
44 Per Olof Emanuel Eneroth, 1825–81. Skriftställare, humanist, ivrade för skolväsendets utveckling och 
inrättandet av skol trädgårdar, grundade svenska trädgårdsföreningen, skrev Handbok i svensk Pomologi, var den 
förste trädgårdsmästaren vid Statens Järnvägar mm. SBL 1918-86.  
45 Hernquist till Bäck Paris den 17 aug 1766 nr 18–160:9:81q.  
46 Dyrendahl, u.å. s 114.  
 



där han fick möjlighet att utveckla djurläkarutbildningen och som idag utgör 
Veterinärinrättningen i Skara. Vid Brogården såldes medikamenter till djuren men även i 
humanmedicinen. Själv förklarade han: 

”Hernquist ansåg äfwen förmonligt, att wid ett lärohus hafwa en botanisk trädgård. Han 
förmådde wederbörande att upplåta mot ett motsvarande surrogat ett ängs stycke wid 
Stadsens tullport belägit. Detta stadsfästes hos Konungen. Härpå inrättades en trädgård 
delad i 3. Den öfra norra delen är besatt med trän, den medlersta t j enar till örters 
planterande och den nedersta och intill Stan liggande är med häckar och spatsergångar 
inrättad.”47  

Kostnaden stod han själv för. I anslutning till trädgården byggdes ett orangeri enligt tidens sed 
och med likadan indelning som Linnés. Som flygelbyggnad fanns även bostad åt 
trädgårdsmästaren. Det var tydligen en klassisk trädgård med skilda avdelningar för trädskola, 
örter och nyttoväxter samt en nöjesdel med häckar och spatsergångar att promenera i. Det 
franska inflytandet är påtagligt, och underligt vore det väl annars. Området kallas än i dag för 
”Botan” även om inget finns bevarat som tyder på hur trädgården såg ut.  

Att sätta botaniken i främsta rummet i undervisningen i naturalhistoria var tydligen en 
uppmaning från Linné. I Västgötaresan lovordade Linné Biskop Kallsenius i Västerås för 
dennes initiativ med botanik i matematikundervisningen, där även naturalhistoria och kemi 
ingick. Linné menade att:  

”BOTANIQUEN har härtildags aldrig warit någon courant Wara för Scholepiltarne, ehuru 
den lägger första grunden til all privat reconomie, som likväl är och bör wara hwart och et 
Rikes, hwart och et Lands, ja hwart och et samqwäms första och sista ändamål; utan har 
Botaniquen hittils först begynt läras vid Academierna, sedan minnet begynt småningom af 
taga, och sedan ungdomen fåt smak för andra wetenskaper. Hwarigenom skedt, at alt för få 
häruti funnit sit nöje; men Biskop Kallsenius, til förekommande häraf, har förmådt 
Provincial-Medicum, at twenne gånger i wekan om sommartiden, nämligen Onsd- och 
Lördags eftermiddag arne botanicera för ungdomen. Den tid lärer komma, om eljest någonsin 
reconomien i Riket skall drivas till sin rätta högd, at detta berömda institutum wid alla 
Scholar måste antagas, til en ewig heder för Biskop Kallsenius som häruti warit den första”48.  

Växter som idag betraktas som grönsaker var då ofta även medicinalväxter. Mycket har 
kommit hit som medicinalväxter för att sedan bli kvar i trädgårdarna som vanliga grönsaker, 
kryddor eller annat nyttigt. Här en liten anekdot från Hernquists tid i Paris om vilket berättas i 
ett brev till Bäck. Hernquist blev biten aven sjuk hund. Han befarade att den hade vattuskräck 
(rabies) och beskrev hur han sugit ut blodet, skurit upp såret, tvättat med saltvatten och lagt på 
en skiva stekt lök samt strukit på gråsalva, det vill säga kvicksilversalva. Påföljande dag satte 
han på spansk fluga49. Tydligen var det inte rabies utan allt gick väl med eller utan lökens 
hjälp.  

                                                           
47 Bot för boskaps sot s 48–49 
48 Linneus, 1928 s 5–6. 
49 Dyrendahl, u.å. s 112 och Brev till Bäckodat nr 03-160:13:410 sid 50.  



Brogården och veterinärutbildningen  

År 1775 fick Hernquist äntligen möjligheter att starta djurläkarutbildningen vid Brogården. 
Till skolan kom bond- och smedsöner vilka ofta med knapp nöd kunde läsa. Utbildningen fick 
ske från grunden. Djurläkaryrket var nytt och utan status. Att arbeta med sjuka och döda djur 
gav lågt socialt anseende. Bedövningsmedel var ännu inte i bruk och behandlingen av djuren 
var ofta smärtsam. Veterinärens arbete sågs med blandade känslor. För att ge sina disciplar så 
goda försörjningsmöjligheter som möjligt fick de en bred och praktiskt tillämpbar utbildning. 
Utbildningen varade under två hela år.  

Parallellt med undervisningen i djurläkekonst fick de även undervisning i musik så att 
de skulle kunna ta tjänst som klockare. Som sådan fick de möjlighet till en fast tjänst i 
församlingarna och även ett litet boställe där de hade möjligheter till egna odlingar. Klockaren 
anlitades till allehanda uppgifter, till exempel som lärare och att hjälpa de icke läskunniga 
med brev och skrivelser. Klockarrveterinärerna fick således en nyckelposition ute i byarna. 
Över 50 stycken djurläkare med klockartjänst kom att verka i Västergötland. De var mycket 
uppskattade. Den siste av dem, Alfred Selander i Undenäs dog så sent som 191350. Många 
andra blev hovsmeder, hovslagare eller fältskärer vid armén. Även hovsmederna hade i 
allmänhet ett eget hovsmedsboställe vid regementet. Enbart några enstaka av Hernquists 
elever kunde verka enbart som djurläkare med egen praktik51.  
Trädgård och utbildning i trädgårdsanläggning kom förmodligen in i utbildningen via behovet 
av medicinalväxter samtidigt som det för klockarveterinärerna var möjligt att odla en egen 
täppa i anslutning till klockarbostället. Dessa täppor var naturligtvis en viktig resurs i 
hushållet samtidigt som de kunde fungera som mönster för folket i bygden. Många präster 
hade egna trädgårdar. Nu fick även klockaren kunskap att ta upp detta område. Kunskapen 
utvecklades samtidigt som det i samhället pågick en diskussion om problemen med 
skoglöshet i synnerhet och allmogens brist på kunskap och felaktiga odlingsvanor i allmänhet.  

I Patriotiska sällskapet, den 9:e februari 1780, höll Jonas Bergius ett långt och utförligt 
Tal, om Fruktträdgårdar och deras främjande i vårt rike52. Kyrkoherde Hjortsberg skrev 
Anvisning för swenska landtmän at updraga och sköta frucktträn 1797, med adress direkt till 
lantbrukarna. Hernquists eget bibliotek är omfattande och näst intill komplett för 
lanthushållning med trädgård och veterinärvetenskap för den aktuella tiden. Intressant är hur 
fokus sakta flyttades från högreståndsodling ned till allmogens perspektiv. Hernquist bidrog 
själv aktivt i denna process. För lantbruksläran översatte han C Olufsens Lærebog i den 
danske Landoeconomie och redan vid de första mötena om inrättandet av ett 
hushållningssällskap i Skaraborg lade han fram ett förslag om inrättandet av en 
lantbruksskola53.  

                                                                                                                                                                                     
 
50 Dyrendahl,u.å. s 134. 
51 Räf, 1985. Professor Peter Hernquists lärlingar uti Arte Veterinaria. 
52 Petter Jonas Bergius (1730–1790) läkare och Linnélärjunge, professor i naturalhistoria och farmaci forskade 
och skrev 1778 Materia medica om bl. a smittsamma sjukdomar, anlade mönsterträdgården Bergielund. NFB, 2 
53 I Dyrendahl, 1991. Peter Hernquists och Skaraborgs läns Hushållningssällskap. Här framgår tydligt 
Hernquists praktiska syn på hur kunskapen måste gå direkt till allmogen via skolor och gott föredöme. Prästerna 
förs fram som sådana föredömen men de ansågs ej tillräckliga utan ytterligare insatser krävdes.  



Trädgårdskompendierna  

I ämnet trädgårdsskötsel, ”som är den högsta grad af all plantering”54 fann han tydligen inget 
användbart material utan skrev ett eget. Ämnet behärskade han väl, både teoretiskt och 
praktiskt. Bland Hernquists efterlämnade skrifter finns tre häften om trädgårdsskötsel vilka 
har karaktären av undervisningskompendier. Två av dem är renskrivna av Professor Ivar 
Dyrendahl och publiceras nu i denna skrift. Det förra Horticultura härrör sig från 1780-talet 
och det andra Trädgårdskonsten från omkring 1800. Det finns inga exakta angivelser om när 
de tillkommit. Deras ålder är skattad utifrån den papperstyp som de är skrivna på.  

Redan innehållsförteckningarna ger vid handen att det rör sig om praktisk 
trädgårdsskötsel med inriktning på lanthushållet.  

Materialet har karaktär av undervisningskompendier. Texten är komprimerad. Stundom 
lite väl kortfattad, i PM form. Efter en inledning med allmän information om läge, jordarter, 
gödsling och dylika gemensamma förutsättningar om odlingen förs vi rakt in i grönsakslandet. 
De olika kålsorterna återfinns först i raden bland köksväxterna. Kål, som fanns i alla 
kålgårdar, som var basen i den dagliga födan var något som eleverna redan kände och därmed 
hade lätt att ta till sig.  

Hernquists pedagogiska idé var tydligen mer komplex än vad som nämnts ovan, utöver 
den översiktliga allmänna genomgången av ett änne, för att ge överblick, var de första 
exemplen valda för att de var kända av eleverna. De gavs således först en överblick, vilket 
skapade helhet. Detta gav i sin tur en god förutsättning för logisk utveckling. Genom att sedan 
börja de mer detaljerade studierna med ett avsnitt som var känt gavs eleverna en säkerhet i sin 
kunskap. Kunskapsuppbyggnaden gick från det kända, här kål, till det annorlunda och 
exklusiva, här krasse, sparris och kronärtskockor.  

Det tidiga kompendiet, Horticultura, går rakt på sak utan någon egentlig inledning. Man 
hamnar mitt i första lektionens koncisa konstaterande att ”Trädgårdar äro av 3 slag. Kök- 
Frucht o Blomster” osv med en efterföljande punktvis uppställd PM om val av plats, 
jordbearbetning med gödsling samt grönsakernas inordning i cirkulationen55. Hernquist 
kastade sig med frenesi in i ämnet. Det senare kompendiet, Trädgårdskonsten, har fått en 
klassisk inledning. Trädgårdsnäringen inordnades näst efter åkerbruket och ladugårdsskötseln 
som hushållningens, läs lanthushållningens, nyttigaste gren. Här drogs storslagna paralleller 
till Adam i Paradiset, Noachs vingårdar och även till de gamla grekerna. Han hade nu, vid 
sekelskiftet 1800, sysslat med undervisning i minst 20 år och kunde kosta på sig en historisk 
tillbakablick i det stora och lilla perspektivet. Trädgårdsodling hade vunnit terräng men var 
ännu ej vanlig, speciellt inte hos allmogen.  

Redan i det första kompendiet fastslogs att man för varje år skulle planera sin odling 
och göra en ritning över sin trädgård samt noga överväga var de olika sakerna skulle växa. I 
det senare finns en motivering till kursen. Eleverna skulle kunna ta uppdrag som 
trädgårdsmästare och bistå med trädgårdsanläggning. Underförstått var förstås att det var 
nyttoträdgårdar som avsågs. Sist i inledningen påpekades att den kunskap som lämnades 
rörande ”sådanne ämnen, som endast tjäna till luxe och prakt, skjer i den afsikt, at en del af 
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mina Elever skall kunna också göra något biträde, ifall sådant af dem äskas”. Det senare 
materialet är koncentrerat på grönsaksodling och häckplantering.  

Nyttoodling – skråväsendet  

Begränsningen till nyttoträdgården var naturligtvis gjord för att anpassa ämnet till lantbruket 
och djurskötseln det vill säga landsbygden och allmogen. För att verka i staden eller andra 
mer officiella sammanhang krävdes skråtillhörighet. Trädgårdsmästarskrået lydde under 1720 
års allmänna skråordning. Stockholms trädgårdsmästaresocietet bildades 1735. I ”Minnen från 
gångna tider, samlade och utgivna med anledning av fältareförbundets tioåriga tillvaro” finns 
en trädgårdsmästareeexamen från år 175356. Examen hölls inför 
trädgårdsmästareåldermannen och två ytterligare trädgårdsmästare som bisittare. Den pågick i 
tre hela dagar och var mycket grundlig.  

Den kunskap som Hernquist meddelade sina elever kan vid jämförelse med denna 
examen sägas ligga väl i linje med vad en samtida trädgårdsmästare skulle kunna! 
Tyngdpunkten i trädgårdsmästareexamen ligger dock åt det mer ”exotiska” hållet. Sparris-, 
melon- och champinjonodling måste eleven noga redogöra för liksom plantering och skötsel 
av vinrankor, buxbom, valnötsträd, aprikosträd med mera. Eleven fick även räkna upp vilka 
medicinal- och färgväxter som kunde förekomma i en trädgård. Grönsakerna förbigicks 
hastigt; däremot var förhöret om ympning och oculering väl i linje med det kursmaterial som 
Hernquist gav sina elever.  

Skråväsendets fasta skrankor gällde inte på landsbygden, utanför stadsgränsen, och 
därför ej lantbruket. Organisationen var dock stark och man såg ej med blida ögon på 
otillbörlig konkurrens. Hernquists klara gränsdragningar kan därför även ses som ett sätt att 
tydligt undvika diskussioner och konfrontationer med trädgårdsskråets alla utövare.  

Nyttan skulle gå före nöjet såväl i det lilla som i det stora. Om den dåvarande 
situationen sades att: 

”Några få af de förmögnare hafwa anlagt någre dylika odlingar. De sälsynta här finna-s äro 
mäst afpassades efter luxen, och tjena mer till nöye än nytta”57.  

Frukt och grönsaker importerades från exempelvis Tyskland trots att det fanns kunskap i 
landet. Hernquist ville i sann upplysningsanda ändra på detta förhållande och föra in 
trädgårdsodlingen i lanthushållningen. Den valda inriktningen mot självhushållning i 
nationellt perspektiv kom sedan att vara tyngdpunkt inom lantbruksnäringen ända in i vår 
egen tid.  

Argumentet för trädgårdsodling i förhållande till åkerbruk var, att på samma yta och av 
samma mängd arbetskraft kunde trädgården ge större mängd av frukt och grönsaker jämfört 
med spannmålskörden från åkern. Frukt och bär gav föda och variation i kosthållet, överskott 
och restprodukter från cider och vinframställning användes naturligtvis till husdjuren.  
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”Hade wåra landsmän haft 1798 trägårdens afkastning til understöd uti den allmänna 
missväxten, hade Swerige ei lidit så mycken saknad på nödig bärgning under följande året”58.  

Här var han inne på ett viktigt ämne för det framtida allsidiga familjejordbruket som skulle 
utvecklas under följande sekel och nå sin höjdpunkt under det tidiga 1900-talet. Trädgården 
skulle bli ett viktigt komplement till växtodling och husdjursskötsel, kanske inte i första hand 
som produktion för avsalu utan mer för en trygg och allsidig försörjning med näringsmässig 
bred bas för allmogen. Slog jordbruket fel, på grund av exempelvis torka, gav fruktträdgården 
så mycket mer och familjen hade åtminstone tillgång på någon föda och kanske något för 
avsalu. Valet av sorter är traditionellt och tidstypiskt både vad det gäller grönsaker, frukt och 
blomster. Kunskapen är även den väl i linje med samtida författare på området.  

Den i Sverige nya grödan potatis nämns i inledningen i det senare kompendiet. ”Att det 
vid en backstuga kunde finnas kål och potatis till mycken glädje för stugans invånare.” 
Anmärkningsvärt är att potatisen tydligen ännu ej var så etablerad att den av Hernquist sågs 
som självklar representant i den följande genomgången av odlingsvärda grönsaker. Den 
nämns i positiva ordalag – men just vid en backstuga – ansåg Hernquist den mindre passande 
för allmogen i gemen? Linné anmärkte, även han i positiva ordalag, om arbetsfolkets odling 
av potatis i Alingsås redan 174559. Potatisen introducerades som trädgårdsväxt just under den 
tid då Hernquist var verksam. Senare under 1800-talet ökade odlingen i omfattning och 
potatisen flyttade ut på åkern60.  

Hernquists källor  

Den romerske skalden Vergilius lärodikt ”Georgica” citeras i avsnitten om fruktodling och 
sjukdomar hos fruktträd i Horticultura. Ympnings- och oculeringskonsten var känd sedan 
antiken. Hernquists eget djupa trädgårdskunnande bottnade i denna långa tradition. I övrigt 
anges inga skriftliga källor i Horticultura. Överensstämmelsen med samtida författare är god. 
Biblioteket innehåller flera viktiga äldre titlar. Allt pekar på att Hernquist redan från början 
utnyttjade sin samtids hela kunnande i sin undervisning i Skara.  

I det senare kompendiet, Trägårdskonsten, anges något om de källor och den litteratur 
som låg till grund för kursen. Ovan nämnde Peter Jonas Bergius finns först i raden. Bergius 
och Hernquist vistades delvis samtidigt i Uppsala och deras verksamhetsfält sammanföll alltså 
inom trädgårdsområdet. Bergius skapade en mönsterträdgård, Bergielund61 med flera hundra 
fruktträd med mera, vid Karlbergsvägen. När Hernquist väl bosatt sig i Skara var han inte 
villig att utföra några fler resor. Någon resa företogs dock till Stockholm och det är inte 
omöjligt att han besökt Bergielund.  

Kort refererades till såväl svensk som utländsk litteratur: Broberg, 1775. Några korta 
anmärkningar och rön angående trädplanteringen samt köks- trägårds-skötseln; Fleicher, 
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1779, Forsög til Underviisningen i det Danske og Norske Skov-vaesen, Lundberg, 1780; Den 
rätta swenska trägårdspraxis samt Miller, 1737, The gardeners dictionary containing the 
methods of cultivating and improving the kitchen, fruit and flowergarden. I den senare finns 
kommentarer och understrykningar med blyerts, speciellt vid odlingsråd. Denna bok har 
troligtvis använts som huvudsaklig förlaga till undervisningen.  

Samtliga av de ovan nämnda böckerna finns i den äldre boksamlingen vid 
veterinärinrättningen i Skara. Hernquist var rädd om sina böcker. Flera av dem har varit 
utsatta för vattenskador, antingen till följd av en omfattande brand, vilken inträffade år 1802, 
eller senare fuktskador i bibliotekslokalen. En bok som ej återfinns i samlingen, den kan ha 
skadats vid branden, men som omnämndes av Hernquist var Otto von Mtinchhausen Der 
Hausvater, en stor hushållslära som gavs ut fram till 177362.  

Trädgården eller ”trägården” som den kallades då indelades efter sitt innehåll i köks- 
eller örtagård, blomster- och lustgård samt fruktträdgård. Hernquist fokuserade på nyttan men 
gjorde i Trägårdskonsten ett hastigt svep över rådande moden, den symmetriska, den engelska 
som han ansåg påverkad av den kinesiska och satte ordningen mot det vilda. I detta 
nyttosammanhang passade den symmetriska och ordnade stilen. Vidare satte han upp 17 
stycken allmänna regler för trädgårdsanläggning. Hans kärva humor lyser igenom redan i den 
första – ”wissa Reglor bör man ei oaflåtligen följa”63.  

Sunt förnuft parat med kunskap skulle vara trädgårdsanläggarens ledstjärna – i balansen 
mellan biologi och symmetri. Tidens ordning var lust-, örte- och trägård precis så som han 
anlagt Botan i Skara där lustträdgården med sina buxbomshäckar och lusthus av spjälverk och 
kaprifol bjöd besökaren in i en annan värld byggd av rum med växter. Indelningen återfinns 
hos näst intill samtliga av 1700-talets trädgårdsförfattare. Tysken Johann Ahlichs lilla, Then 
swenske lust-, örte- och trägården, från 172264, som även den finns i Hernquists bibliotek, har 
denna typiska indelning. Denna bok riktade sig till ämbetsmän som hade någon tid över för 
vederkvickande trädgårdsodling. För jordbruket var såväl motiven som utövarna annorlunda, 
vilket även vände på turordningen och satte köksträdgården i centrum. Denna skulle anläggas 
vid sidan av byggnaden, ej mitt för. Viktigt var att avståndet till köket var kort liksom till 
gödseln. Köksträdgården var en nyttoträdgård och skulle inte vara speciellt synlig och absolut 
inte ligga framför byggnaden65.  

De mer exotiska växterna skulle behandlas efter de förutsättningar som gällde i deras 
ursprungsländer. Kontakterna med yttervärlden gav fler och fler spännande tillskott till den 
svenska trädgården. Linnés lärjungar förde hem nya arter från avlägsna länder. I 
Trägårdskonsten finns en kort PM om olika länders klimat och klimatets förhållande till de 
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geografiska betingelserna. Uppgifterna härstammar från Bergius tal om frukträdsplantering 
1780 i Stockholm66.  

Läge, mark och vatten  

Till skillnad från dagens ofta hårt inramade situation vid anläggning aven trädgård hade man 
då kanske en mer jungfrulig omgivning när läge och plats skulle väljas. Trädgården var i detta 
sammanhang en plats för nyttoodling. Söderläge var naturligtvis viktigt liksom skydd från 
nordanvinden. I det på många håll kala Västgötalandskapet blev läget utsatt och väder och 
vind skapade ett hårt klimat för nyplanterade växter. Något som vi återigen fått lära oss då 
åker tas ur drift för att planteras med skog. Planeringsprinciperna är desamma då som nu, 
liksom naturens spelregler.  

Svart jord ansågs som den lämpligaste jorden. Med svart jord menades en mull- och 
näringsrik jord. Ett tydligt kännetecken var att där gärna växte ogräs. Jorden klassificerades 
ungefär som idag, sandjord, mjölsand det vill säga mo och mjäla samt lera. I Horticultura är 
genomgången summarisk för att bli så mycket noggrannare i det senare kompendiet. Grund-
kunskaperna om mark och jord behövde sin genomgång även för de jordbundna smed- och 
lantbrukarsönerna.  

Rekommendationerna för markens beredning var omfattande. Vid anläggning skulle all 
jord till cirka 40 cm, 3/4 aln, djup genomgrävas, gödslas och blandas upp för att nå önskad 
beskaffenhet. Lera kunde blandas upp med sand, magra jordar tillföras mull ämnen och så 
vidare på liknande vis som rekommenderas idag. Att gräva, med dåtidens redskap, i denna 
omfattning och till detta djup, måste ha varit ett mycket krävande arbete. Spaden borde vara 
av järn, skrev han. För större anläggningar krävdes mycket arbetskraft. För allmogen måste 
det verkat avskräckande med så mycket arbete i trädgården. Jorden grävdes om hösten då den 
var mer lättbearbetad och så att den inte förlorade sin must. Frostens påverkan, bearbetade 
och finfördela kokorna. Annars fick de slås sönder, ”på gången, som wanprydes”67 
konstaterades syrligt.  

Liksom jordbearbetningen var vatten- och dräneringsmomenten viktiga och 
arbetskrävande. Våra väldränerade marker kan inte jämföras med förhållandena före 1800-
talets stora skiftesreformer, då arbetet med att räta ut åar, bäckar och diken samt den därtill 
anslutna åkerdräneringen, avvattning av våtmarker och sjösänkningsföretag tog fart. 
Resultatet blev en allt snabbare avvattning av markerna efter vinterväta samt efter rejäla regn 
och rotblötor. Marker som idag är idealiska var då ofta för låglänta och blöta. Valde man lite 
mer höglänt mark som ofta var torrare fick man problem med vattentillgången under 
sommarens torrperioder när grönsakerna krävde som mest. Naturlig tillgång till vatten i en 
bäck eller å var ett måste. Att enbart lita till brunnsvatten kunde vara vanskligt. Den grävda 
brunnen gav minst när behovet var störst.  

De redskap som behövdes skiljde sig inte från dagens mer än till utförande och kvalitet. 
Några industritillverkade var inte påtänkta utan var och en fick antingen förfärdiga sig sina 
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egna eller beställa hos snickaren och smeden. I den tidiga lantbruksundervisningen skulle just 
ritningar och övningar med redskapsframställning bli ett viktigt avsnitt. Spaden borde vara av 
järn, med ett ca 23 cm högt blad och 18–20 cm bred med ett rejält öga, det vill säga hål i 
handtaget. Två krattor eller harkor rekommenderades, den ena 60 cm bred med glest sittande 
tenar av 12 cm längd och en med huvud av 15 cm bredd och tätt sittande tenar av 5 cm längd, 
vilken användes till att kratta ned fröet.  

Gödsel och växtföljd  

Växtnäringsproblematiken var stor ända fram till handelsgödseln och det moderna samhällets 
genombrott. Gödsel var en bristvara. Hernquist delade in den i två huvudtyper, dels 
kreatursgödsel och dels ruttna växtdelar, gatusopor och aska. Kreatursgödseln klassificerades 
efter sitt ursprung, exempelvis häst-, boskaps- eller fårgödsel. All gödsel skulle röras om, 
vanligtvis en gång per månad, ett arbetskrävande och mindre trevligt moment. 

Rekommendationen var att all gödsel skulle ligga minst ett år, det vill säga ges tid till 
kompostering, innan användning. Olika kvaliteter användes till olika växter. Nygödslad jord 
användes till kål. Aska, i detta sammanhang vedaska, som är basisk och innehåller mycket 
kalium, påfördes betor och andra rötter. Ärtor och bönor som klarar magrare förhållanden 
fanns sist i växtföljden. Kärrjord med hög mullhalt betraktades som gödsel. Här nämns 
speciellt jord från ”ahle kärr”68 som tjänlig. Al är en kvävefixerare varför denna jord bör vara 
extra rik på kväve något som man tydligen visste men inte kunde förklara.  

En vanlig cirkulation, eller växtföljd, efter en genomgrävning och gödsling till 1/2 alns 
djup (ca 30 cm), var l:a året: sparris, sallad, kål, spenat, selleri, timjan, mejram, portlack, 
rädisor, körvel, basilika, gurka eller endiver. Dessa växter kunde omväxlas i två år. Därefter 
följde rovor, lök, morötter, rödbetor, persiljerot, kålrötter, socker-, scorzonera-, havrerot, 
palsternackor och rättika, 3:dje året rovor och lök samt det 4:e året ärtor eller bönor.  

I det senare kompendiet är avsnittet om gödsel, dess behandling och användning mycket 
omfattande i förhållande till i det förra. I rubriken hänvisades till hans egen Oeconomia 
chemica. Erfarenheten hade förmodligen visat honom att denna kunskap saknades och 
behövde extra utrymme för att eleverna skulle lyckas som föregångare i trädgårdsodling. Att 
gödsel förbättrade odlingen det visste var bonde. Vidden av gödselns betydelse var dock inte 
klar. Förluster på grund av lagring och felaktig behandling tog ofta bort effekterna. Materialet 
var dessutom inte trevligt att gå i närkamp med varför man kan förstå alhnogens skepsis till 
att ta vara på allt, speciellt urinen som luktade fränt och kunde ge brännskador i grödan och 
ofta tilläts rinna bort. För att ge tyngd i undervisningen hänvisades till kemin samtidigt som 
en djupare förklaring av gödselns egenskaper gavs:  

”Gödsel håller olja, salt, jord och ett warmande ämne. Oljan uti ko- och swingödseln 
gör jordmon lös, smidig. Den tjenar bäst på sandjord: den förtar syran, skärpan och sältan 
samt håller fuchtigheten qwar.  

Saltet tempererar Syran, och då det blandas med oljan utgör och antager det en 
närande såpas natur. Den häraf upkommande wärme sätter grödan i en rörelse, afhåller 
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kylan och fördrifwer watnpartiklarne. Jordpartiklarne förenade med förenämnda upfylla 
mellanrymderna och utgör om ei et födande ämne, dock samla och hysa dem.  

Oljan meddelar fetman, saltet ger styrka, det Wärmande wäcker rörelse och jorden 
bidrager till magerhet”69  

Avståndet i tiden kan upplevas kort i många av texterna men dessa förklaringsmodeller för 
obevekligen Hernquist till en annan och mycket äldre kunskaps tradition. Erfarenhet, 
konsekvens och en aldrig sviktande vakenhet i observationerna förde honom fram till 
frontlinjen av sin samtids kunnande. De sakliga och på erfarenhet byggda praktiska råden äger 
sin riktighet även i vår tradition.  

Följande mening för åter tillbaka till den nyktra enkla verkligheten som känns lika 
aktuell nu som då.  

”Dyngans styrka och egenskaper rättar sig efter djurens och fodrets art. Ko- och 
hästgödsel äro de mäst bruklige, dernäst fårgödsel.”  

Djurens omsättning av fodret och fodrets utgångskvalitet styr naturligtvis gödselns innehåll av 
växtnäring.  

Sådd och utsäde  

Avsnitten om sådd är näst intill identiska i de båda skrifterna. Tidpunkt för sådd skulle väljas 
efter årstid och väderlek och absolut inte efter månens faser eller annat skrock. I Languedoc 
såddes i ny (nymåne) och i Provence i nedan och i båda fallen felade det lika ofta. Här har 
Hernquist dragit till med erfarenheter från sin frankriketid för att effektivt slå fast att han hade 
stor kunskap och erfarenhet vilken kunde sätta vidskepelsen ur spel. Att de gamla folkliga 
traditionerna – att sedan urminnes tider inrätta olika viktiga händelser efter solens eller 
månens faser – var vidskepelse och saknade därför betydelse.  

Och visst hade han rätt. Däremot kan det betvivlas om han besökt vare sig Provence 
eller Languedoc, landskap i Frankrike vilka båda är belägna söder om staden Lyon i norra 
Rhonedalen. Resan från Lyon gick nordväst mot Paris och företogs ensam till häst. Detta 
färdsätt gav goda möjligheter att studera de landskap han red igenom samt prata med folk 
utefter vägen, vilka han måste ha kommit i kontakt med vid måltider och övernattningar. 
Dåtidens sätt att resa skiljer sig avsevärt från dagens där resenären rusar fram skyddade från 
väder och vind och mänskliga kontakter. Senare företogs även en resa i vetenskapligt syfte till 
Normandie.  

Stora och små frön behandlades olika liksom vår och höstsådd. För vårsådd 
rekommenderades blötläggning av fröna i 7–8 timmar. All annan blötning var skadlig! Att 
anskaffa frön och plantor var ett stort problem. Långt fram, ända in på 1900-talet menade de 
flesta författare av böcker och skrifter i ämnet att trädgårdsodlaren borde odla sitt utsäde själv 
och ta fram egna buskar och träd. Dels var det svårt att få fram frö. Någon egentlig utbredd 
fröhandel fanns ännu inte. Dessutom var noggrannhet och sortäkthet inte vad vi är vana vid. 
Den kontrollerade fröhandeln uppstod först genom hushållningssällskapens och 
kooperationens försorg mer än hundra år senare. Bäst var att få frön från någon man kände 
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och litade på eller från en planta man själv sett. All odling byggde helt igenom på självhushåll 
och eget kretslopp.  

Råden är desamma i de båda skrifterna. De bästa exemplaren skulle tas tillvara för 
fröproduktion. De flesta av våra grönsaker är bienna växter vilka går i frö andra året. 
Fröplantor valdes ut och planterades om i rymliga sängar med stora avstånd. För att undvika 
korsbefruktning av exempelvis kål, betor med flera korsbefruktande växter skulle någon sort 
per år väljas för fröodling. Generella, lättbegripliga och kortfattade regler för fröodlingen och 
kompletterades med en lista på i hur många år som fröet kunde sparas utan att grobarheten 
förlorades.  

”Ju fler år man nyttjar et års frö, ju mindre urarta det sig och gro bättre (och äfwen gror 
lättare)”70. Genom att konsekvent välja det bästa strävade man mot bättre och bättre exemplar. 
Naturens egen variation gav med människans urval framsteg. Samtidigt fanns alltid en risk att 
det frö man sådde inte hade alla de egenskaper som den stegvis genom urval förädlade 
moderplantan. Hade man tur var den bättre, hade man otur kunde fröet ge ursprunglig eller på 
annat vis icke önskvärd sortegenskap. Hela den växtförädlingsindustri som idag sker hos 
fröproducenterna i specialiserade företag med stora kontrollmöjligheter saknades i 1700-
talssamhället. Trädgårdsodlarens kompetensområde var omfattande på Hernquists tid. 
Förädling, fröförökning och plantframtagning måste, för ett lyckat resultat, ske parallellt med 
produktionsodlingen.  

 

Grönsaker  

En jämförelse har gjorts mellan några olika författares skrifter och Hernquists, rörande odling 
av de vanligaste grönsakerna. Dels för att utröna eventuella skillnader dem emellan och för att 
jämföra odlingsråden med dagens grönsaksodling. Hernquists material är speciellt intressant 
då det riktade sig till klockarveterinärerna och gymnasisterna vilka ofta blev präster och inte 
till de högre stånden eller fackmän inom trädgårdsskrået. Hans elever som oftast kom ur 
allmogen utbildades för att verka som förebild ute i socknar och församlingar. Böndernas 
odling borde förbättras så att hela hushållningen verkade sjukdomsförebyggande för både 
människor och djur. I bestämmelserna för skolan på Brogården skrevs att syftet med 
utbildning av djurläkare var att de skulle:  

”weta och kunna bota de sjuka, än angelägnare, att genom förplägning, wård och 
tjenligt bruk deraf, förekomma sjukdomar; ändock ei nog, Han skall uptänka de bästa 
utwägar förekomma brist, fastmer upgifwa de tjenligaste medel att förädla de tama djuren til 
alhnen och enskild förmon…”71.  

I förslaget till inrättande aven lantbruksskola i samband med Skaraborgs läns hushållnings-
sällskaps bildande, 1805, framgår Hernquists vittomfamnande intentioner än tydligare. 
Ståndspersoners och prästers föredöme i trädgårds- och lanthushållning ansågs inte nog. 
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Kunskapen borde föras direkt till ungdomen i skolor för lanthushållning. Han menade även att 
flickor skulle utbildas till reddejor, det vill säga hushållerskor72.  

Grönsaker i kosten var viktigt för en arbetande befolkning. Att överskott och 
restprodukter kunde användas till djurfoder var ytterligare ett argument. Dessutom användes 
flera växter i medicinskt syfte. Odling av ärtor och bönor saknas i den senare skriften, 
Trädgårdskonsten. Dessa odlades även på åkern vilket kan vara en förklaring till att de 
utelämnats ur trädgårdskursen. De nämns dock i de allmänna avsnitten. 

Humle skulle odlas av allmogen enligt lag. Samtida skrifter betonade humlen och gav 
den stort utrymme. I trädgårdsmästareämbetets mästarexamen, vilken nämnts ovan, 
behandlades humlen ingående. Hernquist lämnade den helt utanför, vilket är förvånande. 
Antingen var det självklart och allmänt känt hur den skulle odlas, varför den lämnades 
utanför, eller ansåg Hernquist den mindre viktig av annat skäl. Själv var han en 
renlevnadsman. Reglerna i skola och elevhem var stränga. Kanske var han emot den då 
vanliga och höga ölkonsumtionen. Humle användes ju främst som krydda vid ölbryggningen.  

Höstsådd  

Flera olika tidpunkter för sådd anges för de flesta grönsakerna i manuskripten. För att i 
möjligaste mån erhålla färska grönsaker året om rekommenderades sådd vid flera tillfällen så 
utspritt som möjligt under året. Höst- och vintersådd ansågs lämpligt för flera rot- och 
kålsorter. I det tidiga kompendiet nämns höst- eller vintersådd för respektive grönsaker. I det 
senare har metoden fått ett eget avsnitt. Idéerna och odlingsråden hämtades från kontinenten 
och från England där metoden var allmän. Plantorna kom igång tidigare på våren, man fick 
tidigare och flera skördar samt möjlighet att utnyttja sängen till ytterligare en kultur under 
samma år.  

Hernquist bör bland annat fått erfarenheterna från sin vistelse i Frankrike. Ett tydligt 
utbyte mellan de samtida författarna Miller, Fleicher och Ahlich framgår av deras texter och 
av direkta referenser dem emellan. Dansken Esaias Fleichers trädgårdsbok översattes till 
Svenska av Carl-Fredrik Fallén73, lärare och professor vid Lunds universitet. De olika 
författarnas råd har god överensstämmelse och man anar en gemensam kunskaps bas. I 
Ahlichs trädgårdsbok från det tidiga 1700-talet74 ges rekommendationer för viktiga moment 
som sådd och skörd i förhållande till månens faser eller olika vindar. Hos Hernquist och hans 
samtida saknas dylikt. Nu var språket sakligt och formerna helt utan anspelningar på andra 
krafter än fysiken, kemin och biologin samt viktigast av allt människans strävsamma nit och 
omsorg om det odlade.  

Metoden med höstsådd krävde tydligen ytterligare undervisning för att bli lyckosam i 
Västergötland med sitt bistrare klimat i jämförelse med Tyskland, Frankrike och England där 
Hernquist hämtat sin kunskap. I det senare kompendiet inleds avsnittet om grönsaksodling 
med ett särskilt avsnitt om just höstsådd. Därefter följer den stora och viktiga kålfamiljen.  

                                                           
72 Dyrendahi, 1991. Peter Hernquist och Skaraborgs läns hushållningssällskap. nr 24. s 3.  
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tid, berömd entomolog, en av initiativtagarna till bildandet av Malmöhus läns hushållningssällskap SBL. 
74 Ahlich, J. 1722. Den Swenske lust-, örte- och trägården. Stockholm.  

 



Kål  

Kål och rotfrukter förekommer med flera olika sorter. På grund av sin lagringsduglighet var 
de omtyckta och allmänt odlade. Kålfamiljen har en framskjuten plats hos samtliga 
17000talsförfattare. Här finns blomkål, vit- och rödkål, savoykål, kålrötter, kålrabbi, och 
rovor. Eftersom kål var utsatt för angrepp från flera insekter, jordloppor nämns som mycket 
besvärande, tog bönderna tydligen ofta en bit jungfrulig jord i gatan i anspråk till kålen. Med 
gatan menades fägatan. Den var lagom gödslad och genomtrampad av djuren och därför fri 
från övervintrande skadeinsekter. Även Fleicher angav denna möjlighet75.  

Kål odlades på en välgrävd trädgårdssäng. Sådd för vinterkonsumtion, det vill säga 
höstskörd, skulle ske så tidigt som möjligt för att plantorna skulle hinna utvecklas innan 
insektstrycket blev för stort. Skugga från en mur eller häck var bra, liksom att spänna duk 
över. Sådd kunde ske redan i februari för de mer robusta sorterna och fram i april maj för 
exempelvis blomkål. Bredsådd anges generellt. Fröet spreds ut över sängen och krattades ned. 
Jorden plattades till. Höstsådd kunde ske i omgångar i juli-augusti. På detta sätt fanns plantor 
av olika storlek och utveckling för övervintring. Fleicher menade att kål även kunde sås tidigt 
i bänk men varnade för att plantorna lätt blev klena och rangliga76.  

Efter uppkomst gallrades till ca 2,5 centimeters mellanrum, det vill säga en tum. Då 
plantorna vuxit till sig valdes de bästa exemplaren för utplantering i förband om ca 60 
centimeters mellanrum samt 45 och 30 centimeter för de mindre. Alltså 1, 3/4 och 1/2 aln. 
Dessa måttrekommendationer och proportioner känns igen och gäller än idag och utgår alltså 
från de gamla tum- och alnmåtten. Att plantera i förband eller ”in quincuncem” (som 
prickarnas placering för 5 på tärningen) var ett effektivt sätt att utnyttja ytan. Genom att 
dessutom sätta tre småplantor tillsammans med en tums mellanrum i det större mönstret för 
övervintring, vann man att om några frös bort fanns någon kvar. Då våren kom behölls den 
bästa av de tre och de övriga togs bort.  

Omplantering skulle helst ske då det var mulet, mot aftonen och då regn var att vänta. I 
annat fall fick man vattna rikligt. Aska, sot, hönsgödsel eller fläderblad kunde användas för att 
skydda grödan från insektsangrepp. Hernquist konstaterade torrt att aska, sot och hönsgödsel 
även frätte och skadade plantorn. Kallt vatten var enligt honom lämpligast som 
bekämpningsmedel. Ahlich menade att de nedersta bladen på huvudkålplantorna skulle tas 
bort. De drog kraft till sig som annars skulle gått vidare upp till huvudet77. För att 
blomkålshuvudet skulle behålla sin vita färg bands bladen över, då liksom nu. Den vårsådda 
kålen skulle vara skördad till Michaelis, det vill säga Mikaelidagen i slutet av september, 
vilket även Fleicher och Ahlich skrev. De höstsådda kunde skördas efter som under 
sommaren.  

Morötter samt havre-, persiljerot och scorzonera  

Morötter skulle enligt Ahlich sås, i april, när månen avtager, på ogödslad djupgrävd jord. För 
att kunna så glest blandades sand med fröet. Genom att gnugga fröna med sand rensades de 
samtidigt som sandfröblandningen blev homogen och lättare att så. Bortsett från månen 
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härstammar Hernquist och Fleichers odlingsråd från samma tradition. Fröet såddes ut på säng 
och krattades ned. Jorden klappades till. Hernquist uppgav sådjupet till ca en tum, det vill 
säga två och en halv centimeter, vilket är väl djupt i förhållande till dagens rekommen-
dationer. Nu sår vi i fåror och täcker över efteråt eller med maskin. I båda fallen är det lättare 
att nå jämnt djup. Vid bredsådd och efterkommande nedkrattning hamnar fröet i alla nivåer 
från ytan till djupet för krattans tenar.  

Jordmåns-, gödslings- och bearbetningsrekommendationerna överensstämmer väl 
mellan de tre här jämförda författarna. Däremot rekommenderade både Fleicher och 
Hernquist sådd vid flera olika tillfällen under året för att färska morötter skulle kunna skördas 
under så stor del av året som möjligt. Mickelsmäss eller ”Michaelis” utgjorde även här 
skördetid och avslutning av odlingsåret. Vid senare sådd, exempelvis i juli för tillgång av 
karotter78, kunde skörden ske ännu senare.  

Gallring skedde efterhand till 3 tums (7,5 cm) mellanrum mellan rötterna, något större 
avstånd för sena morötter och mindre för tidigmorötter de så kallade ”karotterna”. Eftersom 
plantorna bredsåddes utnyttjades hela sängen och skörden skedde efterhand liksom 
gallringsarbetet. 

Hernquist tog även upp höstsådd av morötter, sent och tätt, för uppkomst under våren 
och tidigskörd. Fleicher varnade för att groddplantan inte tålde frost vilket däremot fröet 
gjorde. Höstsådd kunde därför ske så sent som i december. Fleicher menade att morots-
odlingen förtjänade större odling, och då på bekostnad av kålen, hos allmogen. Moroten 
kallades för vår ”bästa trädgårdsväxt”79. Hernquist uppgav en mängd användningsområden 
samt poängterade dess nytta i medicinskt syfte för att exempelvis bota kvarka80 hos hästar 
eller driva maskar ur små barn. Saften skulle vara bra mot lungsot och långvarig hosta.  

Rötterna förvarades i sand i källare eller i stuka utomhus. Ahlich nämnde att morotsfröet 
kunde blandas med sallad för gemensam odling och effektivt utnyttjande av 
trädgårdssängen81. Moroten tog plats under jord och salladen över. Nygödslad jord gav 
maskstungna morötter. De skulle därför följa efter kålen i växtföljden.  

Havre-, persiljerot scorzonera jämfördes med morötterna vad gäller själva odlingen. 
Grönsaker vilka nu har fått en renässans efter decennier i glömska. Palsternackor odlades 
även de likt morötter men på mer lerblandad jord. Både Fleicher och Hernquist menade att 
palsternackor drev fram mjölken hos kor. Ahlich menade att morötter skulle sås vid västlig 
vind. Palsternackor kunde sås ”i vilken vind som helst”.  

Persilja och cikoria  

Persiljans nyckfulla groningsegenskaper bemöttes på olika vis. Ahlich rekommenderade 
blötläggning av fröna och förgroning genom sådd inomhus i krukor82. Fleicher sådde i 
omgångar medan Hernquist menade att man skulle använda två år gammalt frö vilket såddes i 
juli på en i april grävd säng. Plantorna fick gro och växa under höst och vinter för att kunna 
skördas tidigt om våren.  
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Såväl rot- som bladpersilja odlades. Hernquist kommenterade att rotpersiljans blad även 
kunde användas som bladpersilja. En kommentar helt i linje med hans effektivitets strävan i 
allt, så även vid persiljeodling. Krusig och slätbladig persilja nämns liksom att rotpersiljan 
kunde urarta till bladpersilja om den såddes för tätt. Genom att sås tätt kunde persiljan även 
förmås att gå i frö redan första året.  

Cikoria togs upp i samband med övriga rotfrukter, roten användes rostad till kaffe samt 
och de blekta bladen som endiev under vintern. Endieven användes som sallad under 
vinterhalvåret. De källarbleka bladen användes som sallad eller kokades lätt. Även persilja 
kunde växa i källarens mörker under vintern för att ge lite ”grönt” i kosthållet.  

Pepparrot  

Pepparroten var intressant i allmogehushållet för dess medicinska och hygieniska egenskaper, 
för dess användning som krydda samt dess viktiga c-vitamininnehåll. Vitaminerna upptäcktes 
inte förrän under 1900-talets första år. Att pepparrot botade skörbjugg kände man dock redan 
under Hernquists tid. Dessutom användes den för att bota kvarka hos hästar och vattusot83.  

Peppar var en exotisk och svåråtkomlig krydda för allmogen, i stället kunde pepparroten 
användas. Denna senare användning nämns ej men kunde vara en anledning till odling hos 
allmogen. Flera kryddor såsom timjan, mejram, peppar samt även pepparrot har en viss 
desinficerande verkan. Detta var väsentligt under sämre hygieniska förhållanden. 
Omständigheter vi ofta glömmer med våra möjligheter till effektiva lagrings- och hygieniska 
behandlingsmetoder.  

Pepparroten odlades på ett rejolerat land vilket innebar att matjorden grävdes undan till 
60 cm, en alns, djup och 1,80 m, tre alnar, brett land. I botten lades ett lager av färsk gödsel, 
blandad nöt- och hästgödsel. Jorden fylldes på igen. Landet eller sängen blev nu cirka 15 cm 
högre på grund av den tillkomna gödseln. Detta tillvägagångssätt användes även vid 
anläggningen av själva köksträdgården. Då lades torven, grästorven underst med gräset nedåt, 
därefter gödsel och däröver jord. Rekommenderat djup för matjordslagret var två spadar, det 
vill säga cirka 40 cm.  

Pepparroten skulle alltså odlas på ett rejolerat och djupt land. Rötter av någon 
centimeters, ett pipskafts, tjocklek och cirka 30 cm långa stacks ned på snedden i jorden. 
Roten förmåddes på detta sätt att växa till i tjocklek utan att skjuta ut sidoskott. Ahlich 
menade att de sedan skulle få växa i tre år medan Hernquist sade att man i andra året skulle se 
att om den uppgrävdes efter hand tvärs över sängen och att den då ej hade mattats av 
sidoskott.  

För att erhålla nya sättskott sattes det avskurna huvudet ut i ett hörn av trädgården där 
det fick växa fritt och bilda långa djupa skott. De tre författarna var ense om att denna metod 
var den bästa. Hernquist nämnde även andra, exempelvis med horisontellt lagda rötter, men, 
som då sköt upp skott från alla ögon. De kunde dock friläggas från jord och putsas för att få 
tjocka och jämna rötter.  
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Lök 

Lök odlades i flera former. Rödlöken behandlades först. Hernquist tog upp flera sorter efter 
deras färg och form samt ”den stora spanska”. Schalottenlök behandlades för sig liksom även 
gräslök och purjo.  

Jorden skulle vara fet men ej nygödslad, bäst två år efter gödsling. Sådden gjordes på 
säng i april. Ahlich rekommenderade 24 timmars blötläggning av fröna och sådd i månens 
avtagande84. De kunde sås direkt och gallrades till ett inbördes avstånd av cirka 15 cm. Ahlich 
förklarade att trädgårdsmästaren planterade om i rader då lökarna vuxit till en ärtas storlek. 
Hernquist rekommenderar omplantering enbart för den stora spanska löken i fet jord och i rad 
parallell med sparrissängen. Raden gjordes 30 cm från sparrissängen då plantorna var långa 
som ett finger.  

Lök kunde även blandsås med persilja och palsternackor men Hernquist menad dock att 
det var bäst att ha var sort för sig. Skörd för vinterkonsumtion skedde som brukligt innan 
Michaeli. Lökbladen flätades samman och löken hängdes på vinden till tork. På vinden 
hängde även fröet till utsäde i linnepåsar för förvaring.  

Purjo tål frost och kunde således höstsås för tidig sommarskörd. De plantor som ej 
behövdes till vinterkonsumtion fick stå kvar ute. De kunde även förvaras i stuka och skyddas 
med halm och hämtas färska utifrån under vintern.  

Spenat molla och syra  

Under rubriken spenat samsas molla, ”ängelsk” syra och spenat hos Ahlich. Fleicher och 
Hernquist utelämnade mollan. Den bästa spenaten erhölls efter sådd i juli och augusti. För 
sommarskörd såddes på våren. Hernquist påpekade dock att ”skulle något stånd willa gå i frö, 
skäres stjelken af tillika med hjertbladet, hvarefter nya upskjuta”.  

Samtliga författare påpekade att plantorna måste stå glest för att ge bästa skörd. Fleicher 
varnade för att plantera spenaten så att bladen rörde vid varandra, de skulle då ruttna. 
Hernquist poängterade att sommarsådd på en tidigare obeväxt säng som varit grävd hösten 
innan gav minst risk för att spenaten skulle ruttna eller gå i frö förutsatt att plantorna stod 
glest och hade skydd mot middagssolen.  

Sallad  

”Häraf gifwes så många slag at det är omöjeligt och äfwen woro onyttigt at opräkna dem alla” 
menade Fleicher. Sådd kunde enligt samtliga författare ske vid flera tillfällen. Även Ahlich 
angav att salladen kunde för gros under glas och omplanteras för att få tidig skörd. Fleicher 
skrev att skillnaden i vinter- och sommarsallad enbart låg i såtidpunkten. Han diskuterade 
salladens nyttighet och överlät åt läkarna att avgöra frågan. ”Olja och ättika kunna betaga eller 
förminska skadan”.  

Både Fleicher och Hernquist skrev att - pressar man saften ur salladshuvudet, och ett 
skedblad därav gavs åt en hund så dog hunden. Samstämmigheten i detta påstående 
understryker de båda författarnas gemensamma källor och utgångsmaterial liksom deras 
förslag att odla sallad på gurksängen, även under glas, mellan gurkraderna. Då gurkplantorna 
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började ta plats var salladen redan uppäten! Förmodligen var det detta med salladens giftighet 
som föranledde Fleichers tvekan om salladens nyttighet.  

Sallad skulle sås på en grunt redd säng. Då fröna var små strilades jord över istället för 
att krattas ned. Fröet kunde även fås att gro i vatten och sedan flyttas ut på sängen. Plantorna 
gallrades och kupades. För att erhålla blek sallad kunde huvudena bindas om.  

Några exotiska grönsaker  

Som framgår av genomgången ovan var de olika grönsakerna, som Hernquist valde att ta med 
i kursmaterialet, sådana som var väl anpassade för odling på våra breddgrader och som både 
med dagens och gårdagens ögon borde passa väl i folkhushållet. Kronärtskocka och sparris 
var två mer exotiska grönsaker som Hernquist pläderade för. Odlingsråden är noggranna och 
omfattande. Sparrisodlingen kunde anpassas till det svenska klimatet. Svårigheterna med 
kronärtskockan måste ha varit större.  

Gurkor återfinns i den förra skriften. De förgroddes inomhus och sattes sedan i hålor 
med hästgödsel och halm ikring till skydd mot frosten och skyddades med ”klockor”85 under 
natten så länge frostrisk fanns. Även meloner kunde odlas på detta sätt. I den senare skriften 
har tekniken att odla dessa mer exotiska växter utvecklats till ett helt kapitel om drivbänkar 
och drivhus. Det genomgångna växtsortimentet har därmed utökats med sallad, rädisor m.m. 
för vinter och vårdrivning. Meloner, ananas nämns liksom pumpor och kurbis (kalebasser och 
prydnadspumpor). De sista ”äro hårdsmälta. De duga för tjänstefolk och äro mycket 
födande”86. Även orangeriet togs upp under ovanstående rubrik.  

 

Fruktträd och bärbuskar  

Under 1700-talet intensifierades diskussionen om risken för skogsbrist i landet. På många 
håll, runt bruken, städerna och tätbefolkade Olmåden hade skogen gått tillbaka. I 
Västgötaresan meddelade Linné: att det i Wermland och Göta-Elf flottades timmer så att 
”barne-barnen lär få sjunga bittra Klagewisor”87. En allmän propaganda för trädplantering tog 
fart under andra halvan av seklet. I detta sammanhang togs även behovet av fruktträd upp. I 
flera samtida skrifter kring mitten av 1700-talet diskuterades ämnet och då speciellt med 
inriktning på allmogen och deras möjligheter. Linné menade att: 

”Det wore ej ringa prydnad för Riket, om Almogen öfweralt i Sverige kunde förmås, at wid 
sina gårdar plantera löfträn, hälst af de fyra högstammade slagen: ALM, LIND, LÖN eller 
ASK, samt wid sine gjärdesgårder KORGPIL: ty en gård utan trä, är som et skalligt hufwud 
utan Peruque”88.  

Hernquist är i detta sammanhang en viktig länk i propagandakedjan för plantering av alla 
slags träd och häckar. Horticultura innehåller ett stort avsnitt om fruktträd och bärbuskar.  

                                                           
85 En sorts upp- och nedvänd kruka som var vanlig i trädgårdarna förr. 
86 Trägårdskonsten, Cap. 3. 
87 Linneus, 1928, s 266.  
88 Ibid s 8. 



Mycket av stoffet rörande fruktträd känns igen från Bergius tal. Skrifterna bör vara 
ungefär samtida. Hernquist egen erfarenhet och kunskap var stor i ämnet. Överensstäm-
melserna i de olika materialen bör tolkas som ett tecken på styrkan och enigheten i 
upplysningsandan och vad vi idag kallar en gemensam ”forskningsfront”. 

Förutom äpplen, päron, plommon och körsbär behandlade 1700-talsförfattarna även 
mullbärsträd, aprikoser, persikor och valnöt. Träd som inte alltid var härdiga i vårt klimat och 
därmed aldrig blev vanliga i de svenska trädgårdarna. Trädplantering och då speciellt 
fruktträdsplantering var lättare sagt än gjort för den svenska allmogen. 

Det fanns få trädgårdsmästerier där en bonde kunde köpa sig ett eget fruktträd. 
Hernquist, liksom hans samtida, var mycket misstänksam mot dem som sålde träd och 
menade att de oftast ej var korrekt ympade. Eleverna lärdes att själva dra upp sina träd från 
kärnor och sedan ympa eller oculera dem med lämpliga sorter. Arbetet tog flera år från sådd 
till bärande träd och de unga träden hotades av betande kreatur, ohyra, sjukdomar med mera.  

Bergius menade att man kunde gå genvägen över en redan några år gammal vildapel 
som hämtades hem från skogen och ympades89. En metod som sparade åtskilliga år. Hernquist 
avrådde och menade att en vild planta hade svårt att föda ympen och inte trivdes i trädgården. 
För de olika arterna angavs vad som gick att ympa i vad ”Man ympar Päron i Qwitten trä och 
Qwitten i Hagtorn. Men säkrast ympa hwar sort i sina likar” 90. En reservation om att ta det 
säkra för det osäkra och inte experimentera. Mångfalden av sorter från flera olika länder var 
stor. Frågan är om de svenska veterinäreleverna kunde ta all denna kunskap till sig. I det 
senare kompendiet har kapitlet om fruktträdgårdar ersatts av ett minst lika omfattande om 
hägnader.  

Bärbuskar, hallon, smultron och jordgubbar behandlas i detta avsnitt liksom hasselnötter 
och vinrankor som Hernquist förbehållslöst menade lämpade sig mot en vägg i söderläge.  

 

Hägnader  

Trägårdskonstens kapitel om hägnader behandlade häckplantering samt buskar och något lite 
om ”Wilda skogparkers anläggande”. Med detta åsyftades en form av engelsk park, ”ty häckar 
tycka man inte längre om”. Dock passade häcken bättre in i Hernquists nyttofilosofi. Skriftens 
andra kapitel, direkt efter anläggandet, tog upp problemet med hur odlingarna skulle fredas. 
Avsnittets placering och omfång betonar dess betydelse. En häck till skillnad från en 
gärdesgård, växte av sig självt och kunde dessutom på sikt både ge frukt och ved. En 
gärdesgård av slanor kostade många unga träd livet och krävde underhåll.  

Hagtorn fungerade bäst som häck och stod emot djur med sina tornar. Sedan följde 
björk, hassel och sälg. Därefter getapel (Rhamnus catharticus) som Hernquist även kallade 
berberis! I Horticultura ingår berberis (Berberis vulgaris) i kapitlet om fruktträd och 
bärbuskar. Växterna påminner om varandra och användes på liknande sätt till häckar, som 
färgväxt även bären användes till färgning, saft eller vinäger. Den vilda berberisen (Berberis 

                                                           
89 Bergius, J: P. 1780, s 69.  
90 Horticultura, Cap. 55. 



vulgaris), som numera i princip är utrotad på grund av sin roll som mellanvärd för sot91 var 
vanlig i det dåtida beteslandskapet. Flera samtida författare nämner dess nytta i 
allmogehushållet.  

Först i början av 1900-talet stod det helt klart att berberisbusken var värdplanta för 
svampsjukdomen. Berberisbusken var uppskattad för sina bär och bladen kunde användas 
som sallad konstaterade Hernquist. C-vitaminhalten i bären är hög vilket gav ett viktigt 
tillskott i allmogens kost. Dessutom var såväl berberis som getapel en god häckväxt som med 
sina taggar stod väl emot kreaturen. Berberisbusken var omtyckta av allmogen och förekom 
allmänt ända fram till förhållandena om berberisens roll som mellanvärd för svartsot klarlagts. 
Lagstiftning om utrotning kom 191892.  

Även vildapel och vildpäron kunde duga till häckar, liksom många övriga växter som 
idag ej betraktas som häckväxter. Ett intressant knep att snabbt få upp en häck av hagtorn som 
annars växer mycket långsamt lämnas i detta stycke ”Hagtornshäck är waraktigast av alla, 
men ock longsammast at wäxa. Derföre bruka somliga blanda hagtornsfrö eller plantor med 
andra. De förra wäxa efter hand till och intaga hela platsen”. Ett råd som säkerligen fungerade 
och dessutom kan vara värt att återuppta. Andra arter som föreslogs var röda och svarta 
vinbär, fläder med flera nyttiga bärbuskar.  

De korta avsnitten lusthäckar och ”Wilda parker” är de enda avsnitten i 
Trägårdskonsten som inte hör till trädgårdsodlingens direkta nyttigheter. Texten är kort och 
snarast ett litet inlägg i tidens modedebatt. Eleverna skulle veta vad som rörde sig i samhället 
även om de troligtvis inte skulle syssla med det. Det är anmärkningsvärt att det inte rörande 
tibast och idegran anges att de är mycket giftiga. Visste man inte detta? De rekommenderas i 
detta avsnitt som lämpliga häckväxter.  

 

Blomstergården 

Blomstergården fick avsluta Horticultura.  

”Skaparen har förset menniskjan äfwen med nöysamma ting, blommornas mångfaldiga 
prackt, och för att ingen skulle frestas att odla blommor på bekostnad av det nyttiga så ha 
dessa fått sin plats på magra ställen, ei i fet åker jord.”  

konstaterade Hernquist samtidigt som han motiverade blommornas skönhet med skaparens 
vilja.  
                                                           
91 Münchhausen redogjorde för att sot på säd var en svamp i ett brev till Linné. Linné tog upp detta i sin Mundus 
Invisible 1767. Man diskuterade om sporerna var djur eller tillhörde växtriket. Det skulle dröja länge än innan 
berberisbusken skulle sättas i samband med sot. Linné satte svampsporerna i samband med parasiterna och hade 
även observerat att parasitägg kunde finnas i mat utanför värddjuret. s 91 i Broberg. 
92 Rydberg et al., 1912. I Jordbrukslära för skolor och självstudier framtagen på uppdrag av Lantbruksstyrelsen 
och sammanställd av den tidens främsta inom lantbrukslärarkåren och utsädesbranschen hade man inte klart för 
sig att sot krävde en mellanvärd. Dock redan 1918 kom den första lagstiftningen i Sverige om att den vanliga 
berberisbusken skulle utrotas. Lantmannens bok. Elofson, A. 1918. Därefter försvann berberis ur det svenska 
odlingslandskapet.  

 



Exempel på blommor som rekommenderades var anemoner, violer, vivor, liljor, nejlikor, 
lövkojor och naturligtvis hyacinter och tulpaner. I tidens smak låg blommor med olika 
färgnyanser, gärna dessutom flerfärgade. Hyacintblommor med gröna kanter var extra 
värdefulla.  

Vanligaste förökningsmetoden var med frö, även för exempelvis hyacinten. 
Fröförökning gav flera varieteter. Till skillnad från grönsakerna där han ofta rekommenderade 
höstsådd och förutsatte god vinterhärdighet skulle blommorna tas in över vintern. De odlades 
tydligen oftast i krukor. Blomsterlandet kunde då lätt ändras i nya kompositioner.  

Rosen hade ännu ej blivit vanlig. Hernquist gav några korta råd för att få dem att 
blomma vintertid i krukor. Han kallade dem törnrosor för att skilja dem från begreppet ros, 
vilket betydde blomma i allmänhet.  

Som sista växt i Horticultura har han efter ”capitel”-indelningen tagit med Beta 
altissima (sockerbeta). Växten skulle odlas som kål och bladen kunde ätas. Inget nämns om 
sockerinnehållet! Kanske menade han någon annan växt. Växten var ny och det skulle ta ännu 
ett århundrade innan den blev allmänt odlad i Sverige.  

 

Från fransk kultur till svenska förhållanden  

Hernquists egna källhänvisningar i Trägårdkonsten, från omkring 1800, härrör sig från 
litteratur som är äldre eller samtida med Horticultura vilken är från 1780-talet. Detta faktum 
parat med inriktningen i den senare kursen ger vid handen att han under sin drygt tjugoåriga 
tid som lärare alltmer närmade sig praktiken och den påtagliga verklighet som hans elever 
skulle komma att verka i. Hans egen grundliga och omfattande utbildning kompletterad med 
vistelsen på kontinenten var en unik utgångspunkt i det då mycket lantliga Västergötland. Att 
förbättra för djur och människor blev hans föresats.  

Djupt rotade traditioner och mönster måste lösas med praktiska anvisningar. Nya 
odlingsmetoder och förbättrad djurhållningen kunde inte genomföras med mindre än att man 
även satte sig in i och förändrade och förbättrade staketen mellan djuren och det odlade. Men 
staketet i sig gick att utföra på olika vis och utifrån olika filosofier.  

I Hernquists allomfattande nyttofilosofi var naturligtvis häcken den självklara formen av 
staket. Häcken som växte av sig själv och dessutom kunde ge både bär och ved. Dessutom var 
den vacker. Han var inte ensam om denna uppfattning, den finns representerad hos de flesta 
av de samtida lanthushållningspionjärerna. Han följde således väl med i den samtida debatten 
och förföll aldrig till att bestiga några höga akademiska hästar, varken svenska eller utländska. 
Hans verksamhet var bland vanligt folk och det var deras situation han analyserade och 
engagerade sig i.  

Från en handskrift rörande lantbruket i länet i samband med de första diskussionerna vid 
bildandet av länets hushållningssällskap år 1805 skrev han:  

”I sådan afsikt woro tillönskandes att de mäst ärfarna Män wille upgifwa och anwända lediga 
stunder, att anteckna och till allmänhetens kundskap låta komma det de ärfarit i sin ort och 
omständligen utföra det de rönt och funnit wara gagneligast och lättaste för att winna det 



påsyftade ändamålet, som är lämpadt efter wårt climat, efter jordmons art och wår 
belägenhet”93.  

Här konstateras att mycken kunskapsuppbyggnad stannat hos det ”Lärda Ståndet” och i och 
för sig fördes ut till allmogen genom prästernas goda exempel. Men att även direkt 
undervisning behövdes! 1 samband med att sällskapet inrättades lade den då gamle och 
erfarne läraren fram ett förslag till en lantbruksskola med praktisk undervisning i jordbruk och 
hushållning för både pojkar och flickor!  

Att hans elever verkligen hade varit eftertraktade ute i församlingen vittnar följande om: 
20/7, 1774 utsände domkapitlet ett brev till prostarna i stiftet som underströk nyttan av 
kunniga djurläkare och att det fanns utbildning hos lektor Hernquist i Skara. Till kursen skulle 
sändas ynglingar som:  

”…böra äga en naturlig qwickhet och tilltagsenhet, wara wäl artade och wid arbete wane, i 
synnerhet tjenlige att smida, underwiste i sin Christendom, hafva en hög och böjelig röst och 
kunna redigt läsa och skrifwa… det hädanefter ingen annan till klockare antages, än den ... af 
Herr Lectorn är försedd med bästa bewis på en nödig och tillräckelig insigt uti de ofvantill 
omförmälte wetenskaper”94.  

Många av de tidiga veterinärerna kom verkligen att bli ”klockarveterinärer”. De var omtyckta 
ute i församlingarna genom sitt breda kompetensområde. Från trädgård och jordbruk till 
musik som de övats i av sin musikaliske lärare. I sammanhanget kan även nämnas att de fick 
en kurs i förlossningskonst. De blev således nyckelpersoner i sin församling. Läkare fanns 
enbart någon enstaka varför veterinärerna även fick agera barnmorska ute i bygderna.  

De elever som gick i gymnasiet fortsatte vanligtvis med prästutbildning, om de fortsatte 
sina studier alls. Dessa präster fick således en mycket gedigen botanikundervisning. 
Undervisningen av veterinär- och gymnasieeleverna skedde till viss del gemensamt. De gavs 
således en gemensam botanisk grund samtidigt som vi kan förutsätta att många även lärde 
känna varandra personligen. Trots att man kan dra slutsatsen att Hernquists arbete som lärare 
måste ha varit mycket lyckosamt så fortsatte han alltså in i det sista med att fundera över 
ytterligare åtgärder för att förbättra förhållandena hos den lantbrukande befolkningen. 
Förslaget om en lantbruksskola kom när han var nästan 80 år.  

Trädgård – skola för odling  

Trädgårdar var sällsynta ute hos allmogen, däremot allt vanligare vid prästgårdarna. En 
företeelse som vi kan räkna Linné och hans lärjungar till del. Hernquists klockarveterinärer 
hade både förutsättningar, kunskap och behov av egna odlingar av medicinalväxter. 
Klockarna anlitades ofta som lärare i byarna. De blev ytterligare en kategori som behärskade 
trädgårdsodling och en tydlig länk i kunskaps- och traditionsöverföringen från de högre 
stånden ned till allmogen.  

Linné hade understrukit behovet och nyttan av botanikundervisning vilket Hernquist 
förde vidare, ut till sina elever. Dessa elever som sedan gemensamt kom att verka ute bland 
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allmogen. Frågan är hur medvetet Hernquist drev sin strategi. Tanken faller på hur de danska 
landskapen snabbt och relativt konfliktfritt försvenskades genom att svenska, eller svenskt 
utbildade, präster och klockare snabbt tillsattes i de forna danska provinserna 95.  

Oavsett om det var medvetet eller ej kom Hernquists lärargärning och de av honom 
undervisade prästerna och klockarveterinärerna att verka på liknande sätt och Västergötland 
kom att tillsammans med Skåne leda den agrara revolutionen under det följande seklet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
95 Hallands historia II: Från freden i Brömse bro till våra dagar utgiven av Hallands läns landsting. Enbart 
svensk präst eller sådan som gått i svensk skola kunde bli tillsatt. Sven Tägil i Sydsvenskan 950707, intervju av 
Birgersson ”Ja, sett ur rikssvensk synvinkel var metoderna mycket effektiva. Universitetet i Lund grundades bl. a 
för att man skulle kunna indoktrinera skåningarna. I första hand gällde det att utbilda präster och klockare som 
hade en nyckelroll i propagandan”.  
 



Bilder kan hämtas ur exempelvis följande titlar ur Hernquistska biblioteket vilka man 
kan förmoda att H själv har haft god kännedom om.  

Agricola, G., 1720, L´agriculture parfaite ou nouvelle decouverte touchant la culture & la 
multiplication des arbres, des arbuste et des fleurs. Amsterdam. (Fina bilder på ympning 
och sticklingar). 

Lundberg, P., 1780, Den rätta swenska trädgårdspraxis. 4:e upplagan. Stockholm. (Bild på 
espalierträd, trädgårdsredskap, drivbänkar och humlegård). 

Reichenbach, W. A. S., 1671–73, Die edle Gartenwissenschafft aus Petri Laurembergii 
Rostochiensis horticultura & appartu plantarum. Nurnberg. (Vacker titelsida).  

Vallemont, P., 1714, Merckürdigkeiten der Natur und Kunst in Zeugung, Fortpflantzung und 
Vehrmehrung der Gewächse...eine kutze Unterweisung die Obs-Bäume recht zu 
bescheiden. Budissin. (Fig VII).  

Schroeder, J., 1693 Vollsttändige und nutzreiche Apotheke. Ortzenschatz Fol. (Fina bilder på 
olika växter).  

Lafosse, P-E., 1772. Cours d´hippiatrique. Paris. (Innehåller fina bilder på hästar, och med en 
vacker ”lantlig” titelsida, vilka H. dessutom kanske själv deltagit i framställandet av).  
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VÄXTLISTA över kulturväxter nämnda i de båda kompendierna  
 
KÖKSVÄXTER  
Basiliker, Origanum Basilica  
Beta altissima (sockerbeta)  
Beta pabularis (förmodligen foderbeta)  
Bladpersilja, se persilja  
Bladselleri, se selleri  
Blomkål, Brassica oleracea botrytis  
Blåkål, Brassica sabellina (Grönkål)  
Bönor, Vicia faba (Bondbönor)  
Cardnoner, Cardunculus  
Carotter, tidiga morötter  
Cichorii Rot, Cichorium intybus  
Endewier, Cichorium endevia  
Gräslök, Allium schoenoprasum  
Grönbeta, se rödbeta  
Gurkor, Cucumus sativus  
Hafre Rötter, Tragopogon porrifolium  
Hwit och röd kål  
Höstrofwor, se rofwor  
Indiansk krasse, Tropaeolum Majus  
Krasse, Lepidium sativum  
Kron Ärt skockor, Cynaria scolymus  
Kryp bönor, Phaseolus Nanus (vulgaris, trädgårdsbönor)  
Kummin, Carum carvi  
Kurbis, Cucurbita pepo, Lagenaria etc.  
Kålrabbi, Brassica gangylodes  
Kålrötter, Brassica napobrassica  
Källkrasse, Sisymbrium nasturtium (Vattenkrasse)  
Körfwel, Scandix cerefolium  
Mairofwor, Brassica rapa  
Mangolt, Beta vulgaris cicla  
Mejram, Origanum majorana och heracleotinum  
Melon, Cucumis melo  
Morötter, Daucus carota  
Månads Radisor, Raphanus sativus  
Origanum basilica  
Pastinaca, Pastinac  
Pepper rötter, Cochlearia armoracia  
Persilja, Apium petroselinum 
Pompor, Cucurbita citrulus  
Portulaca oleracea  
Purio lök, Allium porrum  



Pärlbönor Phaseolus Nanus (coccineus, blomsterbönor)  
Pärlelök, se purio  
Rabbi, Brassica ganguloides  
Radisor  
Rapunzel, Ranuculus rapunculus  
Rofwor, Brassica rapa även kallade Höstrofwor, Turnip eller näper  
Rosmarin  
Rotpersilja, se persilja  
Rotselleri, se selleri  
Rättikor, Raphanus sativus  
Röd- Hwit- betor, Beta vulgaris  
Rödlök, Allium cepa  
Sallat, Lactuca sativa  
Sawoy kål, Brassica oleracea sabauda  
Scandix odorata (Spansk körvel Myrrhis odorata)  
Scharlottenlök, Allium ascalonicum  
Selleri, Apium graveolens  
Senap  
Sockerrötter, Sium sisarum  
Sommarkrasse, Lepidium sativum  
Sparis, Asparagus officinalis  
Spinat, Rumex patientia, Rhaponticum, Spinacia oleracia  
Swartrot, Scorzonera  
Swärdsbönor, Phaseolus vulgaris, kallas även turkiska 
Syra, Rumex acetosa, Rumex scutatus och acetosa  
Timian, Thymus vulgaris  
Turnip, se rofwor  
Wildpersilja  
Winterkrasse, Erysimum Barbarea  
Wälska bönor  
Ärter, Pisum sativum  
 

FRUKTTRÄDGÅRDEN  

Apricoser, Prunus annenica: Abricot, précoce, Abricot d’Orange, Stor Abricot, Abricot  
blanc 

Berberis, Berberis vulgaris (nämner berberis under getapel i kapitlet ”Hägnader” i 
Trädgårdskonsten) 

Fogelbär  
Hallon, Rubus idaeus: Danska Himbär, röda, vita eller gula  
Hasselnötter, Lambergska och Zeller nötter  
Kjersbär, Prunus cerasus, Tragiska muskateller, Succession, Oranien, Glas-kirchen, Frühe 

Hetzkirchen, Swarta och Hwita spanska, Bigareau rouge, Cerisier Royale, Moreller, 



Kirchen von der Natte, Griollier de Portugal, Grosse Ungarische, Pund kirschen, 
BruseIske Bringe  

Maikirchen, Cerasus pumilla, Macedonia  
Mullbärsträd, Morus nigra, Morus alba  
Persica, Amygdalus persica: Grosse Mignonne, Petit Mignonne, Magdeleine blanche, 

Magdeleine rouge, Bellegarde, Belle Chevreuse, Veneris, Persique, Bourdine, Navette, 
Rosanne, Admirable, La Royale, La Peche de Portugal, Blod Persican, Le gros Savie 
Pompone, Brugnon d’Or, Brugnon d’Italie de Rome, Petite Violette hative, Pavie de 
Pompone  

Plommon, Prunus domestica: Blå sveskon, Darnas noir hative, La Prune de St Cyr, Reine 
Claude, Pruneller, Catharin, Apricose, Ägg plommon, keysar Rom, Magnum Bonum, 
Perdigon, Guld-plommon, Mirabelle double  

Päron :Virgolilense, Beurre Blanc, St. Germain, Beurre rouge et grise, Bergamotte, 
Keysarinnor, Bon chretien, Marquise, Colonart, Vertelongue d’hiver eller Epine d’hiver, 
Cuisse Madame  

Qvitten, Pyrus cydonia, Cognassier de portugal  
Röda winbär, Ribes rubrum  
Smultron, Fragaria vesca  
Stickelbär, Ribes uva crispa: Hwita, Röda, Gröna, Gula (krusbär)  
Swarta winbär, Ribes nigrum  
Walnöt, Juglans regia: europeiska och americanska  
Winrankor: Chasselas blanc, Morillon hatif, Röda Muskatellae, Tremina, Persilje  

drufwor eller Raisin d’Autriche  
Äple: Caville blanc et rouge, Pigeon, Renette, Muscatcher, Guld pipping,  

Borstorfer, Gravensteiner, Pomme noire, Röda rostoeker, Sibiriskt isäple  
 

BLOMSTERGÅRDEN  

Amaryllis  
Anemoner, Anemone Coronaria  
Aurikler, Primula auricula  
Frittilaria meleagris, (kungsängslilja)  
Gyllenlack, Cheiranthus cheiri  
Hesperis matronalis (trädgårdsnattviol)  
Hyacinth, Hyacinthus orientalis  
Iris susiana (sorgiris)  
Jonquiller  
Lofcojor, (lövkojor) Cheiranthus incanus och glaber  
Lychnis chalcedonica, (student nejlika)  
Keysarkronor, Frittilaria (Imperialis)  
Malva  
Nakna jungfru, Colchicum autumnale  
Narcisser, Narcissus poeticus (pingstlilja och PseudoNarcissus (påsklilja)  



Näglicor, Dianthus carophyllus, Cartusianorum, Chinesis och plumarius  
Ranuncel, Ranunculu asiaticus  
Tazetter  
Tulipaner, Tulipa gesneriana  
Törnrosor (rosor)  
Viola 
  
HÄGNADER OCH ÖVRIGT NÄMNT  
Ask  
Berberis, Berberis vulgaris  
Björkhäck  
Castanie  
Getapel, Rhamnus catharticus  
Gran  
Hagtorn Crataegus oxyacantha  
Hampa  
Hasselhäckar  
Hylle, Sambucus nigra  
Lin  
Lönn  
Pil  
Popel  
Slån, Prunus spinosa  
Wide  
Wild Päron  
Wildapel  
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9. Horticultura. 
    

Allmänt 
    

[1 Capitlet. Allmänt om trädgårdar] 

   Trägårdar äro 3 slag. Kök- Frucht o Blomster. 
   Platsen skall ligga fri, öppen åt söder: betäckt åt nordan och nordwäst: Jämnt, ei för hög eller låg, 
försedd med watn och tjenlig jord. 
   1o Sol och skygd för nordan är nödig. Castanie1, Lönn, Pil, Popel, ask. En högländig är bättre och 
drägeligare än sank, som moste dikas och höyas. En från norr slutande mot söder. Der afsättningar 
kunna göras, är det förmonligt. 
   2o Jorden skal wara swart, fet, ei sumpig, ei brun i torkan, djup 1 à 2 spadtag, ei jernhaltig 
nedunder. Sand och lera nedunder skada ei. Den skal wara djup, lös, lös och fet. 
   a. Djup 3/4 aln, en grundare duger til kryddor t.e. Portulake, Syra, ärter, Bönor eller Porrio2, 
Sockerrötter. Af leran gräfwes up litet i sänder. 
    b. Lös, ei för lätt. Sand och lera arbetas ihop. 
    c. Fet är hon då ogräs wäxer på henne frodigt, är swart, sammanhängande och tung och poser up. 
   Gödsel3 är 2 slag: Boskaps spilning, rutna wäxter, gatu sopor4, aska. 
   Til kalljord tas häst och Fårgödsel, som legat et år, utan halm, som tjena insecter och rutnar ei. All 
gödsel bör wara år gammal och wara kastad hwar månad. 2. Kärrjord bör ligga et år och kastas at 
det råa och insecter förgås. 
   Aska tjenar ei för kål, men wäl för rötter. Gatusopor, förrutnade wäxter, som i en wrå rutnad under 
omröring. Gödslen nedgräfwes om hösten 1/2 aln, at ei luft och sol bortdraga. De finare rötter gå 
ned til den. 
   De som tåla gödsel äro Sparis rotståken, Sallat, Kålrötter, Spinat, Selleri, Timian, Meyram, 
Portulaca, Månads Rädisor, Körfwel, Basiliker, Gurkor och Endewier. Desse kunna omwäxlas 2 år.  
   Ny gödsel tål ei Rofwor, lök, Morötter, Rödbetor, Persilrötter, Kålrötter, Såcker-, Scorzonera-, 
Hafre-Rötter, Pastinaca, Rättikor. Ärter och Bönor äska den magraste. 
   Då man gödt planteras Kål, andra året Kål el[ler] Selleri, Gurkor, 3 året Rofwor, lök, det 4 året 
ärter etc. 
   Sparris och ärtskockor i solen. 
   Hwart år göres ritning öfwer trägårdens wäxter. 
    
 

2 Capit[let. Verktyg, bearbetning] 

   Spadan bör wara af jern helt och hållit, 9 tum lång 7 å 8 tum bred, twär rundad med stort öga, väl 
stålsatt. Den sättes rätt ned till 3 finger under ytan. Holor fyllas. Det kastade harkas5 strax. 
Jordklimpar sönderslås ei förän på gången, som wanprydes[?]. 2 harkor, 1 af en alns hufwud och 
                     
1 Kursiverade sorter ej så vanliga. 
2 Purjo. 
3 Gödsel var en ständig bristvara i det förindustriella jordbruket. Mycket som vi i dag inte ser som gödsel togs till 
vara och bereddes till gödsel. Gödselberedningen var en viktig del i den förbättring och förändring av jordbruket som 
inleddes under 1700-talet. 
4 Gatusopor bestod av spillning, smuts och jord. 
5 Krattas. 
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tänder af 5 tums längd och glest sittande. 2do en af 2½ quarters med 2 tums långa tinnar tät sittande. 
[Med] denna nedrifwes fröet. 
   Ligger stycket i öster och wäster begynnes ömsom från ändarne. Ligger det i norr och söder 
begynnes altid i norr6. 
   Ler grafwes ei då den är tung, då hon ei redes, ei faller ned och blandas. J torka dunstar hon ut 
isynnerhet under solhettan, men wäl mot afton, hwarpå hon klappas och trampas.  
   Hon bör grafwas om hösten, at ei ogräs får wäxa och hon får beholla sin winter must, och får 
sjunka. De klimpar som ligga öfwer wintren smula sig men om wåren bindas de af sol och torka. 
Ogräset kommer i den om hösten gräfda sängen förr up och kan bortskyflas, det mästa bortfryser. 
   Jorden är om hösten lösare; ogräsets rötter swagare, kan kastas wåt. Kölden hindrar ei. Den bör ei 
harkas förr än wåren. 
   1o Gräfwes för tidigaste wäxter sedan den, som burit frucht ofwan jord t.e. Portlaka, Persilja, 
Timian, Kål; sidst de ha burit rötter. De sängar som gräfwas om wåren klappas och trampas ihop. 
   Jorden Rejoleras7 om hösten. Torfwen ristas af, jorden upgräfwes 5 à 6 quarter djupt och förer 
den til andra ändan.  Torfwet af andra diket lägges på botten i första fåran upned wändt, derpå 
gödsel och jord. 
    
 

3 Capitlet [Sådd] 

   Såningen rättar sig efter årstiden och wäderleken. Månans omskiften gör ingen ändring deri. J 
Languedoc sås i ny, i Provence i nädan och båda fela ofta deri8. 
   Man kan så om hösten all slags Kål, ärter, bönor, Morötter, Rödbetor, Portlaka, Cichorier, 
Persilja, Radisor, Spinat, Timian, Såckerrötter. Dessa skjuta rötter ned uti den warmare jorden, och 
komma förr fram, samt drifwa hastigare. 
   Jorden härtil skall wara torr, hög, jämn. Bör ligga i Solen, i lungt, i söder. 3 Sängar bör gräfwas 
några månader förut, eller trampas, at ei fröet nedslås af regnet. Fröet sås utan at sängen förut harkas 
eller kastas, just när frosten slår til. Ogräset ränsas och bortföres från sängen.  
   Gräfves sängen om wåren, bör den harkas, annars ei; Är fröet stort t.e. Ärter, bönor, Haf[re]rötter, 
Morots- Pasternacke frö, trampas det sådda eller satta och rifwes jorden ofwan lös och klappar den 
jämn. Är fröet smått t.ex. Timian, Mejram som sås i nyligen grafwen jord, trampas den först, rifwes 
och besås och klappas jämn.  
   Är jorden hösten förut grafwen, sås det grofwa fröet derpå och hackas ned [med] en treskrapig 
hacka och rifwes jämn. Men för det fina rifwes jorden först jämn och sedan såss och rifwes ned, 
klappas. Sättes skorpa efter regn, klappas sängen. 
   Frön som sås om wåren blötas i watn i 7 å 8 timmar. All annan blötning är skadelig: 
   Bäst är, at så tunt. 
    
 
 
 

 
                     
6 Om trädgårdslandet ligger i öster-väster flyttas jorden fram och tillbaka och landet hålles plant. Ligger det i norr-
söder flyttar man så småningom jorden åt norr och skapar därigenom en sluttning mot söder. 
7 Se Figur 2 på sid 13. 
8 I allmogejordbruket med alla sina på skrock grundade regler fanns många råd om bästa såtid. Hernquist är här 
pragmatiker och hänvisar krasst till vädrets fysikaliska och jordens tekniska ståndpunkt. 
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[4 Capitlet] Fröns updragande 

   Jngen kan så noga känna de goda från odugliga, derföre är bäst at sjelf updraga frön. 
   Fröhandlare gå den genaste wägen och mindst kostsamma. Han sår Radiser på en säng tät, får 
deraf mycket frö, men som äro mäst odugliga, de ge långa, bruna, träniga9, osmakeliga, så at knapt 
1/10del ätes. Men wil man ha dugligt frö skola de hwita, bredrunda med kort hals10 sättas om på en 
säng i solen 1/2 aln emellan. 
   Rofwe-, Persilje-, Morot-, Pastinak-, Selleri-, Spinat-, Sallat- frö updragas dermed at de sättas om 
hösten och bittida på sommaren säljes fröet, som sådt, går i frö och lämna träniga rötter och oduglig 
frucht. 
   Kålfrön som Säljaren updragit, kan wara falskt äfwen honom owetande. Fröstockarne, som stå för 
nära ihop förfalska hwarandra11. 
   Därföre sättas fröstockarne longt ifrån hwarandra, hwart slag för sig; eller ei mer än et slag slag 
hwart år. 1o Kålarter befröda hwarandra. 2. Rof-slagen. 3. Carotter korta, röda, tidiga, med bleka, 
långa senare. 4. Persilja med dess rötter urarta. 5. Rädisor och Rättikor. 6. Sallat och Endivier 7. 
Portula den gröna och gula. 8. Gurkor hwita och gröna. 9. Ärter tidiga och sednare.  
   2da Reg[lan]. De bästa plantor wäljas til frö. 
   3o Regl. De som ej blomma första året, upptagas och förvaras til nästa wår. 
   4a Regl. Alla som skola bära frö skola stå i solen. Annars mogna de ei wäl, en del aldrig. 
   5a Regl. Fröstockar ställas långt isär til 1 aln, ½ aln 1/4. 
   6a Regl. De sättas ei på nygödslad jord, icke kål, som annars tål gödsel. 
   7a Regl. Intet frö låter man aldeles mogna på ståndet. Det tages [då] det fått en fast kärna. Då roten 
dör ut och fröet får sin färg, då drages stocken up. De som ojämt mista sin gröna färg skäras af t.e. 
kål. 
   8a Regl. Frön i ruskor t.e. morot-, Selleri frö, skäras ei af i råwäder. J långwarig wäta hängas de up 
i solen, torkas utbredda. 
   9de Regl. Frön tas ei ur hölsan förrn de äro wäl torra, bättre att holla dem deri tils de utsås. 
   10de. Annars förwaras det i linnepossar, som hängas i taket i uthus. 
   11te Regl. Det ränsas från dam och sättes i solen, ränsas. 
   Ju flera år man nyttjar et års frö, ju mindre urartar det sig och gror bättre. 
   Kål, Cichorier, Gurker, Spinat, Winter Endivier, ärtskokor 6 år 
   Blomkål, Bönor, Radisor, Rättikor, Ärter 5 år 
   Körfwel, Morot, Rödbet, Sallat, som[mar]Endiv[ier] 4 år 
   Persilja, Rofwa, Scorzonera, Hafre Rot, Seller., Socker-, Sparis 3 år                       
          
   Basilica, Pastinaker, Purio, Portulak, Timian, Meiram 2 år 
   Melon kärnor äro aldrig för gamla. 
   Man profwar fröet, om en a 2 nypor sys i tunt linne och blötes 24 tim. Sedan lägs den i en kruka 
och befuchtas. Efter 4 à 5 dar, ses om de grott, annars läggas de än 4 dar etc: Pastinaker, ärtskocker, 
Selleri, Purio ligga 11 dygn. 
    
 

                     
9 Träiga? 
10 Det är antagligen rättikor som avses. 
11 Kål är korsbefruktande och kan befruktas av släktingar som exempelvis senap. Härvid fås nya men inte alltid 
önskvärda raser. 
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[5 Capitlet  Vattning] 

   När man watnar, bör jorden igenomblötas. Ei nog at ytan befuchtas, det går ei til roten. 30 å 40 
kan[nor] på en säng. Bättre at watna en säng til gagn än flera illa. Silen bör wara med fina durslag. 
Man plägar ei will watna midt i solhettan med iskalt watn, som också dunstar lätt bort. Men 
jordloppor drifwas dermed från plantan. 
   Rinnande watn är tjenligast. Ljumt, iskalt, brunsw[atten] mindre tjenligt. 
    
 

Köksväxter 

6 Capit[let]  Kål 

   Kolfrö bör ei sås i drefbänkar. De blifwa ömtåliga. Det sås på et ei gödslat ställe wäl tidigt. På 
gatan12 uptaget land, der jordloppor ei finnas13. Det sås tidigt innan jordloppor komma eller i 
skugga åt norr, då det sås sent, där ei loppor äro. Jordlåppor förekomas med kalt watn midt på dagen 
flera g[ånge]r. Sot, aska , kalk skada plant[orna]. Kalt watn brukas i synnerhet efter regn. 
   Det skal sås tunt om annars hufwuden skola blifwa stora. En half tum åtskilda. De tätare ryckas 
upp. Äro de sunda, sättas de ned öfwer kröken. 
   De böra ha friska rötter, oskadadt hjertblad, utan knöl på stjelken. 
   Man uptar dem med en liten spada och watnar klimpen. Wil man wälja allenast de största, så 
watnas landet. De sättas i watn och planteras under mulit wäder; ei i solskjen utan mycket watn.   
    
 

7 Cap[itlet  Vinterkål] 

   Frö sås och sättes at stå öfwer wintren, men uti skugga at ei solen ömsom får skina på dem. 
   Alt frö, som är godt, duger härtil. Det sås på en året förut gödslad säng, ei mager, som i medio 
Julii blifwit höstad, hwilken allenast hackas up. Är ogräs gräfwes den om, trampas. J Julii slut besås 
hon kort före regn och hackas ned, harkas jämn, watnas med fina hol. Skorpan brytes med klapning. 
Den andra hälften af alla frö sorter sås i medio Augusti, ifall de förra misslyckas eller bli för stora, 
eller om wåren gå i frö, då en annan sättes i dess ställe. Willa alla wäl, blandas de wid utsättningen. 
De böra stå til en slants afstånd och ränsas flitigt, då de fått 4 à 6 blan. 
   De sättas på ett skuggigt ställe och omplanteras om wåren eller sättas de ut på et rum14, som 
skygger undan morgonsolen, allenast det ei är sankt. Har man ei skugge lägges en matta på pålar 
öfwer dem. Men watndråppar skada då. 
   De planteras i Octobr. på en förut 1 månad upgrafwen säng. N.B. J de kallare orter planteras förr. 
Kastas landet kort förut, trampas det, at ei den öfra skårpan må häfwa up de öfre rötterna, och slita 
dem från de andra. 
   Emellan pla[n]torna af blåkol lämnas ½ aln eller små kol. Emellan blomkål och mellan sorter hwit 
k[ål] 3/4, men til den stora platta Brunswigs k[ålen] 1 aln. I raderna göres med rif hufwut 6 tum djup 
fåra. Jorden skyler plantan de sättas in quincuncem [som femman på en tärning] til samma afstånd. 
På hwart ställe sättas til 2 tums afstånd. En hwardera sorten plantor. Den med bredaste blan och 
                     
12 Gatan = vallgatan där djuren vallades fram och tillbaka mellan byn och betesmarken. Jorden blev här både gödslad 
och bearbetad av djurens klövar.  
13 Gatan erbjöd ny jord som inte innehöll övervintrande ohyra. 
14 En plats. 
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tjockste stjelk får stå qwar. De andra skjäres med roten up, de kunna sättas 14 dar efter hwarandra.  
   Ängländare omplantera dem andra gången om hösten för at hindra deras wäxt och frögång. 
   Med en pinne göres nog djupt hål. Den sättes til hjertbladet ned, man agtar dock hjertat från jord. 
Bäst är at gräfwa med hand eller spada up jorden och sedan betäcka plantan som sagt är. Om wåren 
kupas kålen. Reserve plantor hafwas i förwar. Somliga conservera alla plantor til wåren. Dessa sås 
sent, eller sättas de sämre tre tum ifrån hwarandra i skugge. Men alla böra de omplanteras. 
   Blomkåls godt frö sås midt i aug. 

  
     

8 Cap. Blomkål, Br[assica] ol[eracea] Botrytis 

   Fröet såss på en rabatt utan gödsel i Solbaddit15 för tidiga men för sednare längre fram. Plantorna 
handteras som annars. De skadade rötter afskäras. Desse kupas ei som annan kål, utan hålles rena 
med hacka, och rundt omkring plantan watnas. 
   Ha de ei stått för tätt, gå de ei i blom. Til at hindra blomning läggas gröna blan öfwer at hindra 
solen. Bäst är at binda blan ihop ofwan. De upswulna hufwun lossas och upskäras då de skola 
brukas, men ryckas up, sättas i källare tät til hwarandra, då de skola gömmas. Dessa sidsta uptagas 
bittida om morgonen, innan solen får torka dem, då de bli sega. 
   Til fröstockar wäljer man de frodigaste hufwun, som ombindas. Efter 8 à 14 dar ses om de skiljas 
åt. Annars bindas de om. När blomen spridas ut, tages bandet bort och en stake sättes bredo wid, för 
at utmärka dem och at binda stjelkarne fast, hwartil flera pålar fordras. 
   Jordloppor som äro för många drifwas med watn annars tjena de at fröda16. På baljan samlas 
gröna Aphides17, dessa suga saften från fröet. De strykas af med en wåt klut eller klippes öfwersta 
spetsen af der de samlas. 
   Fröbaljan plockas af då den hwitnar, om fröt är brunt. Hela stocken drages då up, hänges på södra 
wäggen tils de mognat. Sen hänges det inne. 
   Fröhandlare så tät, låta dem på stället gå i frö, hwaraf deras afwel fröar sig straxt18. 
    
 

9 Capitlet. Blåkål, Br[assica] sabellina19 

   Denna härliga sås äfwen mot hösten. Blir läkrare af frost men bladen af den om hösten satta duger 
för tjenstfolket, swin och kor. Den andra fås i Mars. Sedan sättas de som förr sagt är. Som oftast 
hackas jorden lös emellan raderna, dock så at ei rötterna skadas. Genom en sådan ans och så länge 
plantan mår wäl rörer ei matskar den utan de sjuka. 
   I Nov. eller mot wintren flyttas han till skuggen och sättes tät i sneda diken. Jorden ur midtesta 
diket kastas på första raden, deri plantorna läggas så at hjertbladet hwilar på den förra radens. 
Stammar på et torrt ställe. Fröstockarna sättas om wåren i Solbaddet. Wi ha 3 slag 1o Hög med 
smala blan. 2 Brunswigska20 1½ aln hög med krusade blan. 3o Bardowiker mer krusig, bäst men ei 
så ymnog til tjenstfolk och kreatur. Den blåaste är ädlare. Ei allena hjertskottet utan äfwen 
sidoskotten gifwa frö, som duger och ymnogare än då hjertat tar mot all kraften. 
                     
15 Solgasset. 
16 Föröka sig. 
17 Bladlöss. 
18 De går fort i frö. 
19 Brassica sabellica violacea, blå kruskål. 
20 Brunswig och Bardowik (följande mening), tyska orter som givit namn åt olika sorter. 
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[10 Capitlet]  Hwit- och Röd-kol 
 

   Tycka om fet jord blandad med lera och sumpjord. Til winter provision21 såss fröt i Mars månad. 
Jorden gräfwes om hösten och planteras som lärdt är, watnas straxt och i torka tils han kupas och 
efter wattningen röres emellan raderna. Jord föres efter hand intill. De bleknade blan tagas bort som 
sjuka at ei kålmasken låckas dit. 
   J Octob. tages den up i tort wäder. Den förwaras til winterprovision i källare eller på wind, men til 
wåren i jordgropar, 1½ aln djupa på tort ställe och på en tums långhalm, rätt up, at de ei röra 
hwarandra; emellan fylles med  hackelse. Öfwerst 4 tum halm med jord hög, at watnet afrinner22. 
   Til fröstockar utwäljas de flataste och mäst fasta hufwun. De hwitaste och rödaste. De uptas med 
rot. Förwaras i grop. Om wåren ränsas alla skadade blan bort. 
   Efter 8 dars wäxt göres en kors skärning at öpna fröstjelken23 i synnerhet på röd kål: Dock ei inpå 
hjertat. De utmarkas på landet med en pinne, at de ei nyttjas i köket. Sidoskotten gifwa äfwen så 
godt och mer frö. 
   Då hjertat i plantan skadas af låppor, hagel eller jord blir blan men ei hufwun, h[wil]ket ock 
händer då modern blifwit frödad24 af blåkål el[ler] rofmjöl. Rödkål frö kan pröfwas wara ägta om 
man blöter och sätter. Är plantan röd, är det godt. 

    
Figur 1. Stuka för förvaring av kål eller jordfrukter ute vintertid. Illustration: Catharina Svala. 

 

11 Cap. Sawoy kål Brass[ica] ol[eracea] Sabauda 

   Den gula och gröna krusing handteras som annan kål. Man sätter den djupt ned öfwer hjertbladet 
at topparne synas. De yttre blan om wåren skjäras af och ätes. Hwarefter andra wäxa til intil dess de 
i Julii ryckas up och hackas landet allenast, besås med frö af samma slag, som brukas på samma 
sätt. Denna kål är bäst innan han sätter hufwun. Sen blifwa blan grofwa, osmakeliga. Til fröstockar 
tages den mäst gula äfwen mäst gröna. Den gula är bäst. 
   De så förmenta frön, som kommit på nedgräfna blan äro ei annat än swamp. 
    
 
                     
21 Försorg, förråd. 
22 Se Figur 1 av stuka. 
23 För att kålhuvudet skulle öppna sig och fröstocken växa fram skars ett kors mitt över huvudet. 
24 Befruktad. 
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Capitel 12. Kålrötter Br[assica] Napobras Kålrabbi 
 [Brassica] Gangylodes 

   Fröet sås i aug. i fet men ei nygödslad jord i fåror 6 tum stora, helt tunt och i ränder, ½ alns 
afstånd. Efter hand skjutes jorden til. Om wåren skjäras bladen af wid jorden, efter 14 dar skäras de 
åter tils i Mai då de ryckas up, eller gå frö, h[wil]ket frö sedan ei föder af sig rötter: liksom 
Persiliæfröet. Detta frys ei bort. 
   Dessa som ei omplanteras gifwa ei stora rötter. Wil man ha rötter sås frö i sidst i Julii el[ler] först i 
Aug. och sättas om i Octobr. i 6 djupa fåror 3 quarter från hwarandra. Jorden föres efter hand in til 
dem och om wåren kupas de. Dessa ätas under sommaren. Til winter provision bli de träiga. Til 
winter föda sås om wåren och sättes på höstkastad säng. De friska felfria innerst, styngna, fler rotade 
sättas och rotspetsen afskäres25. Bladen brytas ei af om ei jorden genom kupning betäcker såren. 
   Kålrabbi handteras på lika sätt, dock kupas ei. De äro bäst då de ei äro större än et äple. 
   De kunna stå ut i Träg[ården] eller förwaras i källare eller grop. Til fröstånd väljas de flata, röda 
utan grenar, klotrunda. Alla bladen förutan hjertat skäres af, förwaras åtskilda i torr sand och sättes i 
solen til en aln i April. Kålrötterna nedsättas djupt men Rabbi til 3/4. Utwuxna stödjas de mot 
blåsten. När baljan gulnar och frön bli bruna uptages stånden med rot, hänges i luften och solen 8 à 
14 dar wid wäggen, sen i et luftigt ställe tils de brukas. 
   De ätas kokade, stufwade i mos, annars kokas de och til 1/4 del mot rågmjöl i bröd. Kokas, stötes 
och wispas ihop med watn på hackelse strödd för kor som mjölka. 
    
 

13 Cap. Rofwor Br[assica] Rapa 

   [Detta kapitel är överstruket!] 
   Mai- Höst-rofwor h[wil]ka äro af wissa slag större och mindre. De förra äro platta. De sednare äro 
många sorter, deribland Turnip el[ler] näper. 
   Mairofwor äska fet jord ei nyss gödslad, något sidländt skadar ei. Fröt sås tunt. 
   Mairofwor sås tämlig tunt, dock så at låpporna kunna lämna något26. Sås de för bittida gå de i frö, 
isynnerhet om frost kommer. Bättre at så senare bakom morgon och middagssolen, samt watna 
under solskenet ofta. Sedan de fått 6 blan göra jordlopporna ingen skada. Då ryckas de för täta up; 
en tums afstånd lämnas hwar planta. Sedan (efter hand) tages och bladas ut efter hand, så at de då få 
större rum. Sjelf bör man updraga frön. Det köpta är tagit af dem som fröat sig första året eller 
blifwit blandadt wid befrödningen. De sås i slutet af Juli och stå tils efter Michaelis. Til fröstockar 
tas platta med enkel liten swants. Skalas af intil hjertblan, förwa[ra]s åtskilda i sand. Om wåren 
sättas de i ½ aln ifrån hwarandra i solbaddet. Efter hand föres jorden intil stjelkarne dock så hjertblat 
är ofwan. Störar sättas omkring dem. 
   Höstrofworna fordra sandblanning. De sås i Mai för sommare och sidst i Julii. Häldst där tidiga 
ärter vuxit27. Denna jord hackas. Kratsas jämn, der besås tunt, watnas i torka. Alt som de wäxa 
ryckes de mellan stående up, så at til slut få et quarters afstånd; sedan kupas de at de må blifwa 
möra. Efter lin- och hampe rystande kan landet hackas och besås med rofwor. Frö af stånd, som 
vuxet samma år, duger ei. Fröstocken gömmes öf[we]r wintren. 
    
                     
25 De bästa exemplaren skulle alltså placeras innerst för att skyddas mot ohyra av de sämre, felformade eller redan 
angripna. Produkterna av de senare gavs åt djuren, medan de finaste produkterna användes i hushållet. 
26 Ett visst övermått var nödvändigt, så att möjligheten ökade att tillräckligt många plantor överlevde angrepp. 
27 Ärter som förfrukt gav kväverik jord. 
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[14 Capitlet] Radisor, Rättikor  Raphanus sativus 

   Hwar annan el[ler] 3dje weckan sås radisor från April til Julii. Äfwen kort före wintren: ej på en 
torr och högländt land, utan i fuchtig jord eller watnas ständigt at de ei bli träniga. De få ei stå tätare 
än til 1 tum. Ändock drages hwarannan up då de fåt 4 blan. Til frö plantor tas de som ha litet blan, 
stora rötter, runda, glänsande rådnad ofwan, ei spetsade utan trubbiga nedunder, utan sidoskott. 
Desse sättas 1 aln ifrån hwarandra med stakar och watnar ständigt i torka samt i början i skugga. Då 
baljan och stängelen äro hwitnade och fröet rödt, tas de up. Det enda frö duger at så, som är såt 
samma år. 
   Rättikor, månads och Sommar, äro ei så skarpa, sås som rädisor blifwa små. 
   Winter rättikor, äro utanpå swarta och skarpa. De äska fet jord med sand, dock fuchtig, ei 
nygödslad el[ler] nygrafwen. De sås omkring midsom[mar], de för tidiga skjuta i frö. De sås i ränder 
½ aln atstånd, en tums djupt. 2 tums afstånd ändtel[igen] ryckas de inom quarteret bort och jord 
föres efter hand intil. 
   J Octob[e]r tas de upp. De glattaste utan sidoskott. Kålen skäres utom hjertbladet av, gömes i 
källare sand och i grop. De hwitspräckliga frön kastas bort. De styrka matsmältningen, drifwa urin 
hos wattusiktiga, isynnerhet saften. Äfwen i Hästqwarkan, ökar mjölken hos kor. 
    
 

15 Cap[itlet]  Morötter, Dauc[us] carota 

   Det ges korta röda Carotter, långa senare bleka. De förra äro trubbige med fin swans och äro 2 
varieteter, mörkare och ljusare. De senare äro blekgula, längre, mindre behagel[ige]. Jorden bör 
wara god wäl redd, utan klimpar, djup ei nygödslad. Tor och fet jord duger ei. Sandblandad skadar 
ei. 
   Morotsfrö kan såss kort före wintren dock tjockre på en förut kastad säng. Frön hackas ned med 
trähackan en tum och sedan krattas jämt. 
   Den som will hafwa små rötter på bordet under hösten kastar sängen först om wåren, låter den 
ligga til i Julii, då hon besås tjöckt, hackas och harkas. Är hon nyligen grafwen rifwes hon jämn, 
besås med Carotter och trampas och harkas henne jämn. 
   Annars sås de i April på en djup och wäl grafwen säng. Carotterna tätare och de stora långe 
glesare, så at de stå til 3 tums afstånd och til slut til 1 quarters. Fröet gnides förut. Sedan det är väl 
torkadt. 
   I källaren förwaras winter provision, resten gräfwes ned i grop 1 aln djup, 5 quart bred. Halm 
behöfs ei ofwan eller under. Det öfwersta laget lägges jämt at jord ei mellankommer etc: De 
behöfwa ei wara torra. Blan afskäras och hjertblan behållas isynnerhet på fröbärande. Kronan bör ei 
afskäras. 
   De up tagas efter Michaelis. Maskstungne blifwa de af ny gödsel28. 
   Fröståckarne Planteras efter frostet ned til hjertblat i solen til ½ aln, hwart slag åtskildt el[ler] 
hwar sit år. Somliga omplantera dem då de hunnit til pip skafts tjocke, men det är mödosamt, ringa 
båtande. 
   Morötter i såppor el[ler] med kohl är en sund, smakelig. Rifna brukas de til kakor. Ätna rå drifwa 
mask. Skurna med hackelse hindra Qwarkan29 hos hästar. Kreaturen födas, gjödas dermed, få 
smakel[ig] [?] mjölk och grädde. 

                     
28 Det finns inget belägg för detta. Däremot förökar sig morotsflugan från ett år till ett annat. 
29 Allvarlig, starkt smittsam infektionssjukdom hos häst. 
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   Ur hackade och rifna, pressas saft, som inkokas med watn til Syrop. Färsk utprässad saft i 
miserere30. Rifwen och lagd på kräftan lindrar.  
    
 

[16 Capitlet  Palsternackor] 

   Pastinaker af pastino jag föder äro smakeliga och sås som morötter. Frön hackas ned, såss i lungt 
wäder. [Lät?]tar i ögonsjukdomar. 

 
17 Cap[itlet]  Persilja 

 
   Wi ha blad och rotpersilja. Rotp[ersiljan] ger äfwen så goda blan. Den kan urarta til 
bladp[ersilja] om den sås tät och frön tas af dem, som ge frö första året. 
   Bladpersilja har släta el[ler] krusiga blan, som ei urartar i hwar andra. Den krusiga kan ei 
förblandas med wildp[ersilja]. För at hafwa tidigt om wåren såss 2 års frön i skugga tunt, nedhackas 
först i Julii på en [i] April grafwen säng, watnar sen och skär ei af honom före wåren. Sås ungt frö 
ligger flera weckor i jorden, äfwen då det sås i solen. Gammalt kommer före, häldst i skugga31. 
   Rotpers[ilja] kan omsättas: men då få de sidorötter, blifwa mindre. Detta förekommes om en 
tums ränder göras til ½ alns afstånd och frön deri läggas tunt, nedtryckas och betäckas med jorden 
och sen kupas. De täta ryckas up. Et qwarters afstånd lemnas. Blan afskäras ei förrän de uptagas. 
Frön hämtas af fröstockar, som såddes förre året. Fårens sjukdomar förekommas och botas med 
Persilja. Harar och kaniner älska persilja.  
    
 

18 Cap[itlet]  Selleri  Ap[ium] graveolens 

   Deraf äro 2 slag: Blad- och Rot Selleri, hwars blan också ätas, hwarföre den enda bör odlas, men 
hon som storskockan[?]32 de fordrar fet men ei nygödslad jord, som warit rejolerad33 om hösten. 
[Se figur nedan.] I Mistbank34 sås de ei, hwaraf de brännas och drifwas för fort.  Bättre är at så mot 
frostet men tunt. Til winter föda sås i Mars i skugga, ei djupt, högst en tum och sedan rifwes sängen 
med lätt harka, samt watnas. De tätare än en tum ryckas up. Då de ha 4 blan planteras de om. J en 
om hösten gräfwen säng göras 6 tums djupa fåror 1½ quarter åtskilda, hwari planterna sättas sedan 
deras sidorötter och rotspetsen äro afskurna så djupt, at hjertblan synas. De watnas ständigt. Den 
utur fåran upkastade jorden föres efter hand intil alt som de wäxa. Och sedan kupas de då de utwuxit 
at man ei kan mer kupa, bindas blan ihop och de kupas til midt på blan. Häraf wäxa de ihop eller bli 
hwitare. Andra råder at draga jorden från roten och afskära sidoskotten, hwilket med fördel skjer 
med Pepparrötter men ei här med Persiljan [felskrivet, selleri?]. Blan ge behagelig smak åt såppor. 
Rötterna i Sallat. De tåla at stå öfwer wintren ute. Til winter provision skäras blan men ei hjertat af, 
och förwaras i källare. 

                     
30 Miserere, gemensamt namn för en mängd tarmåkommor. 
31 Persilja har speciellt nyckfulla groningsegenskaper. 
32 Kronärtskockan? 
33 Omgrävd och gödslad, se Figur 2, nästa sida. 
34 Förmodligen menas bänk som är glasad, vilket ger fukt. 
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Figur 2. Rejolera. Allt reglerat land gräves 5 à 6 quarter djupt. Grästorven lägges med svålsidan upp i botten, 
därefter gödsel och däröver jorden. A: 5 quarter = 75 cm vid anläggning annars grundare.  
Illustration: Catharina Svala. 

 

Cap. 19 Röd- Hwitbetor. Mangolt, Beta vulg[aris] [B.] Cicla 

   Grönbeta el[ler] Rödbeta äro varieteter. Hwitbe[tor] e[lle]r mangolten bör ej förblandas med Beta 
pabularis35. Den är kostelig för bladen skull, som hwar 14de dag afskäres till Sallat, då Hjertblan 
sparas. Stjelkarne stufwas. Kreaturen fodras dermed. Frön äro större och hwitare och såss i fet och i 
solen liggande jord uti 1½ tums djupa ränder, en tums afstånd. När de fåt 6 blan, tagas de och sättas, 
som stå närmare än på en aln på en förut kastad säng til 1 alns afstånd. De kupas som Sellerie hwar 
gång blan afskäres. Sallat sättes emellan; som förbrukas innan beta tilwuxit. Frost tåla de ei. 
   Rödbetan planteras för roten skull, blan duga ock. Bäst är at ei omsätta henne at sidogrenar 
förekommas. J den om höst grafna sängen göras fåror til ½ alns afstånd, deri planteras frön ½ 
[tums?] afstånd och betäckes med ½ tums jord; jord föres intil plantor och småningom kupas. 
Komma flera än en skäres de af ned i jorden. Uptil 4 frön ligga i hwart hus. De tagas up 14 dar före 
Micaeli, och läggas af kålade intil hjertblan under jorden sen förwaras de i källare eller gropor. Om 
hjertblan skäras af skola de sättas up, at de ei förblöda. 
   De i källare satta i sand skjuta blan, som nytjas. De til fröstockar ämnade skola wara glatta utan 
sidoskott, blodröda utan fläckar. J April efter frosten sättas de i solbaddet 3 quarter från hwarandra i 
nog djupa gropor. De ätas af menniskor och kreatur. Prässade saften hjelper mot snufwa, 
öro[n]susningar. Bladen i grönkål ge god smak. J Polen nedhackas och saltas de som surkål. All 
boskap äter den. 
    
 

 20 Capit[let]  Sco[r]zonera rot 

   Sco[r]zonera Swart rot Ital. e[lle]r - Scorzone en giftig orm hwaremot hon skal hjelpa. Roten duga 
i köttsåppor. Om wintren som Sparis. Frön läggas til 1 tums afstånd i 2 tums djupa fåror 1 quarter 
från hwar andra, derpå föres 1 tums jord först och sedan resten och kupas efter hand. Den kan stå 
öfwer 4 år så länge stjelken har mjölk36. Frön skada ei roten. Frön tagas då de lossna. De gnidas at 
fjunet går af. 
    
                     
35 Foderbeta. 
36 Svartrotens saft är vit som exempelvis maskrosens. 
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21 Cap[itlet]  Hafre Rötter  Tragopogon porrifol[ium] 

   Har en gul rot. Har större och brunare frö. Duger til mat och medicine med citronskal. Stängelen 
om wåren brukas som Sparis. Den sås årligen. Wissa conserveras öfwer wintren at plantera til grön. 
J alt annat som Scorzonera. 
    
 

22 Capit[let]  Cichoria  cichor[ia] Intybus 
   Af roten tilredes caffee. Rötterna uptagas, twättas ren, skrapas, skäras i bitar, torkas i luften sen 
bakung och males. Den planteras, som den före. De nedre   ---- Til frö utsökas röda och spräckliga 
rötter. [Delvis osäker läsning på grund av vattenskada]. 
    
 

 23 Cap[itlet]  Sockerrötter Sium sisarum37 

   De fordra en fet, ej nygödd jord, fint och djupt grafwen, ei sidlänt, ei i solen. J wäta förlora sin 
smak, i solen sötman. De updragas af frö häldst; af rotklyfter planterade blifwa de träniga. Fröet 
ligger länge i jorden. Kan derföre sås tunt i Octob[er] el[ler] Nov[ember]då det upkommer om 
wåren. De inom 1 quarter stående ryckas up och kunna sättas om de tagas, då de runda inskurna 
blan upkommit, med jordklimp, och sättas i lagom hålor så djupt de förut warit. 
   Roten delas i 3 å 4 delar alt efter hjertblan, som sättas om wåren. Til den ändan sättas de i fuchtig 
sand i källaren öfwer wintren, eller i en betäckt kruka undan möss, dock så at luften inkommer. De 
som skola tjena til wintren uptas i Octob[er] de öfriga stå på sit ställe oskadda i flera år fast än de 
blomma. Flera rotstjelkar skjutar hwar en fram. Dess[a] få ei afskäras förrän frön mäst äro mogna, 
då afskäres alt med en hwass knif en tum ofwan jord, och sätter en stake bredowid. De stånd hwaraf 
man wil ha frö låter man stå tils de aldeles mogna på de första stänglar. Ungt går förrn up än 
gammalt. 
   De ge en angenäm smak åt såppor men tåla ei mycken kokning förrn de få saltsmak. Saften 
laxerar, ger såcker. 
    

24 Cap[itlet]  24  Salat  Lactuca Sativa 

   Häraf finnas många varieteter, men alla slag kunna blifwa winter Lactuca. Man bör så ei allenast 
mot wintren utan litet hwar månad och låta dem stå på stället. Om wåren sås de på en höstgrafwen 
men uphackad säng och hackas en tum ned och jämnas sackta. Et quarter afstånd lämnas emellan 
hwar en, som kupas. De kunna sås på båda sidor om Gurksängen. Så Sallat i en tums djupa ränder. 
Jorden holjes öfwer och klappas, de kupas. Jnnan Gurkrefwan slår ut, är Sallaten äten.  
   Fröet bör ei tagas af de som wuxet för tät ihop. Deraf gå de i fröstänglar. Man utmärker de bästa 
hufwun til fröstånd. Man kan skära af hufwet och stjelken slår ut lika tjenliga stänglar, allenast de 
nedersta blan lämnas wid stjelken. Sättes hela hufwut skäres et kors deri efter någon tid. De mogna 
frö hufwun skäras af så fort de mogna och läggas på et luftigt ställe. Den duger til Sallat med ättika, 
olja, stekta fläskbitar, annars til stek. Om saften utprässas och et skjedblad deraf ges åt hund dör 
han38. 
    

 
                     
37 Centralasiatisk rot som förr odlades mycket till mat och medicin. Kryddrik och sötaktig smak. 
38 Flera samtida författare nämner detta; huruvida det är sant kan betvivlas. 
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25 Cap[itlet]  Endevier  Cichorium Endivia 

   Duger med sina blan, som hopbindas til Sallat. Turkisk gulnar utan at blan bindas ihop. Winter 
Endevier med stora släta, 2. med små krusige. De sås i fet jord wid midsommar tunt och sättas i 
Julii och Aug[usti] ½ aln ifrån hwarandra, hwaräst de watnas och kupas. 
   I slut af Aug[usti] bindas blan samman med bast. Eller höljes öfwer dem blomster krukor. När de 
är nog ljusa tagas de up sättas i källaren och nyttjas i såppor. 

 

26 [Capitlet] Gurkor  Cucumis Sativus 

   Det finnas hwita, gröna, som äro bättre isynnerhet de långa. Gurksängen grafwes om hösten, är fet, 
warm, renhållen. De läggas efter frostnätterna. Sängen göres 2 alnar bred med 1 tums djup rand, deri 
kärnorna til 1 tums afstånd läggas. Nedtryckas med rifhufwut. Watnar i torka. De som stå emellan et 
qwarters afstånd ränsas bort, och resten kupas tils sidogrenar slå ut, då uphackas sängen och 
risqwistar, hwarpå de få löpa, sättes å ömse sidor. Somliga göra 2½ alns bred säng och sätta 2 rader, 
då äfwen risqwistar sättas emedlan. Men 1 rad ger mäst så mycket som 2. De watnas innan 
blomman utslår för mjöldaggen skull. 
   Gurkornas fiender äro matskar, som fräta frön, iglar39 som äta plantan och nattfrost. Detta 
förekomma några dermed at man sår frön tät i fin jord i blomsterkrukor, som sättas i warmen och 
middagssolen. Plantorna, som upkomma snart, sättas i öpet middags fenster. När de fått 2 blan, 
hällas krukan up ned på, och slås på botten, faller jorden med plantorna ut. Då tagas deraf sakta 20 
st, som först planteras ut och watnas. Dessa lyckas mäst altid och om frost skadar dem, kunna andra 
sättas. 
   De kunna äfwen tidigt om wåren sättas i holor fylda med hästgödsel och derpå jord, då klokka40 
om dagen och halm om natten betäcker gurkan. 
   Til frö gurgor[!] wäljas de största och första, som läggas på stenskärfwor och wändas i solen. De 
ätas omogna, i Sallad, nedsyltade i ättika, då de ei twättas, hwaraf watnet indrages och möglar 
henne. Ofwanpå fjerdingen lägges senaps possa steckad. 
   Acasia. Uplös salt i watnet till ägg simmer. Detta slås hett på gurkorna 9 dar å rad. Skär up 
Gurkan, tag ut inkromet. Til et dusin tas 3 lod stött peppar, 4 lod jngfära, 4 lod långpepp[ar], 4 lod 
starkpeppar. Stötes med ättika til deg. En matskjed med 3 lök klyfter lägges i hwardera. Sedan 
ombindas de och förwaras i glaserad kruka. Hwarpå sjudhet winättika och senapspossa. 
   Meloner. Dess blan böra ei afklippas utan wikas undan då melon blir strimmig. Låt katten ei få 
smak derpå. Den mogna klyfwes i tu, så conserveras den längre. 
     
 

27 Cap[itlet]  Portulaca oleracea 

   Med gula eller gröna blan. Den bör sås i mustig och solbaddet. Man kan så fröet mot wintren då 
det upkommer om wåren, då de galras el[le]r flyttas til ¼ aln. J mai sås til höst-winter provision, då 
sängen jämrifwes förut, klappas med skoflen, watnas wäl. Til fröstånd wäljes den bästa som ei 
flyttas. När fröet swartnar, läggas stänglarne i et tråg i Solen. 
    
 
                     
39 Sniglar förmodligen. 
40 Kruka som vändes över plantan nattetid som skydd mot frost. 
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 28 [Capitlet]  Syra 

   Syra är sund, och är af 2 slag: 1. den Spanska Rumex acetosa, har långa breda gulgröna blan, äro 
möra och syrliga. 2. Den Franska Rumex Scutatis har korta och mindre blan men skarpare. Desse 
planteras af rötter som delas at hjertblad följer med. Det sker höst och wår til ½ alns afstånd, djupt 
ned at ej mer än hjertblat synes, i ei mager jord. De af frostet upkastade öfwertäckas. Hwart 3dje år 
omplanteras de i ny jord. Blan afskäras som oftast, at de ei gå i frö, dock skäres ei i hjertat. 
    
 

29 [Capitlet]  Spenat  Rumex Patientia 

   Ha 3 slag. 1. den runda. 2. med spetsiga blan Spin: oleracea, båda planteras med frö. 3 ängelska 
syran Rumex rhapont., planteras med rötter. Ståndet frys bort, men roten slår ut om wåren. Den 
första är bäst. Den sås emot slutet af Julii månad el[le]r i Augusti efter regn på en säng, som det året 
ei burit men legat kastad sen förra hösten eller nu trampas. Han hwarken förrutnar om wintren eller 
löper i frö om wåren om Han står glest, och ha[r] skygd för morgon och middagssolen. Glesa gifwa 
mer än täta. Om någon wil fröda sig, skäres stjelken med hjertbladet af, då nytt upkommer. Man 
kupar och rör omkring stånden för at skaffa luft och sol samt ränsa. Sommar provision såss i början 
på wåren, och til höst bärgning fram på sommaren. Den älskar mustig jord. Fröstånden böra stå 3/4 
från hwarandra och blifwa orörda. De pudrande hanstånden låter man stå at fröda. 
    
 

30 Cap[itlet]  Rödlök  Allium Cepa 

   Är lätt at odla. 1o den stora Italienska tål wintrarne och skjuter nya blan. Den wanliga röda är 
plattrund. Stora gula, hwitaktiga, aflånga. De älska fet mulljord, som ei nyligen warit gödslad, utan 
efter gödslen burit 2 g[ånge]r frucht. Den runda såss bittida, den långa sednare, alltid i höstgräfwen 
jord el[ler] trampad, och til 1 quarters afstånd. Lökblan nedtrampas ei, ty deraf stannar wäxten och 
löken rutnar. Den uptages efter hand när blan gulna och stjelken wissnar. 
   Han tar ei skada af ständig frost, men af ombyte. De såss ock bland Persilja och Pastnackor. Men 
bäst såss hwart slag ensamt. Til fröbärande wäljas de största gläntsande, som sättas i wårens början 
til ½ alns afstånd i ränder a 5 a 6 tums djuplek. Då capseln gulnar skäras de af och läggas i tråg på 
luftigt ställe, och omröras. Den gula spanska sås på warmaste, omplanteras fingers långa plantor til 
½ alns afstånd i fet jord, wid sidan af Sparris, och watnas. 
    
 

31 Cap[itlet]  Scharlott lök All[ium] ascalonicum 

   Bär ei hos oss frö. Planteras med små rötter i sandbl[andad] fet jord, ei i obrunen gödsel, i 2 tums 
djupa och til 1 quarter skilda fåror. De tryckas ned och betäckas med jord. En hola nedunder röter 
och föder mögel. Den sättes både höst och wår, ei mer än en på stället. J Julii tagas de up då de 
gulna. De bli ei större om de stå i 2 år. De torkas på et luftigt golf. Blan afskäras ej förut hwaraf 
roten tar skada. 
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32 Cap[itlet]  Gräslök  Allium Schoenoprasum 

   Den ätes af oss och foglar. Kalkonungar h[wil]ka äta den med krasse, samt låta dem wältra sig i 
aska, deraf de må wäl. Den utplanteras med delade rötter. Rötterna delas så at 8 sitta ihop, som 
sättas i holor til ½ aln från hwar andra i lätt sandblandad mulla41. Jorden föres wäl til, ränsas, 
hackas, och watnas. 
    

33 [Capitlet]  Purio. Allium porrum 

    Fin wälsmakad Spansk lök. Som[mar] och winter Purio äro et. Den såss i Mai och planteras i 
Junii uti fet och lös men ei nygödslad jord helt tunt. Plantan af fjäders42 tjocklek omplanteras. Den 
kan ock sås i October på högt, tort ställe i skugga. Man gör med rifhuwut ränder ½ aln skilda, kastas 
sen så djupa, at rötterna få rum. På dem sållas fin jord och watnas at jorden faller til roten, hwarpå 
mer fin jord öses och öfwerst af den up kastade. Plantorna lyftas up med spada, klimpen blötes och 
rötterne förwaras oskadda. De skadade afskäras. Alt som de wäxa skjutes jorden intil. Winter 
provision tas up och höstas det öfriga. Kan tåla winter kölden. Annars kunna de sättas radwis 
sluttande i skugge öfwer wintren. Betäckas de med halm, kan man hafwa deraf nytta öf[wer] 
wintren. I torra somrar mognar fröet, som bör wara ei öfwer år gammalt.  
    Pärlelök fås om de fina wid purio i hängande lökar planteras. Eller om Purrio lök sättes, och så 
snart den wil bära frö skjäres stjelken ständigt af. De små lökarna förwaras i sand och sättes om 
wåren om til 1 quarters skilnad. 
    
 

34 [Capitlet]  Peppar rot  Cochlearia Armoracia 

   Är en i skörbjug, wattusot och för Qwarka nyttig rot men tål ei sand, torr och mager jord, men fet 
och fuchtig lerblandad mylla. Den wilda är sträf och liten. Jorden bör häldst rejoleras och med Häst- 
Boskaps gödsel underbäddas. Den planteras med afskurna kronan, men då löpa fler grenar ut. 
Planteras hela rötter, gå de så djup at man ei kan få dem hela up, och den qwarblifna sprider sig ut, 
öfwerwäxer alt. Andra lägga den utåt horizontelt, då alla ögon slå rot. Den lagda skäres då från, och 
de medlersta upbrukas, at ge resten rum. De kasta jorden från roten och afskära sidogrenarne, 
hwarigenom hufwudroten blir tjock. Bäst är at 1 aln djupt rejolera; sängarne 3 alnar breda, med 
färsk gödsel i botten, trampar43. Den göres 1 quarter högre än gångarne. Man tar då 2 quarts långa 
af pipskaft tjocklek sidoskott som äro släta. Alla sidoskott afskäras. Man bårrar et hol på sned 2 tum 
längre än roten och sticker in roten 2 tum djupare under ytan. ½ aln derifrån göres likaledes. J andra 
året kan den upgräfwas efter hand twärs öfwer sängen, då hon ei skutit på djupet ei sidoskott. När 
sängen är ledig, kastas hon djupt up om hösten, och annan sättes deri om wåren. Til sättning grenar, 
sättes kronan på roten på en annan säng. 

                     
41 Mylla. 
42 Fjäderpenna ca 5 mm. 
43 Se Figur 3, nästa sida. 
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   Figur 3. Pepparrots-säng enligt förslag. Illustration: Catharina Svala. 
 

 

35 [Capitlet]  Timian  Thymus vulgaris 

   Denna biört44 äskar en mustig jordmon. Han sås tidigt i höstkastad jord eller trampad och 
jäm[na]d e[lle]r rifwen. Fröet nedklappas. De täta ryckas så at det [blir] 4 å 5 tum emellan. Den 
watnas i torka, och ränsas. Efter Augusti skäres han ei, men wäl nästa wår flera g[ånge]r, då man 
omplanterar hwar buske 1 quarter åtskilda. J jorden röres med hackan. J 2 år står den. Af de stånd 
som ei skäras fås frö, som är hårdt på de nedersta skotten. Då skäres busken upp, lägges i solen på 
kläde. 
    

36 [Capitlet]  Meiram  Origanum Majorana 

   Tål ei köld, såss därföre sednare. Den äskar warme, mustig jord och watn. Sommar Meiram bär ei 
frö hos oss, men winter Meir[am] Or[iganum] heracleotinum, hwars blan äro mindre lång runda, ei 
så mörka, kan tåla wintern. Rötterna delas hwart 3dje år och sättas till 1 quart afstånd. Wäxer 
äfw[en] af nedlagda afskurna grenar. På Som[mar] Meiram som är bättre skäras blomster stänglarne 
af då derpå sidoskott utdrifwas, midt i Augusti skäres busken up, och nya blan komma fram, som 
äfwen afplockas. Til wårens bruk sättas några stånd i skuggan, eller såss frön ulti. Junii  och 
planterna sättas i skugga. 
    

 37 [Capitlet]  Origanum Basilica 

   Deraf äro 6 varieteter alla ömtåliga undantagen kols Basilica, h[wilke]n för sin ömhet sås sidst i 
Mai då jorden är warm i fet jord, liksom Timian, Tunt at de äro skilda til 8 tum. Den smakar wäl i 
korf, ragout, saucer. Den öker hufwudwärk. Torkad brukas på snus. Saften strykes på liktornar, 
wårtor, spruckna läppar. 
    
 
 
 

                     
44 Bi-ört. Bin och fjärilar dras till dess violetta blommor. 
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[38 Capitlet]  Kummin  Carum carvi [m fl] 

   Brukas i bröd och bränwin och såss på en om hösten kastad säng, fröet nedhackas sedan upwuxna 
plantor utsättas til ½ quarters afstånd. Rotskott kunna också sättas. Efter 3 år planteras den om. 
Blan ge i grönkål god smak. 
    
   Senap äskar warme och sol. Den Ängelska hwita är starkast. Den såss tunt. Då skida hwitnar, 
skäres stånden up, torkas. 
    
   Krasse sås radwis och nedtryckes med rifhufwut. Winter krasse Erysimum Barbarea såss om 
hösten, tages sen under snön til Sallad. Sådd om wåren kommer den ei upp. Den liknar källkrasse45 
Sisymbrium Nasturtium, wäxer i wattendrag. 
    
   Sommarkrasse Lepidium Sativum är en matkrydda och Sallat. Deraf äro 3 varieteter. Den såss 
höst och wår. 
    
   Indiansk krasse Tropaeolum Majus från Lima America såss om wåren. 
    
   Körfwel Scandix Cerefolium såss höst och wår. Wäxer på alla ställen äfwen i fuchtig jord och 
skugga. Den Spanska utplanteras til alns afstånd. Är god i Sallat. Körfwel och Senap böra såss 
afsides: annars sprida de sig ut. 
    
   Scandix odorata46 såss om hösten. Sjelfsår sig hwars plantor sättas ut. 
    
 

39 [Capitlet]  Sparis  Asparagus officinalis 

   Under dem behöfs en 2 alnars grafning med gödsel til ½ fyld. Dess rötter gå horizontelt, ei på 
djupet. Sparis tål kölden bättre än andre och således behöfwer ei gödsel under sig, ei eller täcka 
öfwer sig. Den sås och wäxer på samma ställe eller flyttas plantorna. Rotdelning duger ei. Frön 
tagas af friska wälsmakande hwars stjelk är jämn, rund, som ei delas. Et dusin sådana stänglar 
updrar man til frö. De böra wara flera at hon och han deribland finnas. 
   Stänglarna stödjas up med stödar resta up på sned eller utomkring sängen satte och lagde slåner. 
Fröet mognar i Sept. el[le]r Octobr. då stänglarne bli gula och frön mörkröda. Stänglarne upskäras 
och hängas el[le]r läggas på et luftigt ställe tils bären utsås, då de öpnas och krammas sönder, de 
som ei gå sönder kastas bort. Resten twättas med ombytt watn. De flytande äro oduglige. De sås i et 
solrikt ställe, som är betäckt för nord- och östlig wind, uti lerblandad sand eller mylla, ei sur men 
högländt. Göder med Boskapsspilning och arbetar dem ihop 1 spadtag djupt. J Nov: i tort wäder såss 
frön på 1½ alns breda sängar i 3 tums djupa fåror, 4 tum emellan hwart frö. Den upkastade jorden 
föres med rifhufwudet öfwer. J fall man ei fått så före wintren sår man bittida om wåren. Man 
watnar i torka om afton, bryter skorpan och ränsar. Nästa wår sättas de om. 2 års plantor komma ej 
så fort. Både hjertblan och rötterna skola noga aktas. De kastas varsamt up och sättas straxt ned. De 

                     
45 Vattenkrasse. 
46 Spansk körvel (Myrrhis odorata). 
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putsas förut. Några reserve plantor lämnas i Laven47 ifall någon dör ut. De största med mästa rötter 
och ögon är bäst. De sättas om wåren uti höst, grafwen säng af 1½ aln bred och i en rad allenast 
midt uti. Är sängen 2 alnar bred göres 2 ränder och plantorna sättas skiftwis. Gångarna ½ aln breda. 
I hwar rand gräfwes ½ aln djupt. Wid hwar aln göres en uphöyning stor som en hattekulle. Derunder 
kan läggas gjödsel efter Fänad48. På hwar uphöyning sättes en planta sedan rötterna äro afskurna så 
at de äro 1 quarter långa, hwilka bredas ut åt alla kanter då de sättas och den upkastade jorden föres 
intil och höyes ½ quarter öfwer plantan. En kanna watn öses på, at jorden faller intil. Härmed står 
sängen til Sept. då resten af jorden skjutes ned i raden. Watnas i torka. 
     
   Ofwan på lägges gödsel, ei häst eller får gödsel, hw[il]ken skadar och ger roten en beskaktig smak. 
Den bör wara brunnen. De upskutne stänglar skäras ei af, utan de aktas så at gödseln ei kommer intil 
dem utan et lufthol lämnas omkring stånden. Stakar som sättas intil rutna och skada. Före wintern 
upgrafwes gångarne ½ aln djupt at jorden deri blir rös och fin. Nästa wår uptages jorden på gångarne 
på första ändan i en skottkärra, den på sängen lagda obrunna gödselen nedskrapas i gången. Jorden i 
kärran lägges på sängen så at den höyes til 3 tum etc. I April krattas jorden på sängen up och löses 
samt ränsas. Ledstänger til stöd läggas up på pålar. Stammarne låter man stå til fram uti Augusti för 
at förswaga roten. Då innan frön mogna skäras de af et quarter ofwan jord, för at ge luft under 
wintren emellan gödslen. Skulle någon ny planta upkomma af frön ryckes den up. Är den 
nedskoflade gödslen brunnen til jord kan den kastas om hösten på sängen innan annan gödsel föres 
dit, men är den obrunnen kastas den allenast up, och gödsel föres på sängen utan gångjordens 
mellankomst. Nästa wår kastas åter den lösa rutna jorden ur gångarne på sengen. och i gångarne 
föres gödsel. J 3dje året bör jorden på sängen wara ½ aln uphöyd öfwer gången om annars plantan 
skal hafwa och få nog styrka, och de i ytan utskutna rötter och skott betäckas. De i gången utskutna 
rötter skäras af med spadan. 
   När plantan skal wäxa på det sådda stället göres ränder gropade som förut. ½ aln från ändan sättes 
en pinne, 1 aln derifrän sättes en annan etc. En tum ifrån hwar pinne sättes i fyrkant 4 frön 1 tum 
djupt. Pinnen står til nästa wår. Denna plantering skjer i Nov[ember]. J April sticker sparisen up. 
Hwart frö kan gifwa 3 à 4 à 6 stänglar med blan. De 3 sämre ryckas up då de äro 3 tum höga. Deras 
rötter dragas wäl up. 
   Derefter kratsas jorden intil stånden. De watnas och ränsas när det behöfs. Efter hand och som de 
wäxa föres jorden så intil at toppen är upöfwer 2 tum. Mot hösten blir sängen på detta sättet jämn 
och gödsel föres på, dock så at den ei rörer stänglarne. Widare fortfar man som förut är sagt om de 
planterade. 
   J fjärde året skäres Sparisen. Båda sätten gifwa lika snart Sparis. Men man tror at den som ei 
omsättes skall wara längre efter de ei hindras med några rötters afstympande. Skäras de före 4de 
året, mattas rötterna, som moste i et swagare stånd slå nya rötter. At så lök i början eller andra, som 
slå djupa rötter, mattar jorden, äfwen kål i gångarne. Men Sallat som snart upwäxer kan i början 
tålas. Emot slutet då sängen skall uptagas går det an. 
   Då Sparis skal skäras kännes med fingrarne om icke några skott äro ned i jorden, som kunna 
skadas, der ofwan skäres med hwass knif på sned, men ei så djupt ned, at hjertroten skadas eller 
kronan, då den dör ut. 
   J Osterrike skäres den allenast ofwan jord, ty de lägga sina ei djupare än 2 å 3 tum ned i jorden för 
at få förr skära, men den blir deraf swag. Den skal skäras afton eller morgon, ei midt på dagen, at 
solen ei må torka et sår. Nödgas man at skära midt på dan, bör förut betäckas med kruka el[ler] 
                     
47 I trädgårdssängen, se Figur 4, nästa sida. 
48 Fä dvs. gödsel från djur. 
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annat. De som ej hafwa 2 tum ofwan jord skäras ei, utan betäckas at hwithet ei för går dem. J 
Österrike sättes en ihålig Fläderpipa49 omkring til spetsen skutet up til öfre ändan. Derigenom fås en 
lång, mör och hwit Sparis. Man skär til midt i Junii, ei längre, at roten får kraft til wintre[n]. Men 
mot slutet af omsättningen kan man skära til Juni slut och äfwen längre. 
       

  Figur 4. Sparris-säng. A: Sådd på plats; B: Stödstakar i klykor; C: Stödstakar på sned.  
         Illustration: Catharina Svala.  
 
 

 40 Cap[itlet]  Kron Ärtskockor.  Cynara Scolymnus 

   Den är från Graekelandet el[ler] Saracenien. Italienarne kalla den Articiouo. War ei 1500-talet 
bekant men wäl Cardunculus50. Häraf ha wi 3 slag. [1.] Taggig med många hufwun. [2.] Den gröna 
med aflånga runda hufwun och inböyda blan, tunna hufwun odlas i Frankriket. 3. Ängelska med 
tjocka stora hufwun, tjocka inböyda blan. Den sidsta är bäst, men den medlersta ymnog. 
   De äska god, fet jord, äfwen i sand, isynnerhet på sank fuchtig jord. Men ei en hög, torr plats. De 
tåla ei winterkölden. De updragas af rotskott och kärnor. Rotskotten skiljas försiktigt wid den tiden 
de skola nyttjas. 
   Sängen höstgrafwes, gödslas med gammal kogödsel. Efter nattfrostet om wåren sättas de skilda 
rötter. Det träaktiga tages bort. Små rötter putsas i ändan, ei mer än 4 innerst sittande blan behollas. 
Holor grafwes 5 a 6 quarter från hwarandra, så djupa som plantans längd, hwari den sättes ned at 
hjertat syns ofwan. Man watnar at jorden faller intil, Man fyller holan något öfwer ytan och öfwerst 
formeras en utgropning. Sedan watnas i torka och ränsas. 
   De ängelska kärnorna äro bäst, de äro breda, korta, tjocka, stympade. Alla andra förkastas. På en 
säng 2½ aln bred göres 2 rader til 1 alns afstånd, som äro 3 tum djupa. J första gropen et quarter 
från ändan lägas 3 i triangel. 5 quarter derifrån läggas andra 3 etc. J andra raden sättas 3½ quarter 
från ändan äfwen 3. De läggas om wåren efter nattfrostet helt flatt, utan at stopas. De watnas i 
torkan. En tum djupt läggas, men efter hand föres mer jord öfwer. J tid ryckas de 2 bort och den 
bästa beholles. De upryckta kunna sättas på annat ställe, annars skäras de af i jorden. Jorden ned 
                     
49 Egentligen leksaksbössa, en strut av fläderträ. 
50 Cynara cardunculus, en stor tistel från Medelhavet, vilken varit ursprungsart för kronärtskocka. 
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omkring dem som är qwar. Fruchtas frost hwälwes en kruka öfwer allena öfwer natten. Hufwut 
skäres af då det är moget, ei förr eller sednare. J förra är det dåligt, litet, i sednare trädaktigt och segt. 
Då de öfwersta blomblan gulna, skäres de eller läggas upned wända i sand i källare. På hufwud 
stammen är den bästa. De på sidan skäras strax af; ty de skiema[?] och hindra stamhufwudet at 
mogna. Stjelken bör äfwen nedom blan, annars skjutes flera ste[n]glar, som onödigt matta. Man kan 
förwara dem öfwer wintren, om stjelkarne afskäras til 1 tum, hwar omkring föres jorden från mellan 
rummen högt öfwer, dock så at löf lägges midt öfwer med litet jord deröfwer. Kogödsel lägges uti 
mellanrymden till samma högd, aktandes at ei gödslen kommer intill stänglen. Om wåren bredes 
jorden ut öfwer gödslen och det rutna af stammen skäres af. På detta sätt wara de monga år på 
stället. För Spanska Cardoner51 kan man nyttja(s) bladstjelkarne af kronärtskockan och Mangold. 

 

41 [Capitlet]  Trägårds Ärter  Pisum sativum 

   Deraf äro 8 förändringar. Somliga äro hög- eller låg stam. Kryp-, sena-, tidiga. Tidiga kunna 
urarta, men ei sena. De tidiga blomma nedifrån upåt. Men twärt om sena. De älska ei nygjödd jord, 
utan den som 2 å 3 år burit säd. De tidiga såss på högländt, de sena på fuchtigt ställe. Tidiga 
sockerärter kunna läggas ju då wintfrostet stöter till, då de om wåren upkomma utan at wara för 
ömtåliga. Annars läggas de tidigt om våren. Någon nattfrost gör ei dem skada. Om man kniper af 
toppen wäxa skidorna fortare, isynnerhet i solbaddet. 
   Inga skrynkliga läggas utan glatta fastän de äro maskstugna. Sängen skal wara 2 aln bred och 
gången 3 quarter. Med et 7 quarters rifhufwud med 7 jerntänder til quarters afstånd 2 tum långa  i 
myllig lera, i sand 3 tum. Skaftet skal wara krokugt och tjenligt at trycka ned. Et ½ quarter lämnas 
för störarna på sidorna. I hwarje hol gjorda twärt ofwer läggas 2 ärter af tidiga, men af sena 1 ärta. 
De som ei falla ned hjelpas med fingret. 1½ quarter derifrån nedsättes samma machine etc. och 
öfwertäcker med jord. Härigenom kan sol och luft wärka på at flera skidor sättas. Hackan kommer 
emellan at rensa dem och kupa efter hand. De betäckas mot Foglar när de ligga djupt. De risas52 ei 
förr än de lägga sig. De stänger som sättas omkring böra wara långa men de medlersta korta, at de ei 
midt uti löpa up och hindra solen. Störarne böra ei ha löf, som hindrar solen. Wid sidorna och ändan 
läggas stänger hwarpå de få stödja sig och inskränkas. Åt krypärter fordras korta. Till sätt ärter sättes 
något sednare dock ei efter Mai. Man kan sätta först tidiga, sedan sena och sidst tidiga, ty de senare 
utsättas för mjöldaggen. Så snart skörden är gjord, röyes stjelkarne bort, gifwes åt kor, och jorden 
kastas och gjödes för kål. De först mogna äro tjenligast til fröärter. Ärter läggas i jord uti en låda satt 
i warmt rum som watnas. När rankan är 2 à 4 tum, skäres den af, hackas och kokas i såppor, som 
smaka deraf. De förwaras gröna til wintern om de plockas späda, torkas på Papper i solen och 
wändas. Annars fyllas bouteiller dermed, som sättas i kalt watn kokas och hartsas til framdeles 
behof53. 
    

42 Cap[itlet]  Bönor  Vicia Faba 

   1o Turkiska Phaseolus vulgaris Swärdsbönor54 äro bäst och prunk bönor gifwa ei dem efter. 
   Kryp och pärlbönor55 Phaseol[us] Nanus, förwaras lättast öfwer wintren. 
                     
51 Samma som not 50. Blad och stjälkar blektes. 
52 För att ärtorna ej skulle ligga på marken vid odling på åker satte man ut ris för rankorna att klänga på. 
53 Alltså en form av konservering. 
54 Trädgårdsböna. 
55 Blomsterbönor och trädgårdsbönor. 



 
 

23 
 

   Wälska bönor kunna tidigt updragas och späda skäras som turkiska. Alla desse planteras och 
skötas som ärter. Swärdsbönor willa dock ha större utromme. Fröbönor läggas i tort wäder, watnas 
aldrig och kupas flitigt. Wälska sättas tidigt de andra senare. De risas på södra sidan. Swin äta dem 
ei. 

 
Fruktträd och bärbuskar 

 
43 Cap[itlet]   Jordmon för Fruchtträd 

   Fruchtträn wäxa på höga och låga platser, hwaräst jordmon är god och ei sumpig. På en jämn eller 
mot söder slutande plats, der solen mäst skiner. Om någon del deraf ligger eller slutar mot norr 
skadar ei. I hwilket fall af samma fruchtträ kan planteras på flera ställen för tidigare och sednare 
frucht. De i söder komma förr, sen de i öster, sidst i norr. På en plats der jordmon är et spadtag, kan 
alla slags trän trifwas, än mer der den är djupare. En lerjord som ei är wåt eller klibbig tjenar för de 
flästa. Bättre om den är lös och sandblandad. Men swartmylla är bäst. En styf lerjord förbättras med 
gammal häst- eller fårgödsel, sand, gatusopor. En sandig blandas med gam[mal] Boskapsg[ödsel], 
sumpjord och ler. En sumpig, stenig: Den förra höyes och dikas, den grusiga bortföres och god jord 
ditföres. At så förbättra ett hol lönar ei. Trät wäxer deri et eller annat år men mossas sen och dör ut. 
Stora och höga trän böra ei stå midt i köksg[ården] eller på söder eller öster, de hindra sol och luft, 
men wäl på norra och wästra sidan. 
   Låga och halfstammiga är tjenliga om deras grenar ei räcka hwarandra. 
    
 

44 Capit[let]  Fruchtträns updragande 

   Sjelf updrager man trän för at wara säker. De handlande bedraga oss. J stället för at ympa skära de 
omkring stammen et år förut, hwarigenom det ser ut som et ympat trä. De sälja rotskott och 
småstammar, som de tagit af sämsta sort. Rotskott skäras med rot från sin stam, sättas, ympas eller 
oculeras56. Men de ge ei särdeles frucht, skjuta rotskott. Man inflyttar wilda och ympar i dem. Men 
dessa ha förstoppade käril, få rötter och kunna ei föda ympqvisten. De stå i träg[ården] 3 år at 
utwidga sina rör, men ofta förgäfwes: barken swartnar på dem.  
   De tåla ei eller ombytet med jordmon. Bäst är at updraga telningar i solen och öpen luft, då 
saftrören och porerna äro öpna. J dem kan man ympa i tid. 
   Man tror, at kärnor efter wilda äro bäst at så och för at i dem sedan ympa. Men bäst är at ympa i 
jämlikar. Ei eller behöfs at ympa i alla. Häldst tar man af bästa frucht, men detta lyckas ei altid, ei 
med Renätter och Borstorfare, som ei ge goda stammar. Man tar af de tidigaste mogna äplen och 
päron. Desse bära ymnogast. Alla år mogna kärnor. Bäst är at låta äplet rutna sen krammas i et såll, 
twättas rena. Man anmärker af hwad sort hwart slag är. Af körsbär tages sötbeska Fogelbär för 
tilkommande ympar til söta slag. Alla slags Plommon kärnar til Plommon, Persikor, Apricoses. 
Aldra bäst at låta äplen mogna så at de rutna, hwilk[a] krammas sönder och sedan twättas rena i et 
såll, som til ½ten sänkes ned i watn. De sås ei i skugga utan i öppen sol, ei i stark gödslad jord, som 
handlande, ei eller i mager jord, hwaräst de bli träagtige, få swaga rötter, hw[il]ka flyttad i fet jord 
rutna af fetman. En lös wälgrafwen och nogot fet, ren jord är bäst. Plantsängen bör i Julii e[lle]r 

                     
56 Konsten att ympa och oculera är känd sendan antiken. Vad som egentligen händer blir dock ej klarlagt förrän under 
1800-talet dvs. efter Hernquists tid. Liksom sina samtida, Bergius och Hjortsberg, rekommenderas egen uppdragning. 
Bergius menar att man mycket väl kan gå genvägen över en ny vildapel eller rotskott därav. 
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Aug. gräfwas et spadtag djupt. J Nov: läggas kärnorna i uphålls wäder. Sängen delas med snöret i 
fåror 1 tums djupa 1 aln e[lle]r 5 quarter emellan hwar rad, läggas kärnorna. Med rifskaftet skjutes 
jorden ofwan. De läggas fingers bredt emellan. Hwart slag för sig som med pinnar utmärkes. Eller 
efter 2 å 3 weckors stöpläggning57 läggas de om wåren. Dessa komma sällan up första året. Man sår 
ei tjernorna. Stå plantorna för tät ryckas de swagaste up, så at hwar får 3 tums afstånd. De ränsas, 
jorden hackas och föres up til stammen den och nästa Sommar. Hwarefter mot hösten flyttas de dit 
de skola ympas eller oculeras. 
   Utan ympning kan man få variationer. Kärnornas olikhet jordmons beskaffenhet, wädrets natur, 
frömolets tilkomst från andra trän göra mycket dertil58. Bästa kärnor i sur mager jord gifwa sur och 
sträf frucht. En mild, blir mildare af jordmon. Således skulle ei altid ympas och oculeras. De 
telningar som hafwa i trädscholan minsta taggar och tjocksta Löfwen ympas ei. De utflyttas allenast 
til större utrymme. 

 

45 Capit[let]  Om Ympning 

   Ympas i stammen e[lle]r i klyft e[lle]r i Bark.  
   A. Förrän löfwen spricka ut då wädret tillåter. Förr de deri safwan går förut t.e. i kjersebär wid 
koleld. Ympas då saften är i full gång får ympen för mycken saft, som klibbar sig. J klart wäder och 
[sol?]sken. 
   B. Ympa häldst i af kärnor updragna. Hwart slag kärnor sås apart. J de frodogaste ympas 
Högstam. J de lägre lågstammiga. Pepins, pigeonsäplen, Bergamotterpäron. J glatta. Sedan plantan 
stått 2 år, flyttas den på en rumligare säng, efter 2 å 3 år derstädes ympas 3 å 4 tum up från backen. 
Men i kjersbär högre upp. Stammen skäres horizontelt af. Den klyfwes midt i käppen. Är stammen 
tjock, ympas 4 sidor. Sättas på sidan der mästa blasten är. 
   C. Ympqwisten af friska fruchtbärande, som suttit i toppen i solen och äro utan fläck, ei watn 
skott, af samma tjocklek som stammen e[lle]r som en skrifpenna, af et års skott rak och jämn. Den 
skäres innan safwen går i Mars och April. De gömmas ned i jorden en aln, eller i jord och mossa 
inpackade i låda. Sättet at til skära dem. Kilen som sättes i en tjock stamm blir längre och starkare. 
Ofwan kilen behålles allenast en längd med 2 ögon. Kjersbärs ympen kan ha flera ögon. 
   D. Stammen afsågas ½ tum på hwar sida under det man står på knä på matta. Man klyfwer 
stammen med knif och lyfter knifwen undan kilen, som inpassas. Waxets ingredientier äro wax, 
Terpentin och fett. Men waxet torkar, det feta täpper porerna. Bättre är lera, kogödsel med hår eller 
hackelse eller tag wax och kåda med smör. Det instrykes ei i sprickorna. 
   E. Sättes en ung ympqwist in uti et större trä med tjockre bark skall saftgångarna passa ihop. Kilen 
göres ei innantil för tunn utan låter den inre kantens bark blifwa qwar. Bandet sättes lagom hårdt åt. 
Skafrar[?] sättas omkring. Plåstret efterses. Rotskotten skäras af, men stammens skott blifwa 
sittande til hösten. På högstamiga skäras de nedersta ögon af men ei på lågstammiga, som äfwen 
kunna flyttas. 
   Lika böra ympas i lika som ha lika saftrör. 
   Barkympa, Oculera, af sugning, copulera, aflägningar, snittl[ingar].  
   Oculering anställes då safwan är flytande och ögat bildadt, t.e. midsommars tiden i det wakande 
ögat. 
   Stammen bör wara ung frisk, sund, af kärnor updragen som är glatt; äfwen i tjocka. På kiersbär 

                     
57 Blötläggning. 
58 Man hade inte klart för sig hur ärftligheten fungerade. Hernquist syftar på lika-lika principen. 
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högre up. Virgilus59 råder at ympa i ögat. 
   Grenarna afstympas ei. 
   Ögat tages af friska, i sol och luft sittande. De afskäras samma dag eller stickas de i äple e[lle]r 
gurka. De midt på gren tagas, men af Persikor öfwerst. Det tages warsamt ut kort före ympningen 
med roten, med tilhjelp af en Penna. En triangel göres. Bladet afskjäres och stjelken holles i mund. 
   J Stammen öpnas som et T. Wid ögat bör ei en träskifwa wara fästad. Ögat bör ei wätas. 14 dar 
efter sedan man ympat ses om stjelken släpper då det slår an. Efter en månad tages bandet bort. 
   Näst April eller Mai skäres stammen af ofwan oculagen, tät invid. 
   Flera ögon kunna sättas i en stam; dock på olika sidor. Den holles för den bästa förädlingen. 
   Afsugning hålles för lättare ithy at ympqwisten näres af båda stammarne. Brukas mest med 
stenfruchter. Det ädla årsskottet föres in uti klöften på det wilda. Copulera årsgamla qwistar 
skär(r)as och bindas ihop. Snitlingar och aflägningar. [Här en tomsida] 
    
 

50 [Capitlet]  Om flyttning och sättning 

   [1.] Om rätta tiden. 2. Til hwad afstånd. 3. Hålens storlek. 4. Jordens tillredning. 5. Sätt och tid att 
flytta. 6. Huru det skall beskäras. 7. Huru djupt. 8. Huru sättningen förrättas. 9. [Wård?] 
   1o Trän flyttas då löfwen begynner falla. De hinna innan wintren fästa rötter. Jorden sjunker under 
wintren, nästa wår skjuta rötterna innan löfwen spricka ut. Om wåren kunna de wäl flyttas om de 
derefter flittigt watnas, ty den då omrörda jorden torkar. Om wåren sättas de på fuchtiga ställen. 
Aldrig bör träd sättas då jorden klimpas, om annars  man ei wil föra torr god jord omkring rötterna. 
Watn omkring roten öfwer wintern skadar. De kunna äfwen med warsamhet flyttas om sommaren. 
   2o Många sätta trän så tät at rötterna wekla sig om hwar andra, äfwen toppar och grenar. De 
skygga ofta undan för köksplanterna wärme och sol. De tät satta bära allenast i toppen. Grenarne 
nedom, hwartil sol och luft ei fritt kommer bära ei. Olika jordmon, trädslag, Hög-låg stamiga och 
Espalier ändra afstånden. J god jordmon sättas de longt ifrån hwar an, ty de wäxa starkare. 
Högst[ammiga] skola mer åtskiljas än lågst[ammiga]. De större Äple och Päron trä behöfwa 15 à 16 
aln. Plommon och kjersbärs 10 à 12 Dto i god jord, i sämre 2 alnar närmare. Qwitten och Mulbär 10 
à 12 Dto.  
   Lågsta[mmiga]: Aple och Päron 7 à 8 dto, Plom[mon]. och kjersb[bär] 6 à 7 dto. Hwad espalier 
angå behöfwa Persicor och Apricoser 8 à 10, Winrankor 8 à 10, aplar 6 à 7. Kjersbär och Plommon 
8 à 10, ty utdragas grenarne på trän bekläda de snart hela mellan rymden. Desse således utsträckta 
grenar ge mer frucht än de som wäxa i högden tidigt. J ungdomen behöfwa de ei hela rymden, 
derföre kan emellan de högstam[miga] plantera dem som snart gifwa frucht, lågstam eller caville 
och pigeon60. Då de stora behöfwa sitt fulla utrymme flyttas desse bort. Emellan espalierer och 
lågst[ammiga] sättas winbärs och stickelbärs61 buskar som bära frucht några år innan de böra 
borttagas. 
   3o Hålen göras för små deri rötterna inweklas inom hwarandra, dö ut och förtorkas. De fina 
rötterna böra finna åt alla kanter lös och fin jord. För et ungt träd som i 4 à 5 året blifwit ympadt och 
sedan ståt 1 år, bör gräfwas 1½ aln djupt och 2 aln widt, i dålig 3 aln och jord ditföras. Torfwor 
skäras och läggas afsides, den goda jorden på högra, den undra sämre på wänster. 4 à 6 weckor förut 

                     
59 Här hänvisas direkt till den romerske skalden Vergilius (70–19 fKr), vilken bl.a. skrev lärodikten ”Georgica” om 
åkerbruk, frukt- och vinodling, boskapsskötsel och biodling. 
60 Äppelsorter. 
61 Krusbär. 
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om hösten böra holen göras. För de om wåren flyttande gräfwes om hösten. 
   4o Jorden redes wäl; sand, stenar och rötter bortränsas. En stenig och grusig bortföres, annan 
anskaffas. Leran upblandas med sand, en sandfull blandas med gammal gödsel och lera, wädrad 
sumpjord. Räcker goda jorden allenast til 3 à 4 quarter sättas kjers[bärs-], Plomm[onträd] hwars 
rötter följa ytan efter; unga behöfwa ei gödsel, men wäl gamla trän. Grästorfworna läggas wända på 
botten, derpå bästa jorden som trampas jämn, derpå åter grästorf til ½ holan är fyld. Trän flyttas ei 
der andra stått, om icke annan jord ditföres. Gödselblandning duger ei.  
   5o Ett flytträd uptages ei förrän det skall sättas; ty rötterna torka hastigt. Rötterna skadas ei och 
derföre gräfwes i en cirkel widt omkring en aln eller mera. Man bör ei rycka det löst sedan man 
förut med spada skadat rötterna. Ju mindre man behöfwer skära rötterna, ju bättre. Trädet bör sättas 
med oskadade rötter straxt, innan rötterna torkas.  
   6o Är någon rot skadad eller torr bör den på sned inifrån utåt afskäras. Af toppen eller grenarne 
skäres allenast så mycket som swarar mot det af roten bortskurna, annars icke. Men flyttas et 
gammalt trä som har få rötter, bör ½ af kronan bortskäras. 
   7o Ett trä bör sättas så djupt som det stått, ei mer eller mindre, om icke 2 tum djupare i lös jord. 
Det ympade eller oculerade stället skal ei ned i jorden. Up öfwer de öfwersta rötter skall 1 quarter 
jord finnas. 
   8o J hålan sedan torfwen är lagd på botn göres med god jord en uphöyning midt uti, derpå trädet 
sättes under det at rötterna spridas utåt alla sidor, så at de ei korsa hwarandra. En annan håller trädet 
under det, at den bättre jorden öses på rötterna. Jorden kastas med hastighet mot stammen. Man 
lyfter och rycker uti trädet. Är jorden torr, öses några ämbar watn på jorden emellan åt hwart omlag 
med jord. Man behöfwer hwarken trampa ned jorden, eller at sätta käppar bredowid, hwilka båda 
skulle skada. En stör kan sättas endast då trädet har en stor krona och är blott stäldt för wädret. [Se 
figur nedan.] På dylikt sätt kunna trän flyttas midt under blomningen. Flyttas et träd intil wägg, wäg 
eller Plank, bör hufwudgren wändas från wägen och wäggen. Äro 2 huvudrötter motsatta skola de 
följa wägen och wäggen efter. Bredo wid wägg eller mur satta trän skola luta inåt, at de kunna 
bindas fast. Ympen på trät wänder sig utåt. På stora trän observeras at trädet ställes i samma 
wäderstreck, men ei med unga. Det watnas i torka. Ofwan före stäken[?]62 requireras[?]63 göres en 
gryta forme med gödsel. J torka watnas. 
   [9o] Man watnar både stam och krona i torkan, men förut gnides stammen med en ylleklut. 
Härwid öpnas porerna hwarigenom luft och dagg insuges. Omkring trän gräfwes och ränsas alltid, 
dock så i ytan at rötterna ei skadas och om trädet förut burit frucht några år, blandas kogödsel ibland 
jorden. Men aldrig bör rötterna alldeles blottas hwaraf de kunde torkas, barken skrynklas och få 
brandskada. Det skadar at med halm omlinda stammen öfwer wintren, ty deri bygga insecter sina 
bon. Luften är wälgörande. Hindras: insuper fuchtighet hwaraf förkylning rota, kräfta, brand. 
Luftens tilgång är nödwändig ty endevier, Cardoner, Sellerie som bindes ihop blifwa bleka, weka 
och swaga. 
    
 

51 Cap[itlet]  Sjukdomar 

   De mästa sjukdomar komma af jordmon som kan wara för wåt eller för torr, af gödsel under 
späda, af magerhet. Et ungt spädt gödslat trä blir swampigt, tål ei köld. Rötterna såras som oftast på 
äple och kjerssbärsträn med spadan genom kastning. Jnga onda tekn gifwas. Ei skada at skära med 
                     
62 Stödstaken? 
63 Rekommenderas? 
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brödknifwen. Ei eller bränner Solen på södra sidan. Det är Solen om wintren, som uptinar isglopet, 
h[wil]ket mot och under natten fryser til en isskorpa h[wil]ken skadar och stelnar wätskorna i 
kärilen. 
   Ser barken mörk och swart, skrynklig, upblåsen eller infalln, der skäres intil det friska och 
kodynga med lera strykes på. Skärmar eller halm hjelpa ei men gnidning med en klut på stammen 
och större grenarne då fuchtighet derpå stannar. Jnträffar långwarig ostan wid höst eller wår får träd 
kallbrand, ty transpiration hämmas. Då gnides och besprutas med watn. 
   Genom starkt hagel, skjutande, kastande, slående, skadas barken. 
   Gulsot wisar sig med gula löf, grenändarne swartna, rötterna anta samma färg. Larver, råttor 
förderfwa rötterna, ållonborrar eller då rötterna stöta mot hård lera, gräs, sten, då undersökas 
rötterna. Det skadade bortskäres och lera och kodynga strykes på och fördrifwa skade djuren. Är 
jorden ordsak föres den öfre och undre bort så mycket man kan få unda[n], förer ny jord dit, och 
gräfwes en grop 7 å 8 tum från stammen, deri slås följande. Diskwatn samlas, häst- ko- får gödsel 
blandas deri och god ängjord med watn. Detta 2 kannor slås uti gropen. 
   Stenfruchts stammar utsila Gummi64, h[wil]ket skjer då trädet såras eller för mycket grenar 
oförsiktigt afskäras. Detta af hjelpes dermed, at wi med en ylleklut aftorka i första början den 
utflutna saften innan den stelnar, så at den ei får stelna och fräter. 
   Somliga trän äro ofruchtsamma, wäxa i träd, bära blommor, få ofta frucht, men fruchten faller af. 
Man recommenderar då åderlåtning65, kopning och fontineller. Kopningen skjer då man med en 
hwass knif skär igenom barken intil trädet något på sned. Den öfwerflödiga wätskan flödar 
derigenom ut. Drifwer trädet starkt på en sida, så åderlåtes på andra. 
   Måssan på trän suger med sina rötter saften från träns bark och lefwer på dess bekostnad, 
öfwertäcker porerna, motta och behålla wätan, som fryser til skärpa hwilken skadar och föder 
brand66. Insecter fästa sig deri. Måssan skrapas med trädknif och stammen gnides nedifrån upåt. 
   Insectslarver äro små, många, som betäcka hela trädet, fräta löfwen och om andra stå ut förloras 
nästa års frucht. Alt det man angifwit til dess ödeläggande är förgäfwes och otilräckelig och 
mödosamt. 
   Efter några dars uppehälle sprutas mit på dan om wåren frisk watn på krona och stamm, hwaraf 
falla ned och wantrifwas. Utom watn sprutadt, strör snus på dem. 
   Ållonborrar Melolontha skada alla trän, mest hwart 4de år. Dessa dödas under stark åska af 
swafellukt, derföre rökes under trän med swafwel. Annars skakas trän at ållonborren faller ned på 
lakan, der han dödas. Då han fått wingar paras han inom 14 dar, hwarefter honan kryper ned i jorden 
och lägger ägg. Derpå kryper hon än en gång up, paras och går ned at wärpa fast mindre antal, 
derefter lämnar hon skådeplatsen och dör. Om hon fångas får man se at hon lägger första gången 12 
à 30 ägg, andra gången 3 à 4. J slut af aug. e[ller] i Sept. går ut en liten hwit larve, som borrar sig 
ned i jorden, rullar sig ihop til et nysta til nästa wår, då han åter stiger upåt, förtärer rötter. Mot 
hösten drar han sig åter ned, mot wåren kommer åter til jordytan och förtär alt och så widare alla år 
intil 4de el[ler] 5te då den förwandlas til ollonborre. De första dagarne af dessas kringflygande 
skakas trän och de slaktas. Då borde skall hållas öfwer allt i skogar och trägårdar. 1753 blef en 
sådan allmen jagt hållen uti Churpfaltz, hwaräst hwar bonde och Borgare skulle lefwerera et wist 
antal. För hwarje fjärding betaltes 12 kreutzer och 600 floriner utbetaltes. 
   Twåstjertar Forficula skada blomman och fruchten. Desse ödeläggas med Pappersstrutar, hwilka 
de krypa uti om natten, då de mäst gå. Om morgon skakas de ur dessa strutar och dödas. 
                     
64 Kåda. 
65 Åderlåtning användes som universalmetod mot allehanda åkommor på människor, djur och även växter. 
66 Brännskada. 
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   Vi söka utöda en fjende, som dock förföljer wåra större fiender. Grodan äter sniglar, båda  förtära 
jordbär. Mulwadan äter daggmasken. Spindelen flugan. 
    

 

52 Cap[itlet]  Om beskärning 

   Man beskär trän för at få rum och bättre frucht. Den från roten wanligen kommande saft delar sig 
ymnogare til de återstående grenar. Måttan är bäst, alt för många afskurna grenar mattar och dödar, 
konsten läres af mästare. Följande Reglor böra dock i agttagas. 
   1. Fristående träd beskäras från ungdomen til hwad som man wil: dock så at det blir öpet för sol 
och luft, at det får en ihålighet. 
   2. På alla trän afskäras torra, skadade och de som gå rakt up från stammen. Hwad mera skjer i 
gamla högst[ammiga] är skadeligt. 
   3. Persikor och apricoser beskäres om wåren. Alla andra från Octob[e]r  til April. 
   4. Ett flyttadt träd bör första året beskäras, om icke et Espalierträ, som är ympadt eller oculeradt. 
Det skäres af i toppen så at 3 à 4 ögon blifwa qwar. 
   5. Man lämnar 2ne modergrenar, som sträckas ut på sidorna. 
   6. Dessa skäras ei första året.  
   7. 5 å 6 tum ofwan före dessa til ämnas andra 2 sidogrenar. Alla deremellan afskäras. 
   8. Jngen rakt upgående får tålas, sådane draga saften upåt och matta. 
   9. Espalierna böra på Grenarne ha lika många grenar på ymse sidor.  
   10. Trädets medlersta del hålles kortare än nedersta. Löfwen skola betäcka alla grenar och mästa 
af trädet. 
   11. Watngrenar67 handteras försiktigt. Unga på unga träd kunna afskäras inwid trädet. På gamla 
trä, då de ei gå rakt up, skäras af i toppen at 4 à 5 ögon äro qwar. Äro flera watngrenar skäres allena 
en del. Skär man alla, skjuta andra fram tils trädet är utmattadt. 
   12. Om sommaren skäres ei, ty dermed förwaras saften i sit lopp. Kastar sig annorstädes, skjuter ut 
andra skott. 
   13. Espalieren löses innan han skäres. Skäres sen på en sida til ½, derefter på andra til samma 
höyd och sidst ofwanföre. 
   14. Snitten göras wid et öga och på sned; ögat bör wända sig deråt man wil ha gren. 
   15. De som korsa hwarandra bortskäres 1. J espaliere lidas ei gaffelgrenar. 
   16. Skola hela grenar afskäras, skäras de af tät inwid stammen wid den krusiga ringen. Skäres det 
längre in öfwerdrages ei såret med barken. 
   17. Alla grenar inåt muren och utåt böra afskäras. 
   18. Modergrenar på Persicor och dylika skäras i andra året til 5 à 6 tum, så at de ge fruchtgrenar til 
unga skott. På Apel och Påron träd afkortas de ei ty de få frucht på yttre delen, som är 2 à 3 år 
gamla. 
   19. Små fruchtgrenar skonas altid. På stenfruchter blifwa de 1 à 2 tum långa och ha i änden en tofs 
af fruchknoppar med en enda löf knopp, utom denna kan fruchten ei näras. En sådan gren bär frucht 
2 à 3 år. Han torkas sedan och bör skäras bort. På äple och Päron trä blir den 6 à 15 linier lång, är 
ojämn, liksom bestående af ringar och ändas med en tjock knopp. Nästa wår spricka blommor der ut 
på hwars sid[a] en å 2 löfknoppar, denna ändan förtorkas då fruchten är mogen. Det öfriga bär nästa 
år, också 4 à 5 år. Hwarefter denna knöliga gren kan afskäras. 
                     
67 Vattenskott. 
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   20. J Espalierer tålas ingen gren, som ei kan böyas åt sidan fast det skulle knaka i honom. Han bär 
så mycket mer frucht, ty saften uppehålles mer, arbetas mer, och dunstar ymnogare i sidogren äfwen 
och mer då han är wriden. 
   21. Sitta flera grenar på et ställe skäras de bort som ha få ögon, och den med tätaste ögon beholles. 
   22 Swagt drifwande skäras om hösten, men starkdrifwande om wåren. 
   23. Alla wattengrenar afskäras ei på en gång. 
   24. Wissa päront[räd] Virgolilense, Beurre blanc, St. Germain, Beurré rouge et gris, Äple 
Renette, Muscatcher tåla blott liten beskärning. Borstorfer bör aldrig skäras förrn Hon dör ut. 
Calville blanc et rouge låta ei utan brand skada skära sig. 
   Kjersbärsträd i synnerhet hjertformiga tåla ei knif. 
    
 

 53 Cap[itlet]   Om apel 

   Denna wäxer i all jordmon; som icke är stenig och wåt, älska sol och luft. Rötterna följa ytan. De 
högstammiga beskäras ei, åtminstone lindrigt. J god jordmon kan det stå 1000de år. En man i 
Ängland hade en Appel af h[wil]ken han i 30 år hade årl[igen] 1230 pinter must. De Romare 
omtalte 29 sorter. Wi kunna skilja öfwer 100de varieteter. Sommar Caviller röda är mycket bördig. 
Tjenar til ½ stammiga bäst. Det bär frucht i 2 à 3 året sedan det är ympadt. Fruchten är skön, mognar 
i Aug. och ätes då. Gömd mjölas och skämmes. 2. Hwita Som[mar] Caviller ha en winsyrlig smak. 
Förwaras 4 à 6 weckor, mognar i Aug. Bredwid stjelken på en sida är kött. Drifwes bäst i Espaliere. 
   Röda Höst Caviller är god isynnerhet då det är ungt. Grenarne slå ut horizontelt. På åldren får det 
kräftan och bär ändock. På unga träd är fruchten röd på solsidan och hwitgrön inuti. Med tiden är 
det mörkrödt och har röda strimor inuti. Är winsurt. Blir bättre mot Jul. 
   Caville blanche d'automne fruchtbart och smakeligt. Wäxer frodigt. J högstamm får det kräftan, i 
Espalier och låg stam och om det beskäres warar det länge. Fruchten är stor och kantig med djupt 
öga. Hinnan fin, köttet mört, liknar smultron, hallon och Champagnewin. Mognar efter Michaëlis 
och ätes i Januari, Febr. 
   Junii äple. 
   Guld Pipping, Ängelsk Renette, longlagt litet gult äple med fast kött, ypperlig smak, mognar i 
Octobr, kan gömmas til wåren. Det ympas i hårda wilda träd. 
   Röda dufwe äplen, kärnhuset är et kors, ser ut och smakar behageligt, förwaras tils om wåren. Det 
wäxer i alla former och bär ymnogt. 
   Borstorfer af en Saxisk by wid Leipzig. Är sött. Trädet wäxer longsamt. Efter ympning bär det 10 
år efter och 30 år innan det blir stort. Men sedan bär det ansenligt och är rikt arf för en Son, som får 
20 trän i Arff. De beskäras ei, stå rumligt. 
   Renetter, Röda Rostocker, Grawensteiner, Wiener, och til stekäple dubbla lökäplen m.f. 
   Siberiska Jsäple trädet är wacker af laxebrun färg rödaktigt med grå fläckar, gläntsande. Fruchten 
sitter klaswis, är liten och röd, mognar i Julii, äro då osmakelige, men bli smakeliga om de få ligga 
på halm til MichaÍlis. Efter ympningen bär det frucht andra året. Et annat från Ryssland är 
genomskinligt. 
   Swarta Borstorfer, Pomme noire. Får på södra sidan en swart röd färg, är ei Borstorferslag. 
   Somliga hwila hwart annat år. Om man afplåckar en del af blommorna det året som det bär, får 
man frucht andra året. J Ryssland hugges af rötterna på et gammal[t] på ena sidan, på andra gräfwes 
en lång grop deri trädet nedgräfwes som det är, hwaraf telningar up wäxa. Dessa utplanteras: Men 
de slå af roten up nya. 
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54 Capitl[et]  Om Päron 

   Päron slå djupa rötter och derföre äskar 1½ alns djup. Det tål fuchtighet. Somliga wäxa i högden 
men bära sent, hwarföre man ympar Päron i Qwitten, men häldre ympas i telningar, som af kärnor 
äro updragne. För at påskynda dem åderlåtes på roten. Plinius upräknar 35 Sorter, andra 710 och än 
flera gifwas. 12 äro de tjenligaste. 
   Beurré gris har et ringa utseende men smakar ypperligt, smälter i mun. Mognar i Sept. förtäres 
inom 14 dar. Trifs bäst ½ stammigt. Om man oculerar deraf brukas Pufware[?]. 
   Beuré blanc wäxer starkt, bär ymnigt 3 à 4de året efter dess ympande. Mognar i Octobr., håller sig 
til Dec. Smakar ei så wäl som den förra, har en aromatisk smak om sommaren warit torr, annars är 
den watnaktig. 
   La Virgouleuse från en bondeby i Frankriket wäxer fritt och i Espalier, det bär ymnogt och saftig 
frucht. Den drar smak af furubräder och annat. J Espalière beskäres den lindrigt. 
   Bergamotter äro från Syrien til Italien ankomne och kallas i Syrien Beg-armond, första bland 
Päron. J sand planterat blir fruchten grynig men i god och fet jord ei, utan ymnogt men drar ut på 
tiden. Genom koppning68 torde det kunna påskyndas, men med Grenarnas böyning är bäst. J Sept 
mognar wintersorten. 
   St. Germain P[äron] mognar sent men warar frisk länge. Är stor, smakar wäl, är saftfull. Älskar 
drifwas i Espalier. De tagas gröna af trädet. 
   Bergamotte Crassanne så tjockt som longt. J Espalier blir fruchten bättre men ger mindre af sig. 
Fritt wuxen ger mer små frucht, som är små men saftfull. Bärgas i Octobr., och gömmes en månad, 
6 à 7 weckor. 
   Keysarinnor och Bon Chretiens äro bekanta slag. De förra äro ei äteliga förrän de rutna. De 
sednare hålla sig länge, isynnerhet de som ha knutar och äro en winterart.  
   Marquise är stort och godt med fin och behagelig saft. Mognar i Nov: och Dec. Trädet wäxer 
starkt och tål knifwen. Genom grenarnes brytande befordras fruchtbarheten. 
   Colonart är en ypperlig winterfrucht. Den bärgas i Octobr. men bli äteliga i Dec. och hålla sig hela 
wintren. Trädet kan stå fritt och i Espalier. De bära senfärdigt om grenarne ei brytas. 
   Verte Longue d'Hiver el[ler] Epine d'Hiver. Trädet är altid besatt med hårda taggar, blir ätlig i 
Dec, och är sen frisk 3 månader. Det går bäst i Espalier. Wäxer trädet up i hög stam, bli päronen 
små. 
   Cuisse Madame är ypperlig sommarfrucht, mycket bördig både fritt och högstammigt. Mognar i 
Aug. och Sept. Får olika färg alt efter wäderstrecket; grön åt norden el[ler] gulgrön på en sida, brun 
på andra med ympqwistar åt wästra kanten, men gul och rödspräcklig mot söder. 
   Til Must Cider samlas mogen frucht för sig och omogne, oprutna förkastas. Hwart slag stötes för 
sig. Den prässas först sakta at skilja den från hårdprässade. Resten anwändes til Bränwin eller 
swinfoder. Den sämre musten drickes först ut med tjenstefolk. 
   De bättre sorterna tjena til at koka och torka. Af de saftfullaste kokas saften ut. De hårdare kokas 
sakta, at det träniga blir mört och behageligt. 
   Saftfulla duga ei til at torka. Ei eller de winsura, ei de stenfulla, ty saften kokas ut och stenarna bli 
qwar. 
   Nisi utile est, quod facis, stulta est gloria69. 
   Innan man torkar päron böra de eftermogna om de skola bli söta. De stora kokas förut och 
kallnade flåss och läggas på flata flätade widje korgar, med stjerten upåt något åtskilda. De sättas i 
                     
68 En form av åderlåtning. 
69 “Om det som du gör inte är nyttigt, så är din ära fåfäng”. Ur Vergilius Georgica.  
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en måtteligen warm ugn första gången, utan at skära i dem. Skalen med småskuren, mogen frucht 
kokas, prässas och saften inkokas. När päronen äro jämnmogna ränsas de, prässas och doppas i 
musten. Insätter dem i sina korgar i ugnen, torkar och dåppar dem åter och insätter dem 3dje 
g[ången]. Om man följt denna förskrift äro de söta, ei torra eller brända. 
   Af söta och saftfulla kokas saft. Öfwer en sakta eld med lock på grytan kokas, saften prässas sen ut 
sakta genom et kläde. Denna saft inkokas til Syrup. Eller skäras de i små skiwor, prässas och saften 
inkokas. De insyltas häldst små, aromatiska. Halfwa stjelken skäres af, skalar dem och kastar dem i 
kalt watn. Derpå i kokande och kokar dem möra, då tas de up at kallna. Tag lika mycket såcker, som 
kokas tils det blir segt och trådigt. Fruchten kokas wäl mör deri. Derpå lägges han i glasburkar. 
Sockret kokas om tils det trådar sig, då det slåss på päronen och bindes papper ofwanpå. 
   J stället för såcker tas honung, tunn, ung, Jungfru honung. Den kokas sakta och et wått kläde 
lägges öfwer och ömsas om 5 à 6 g[ånger]. Detta drar lukten och smaken ut honungen. 
    
 

 55 Capit[let]  Om Qwitten  Pyrus Cydonia 

     Den är af 2 slag. Äple och Päron Qwitten. Det förra surare och skarpare, förmodeligen original. 
Den bästa är Cognassier de Portugal. Kan ätas osyltadt. Det bär sparsamt. Det ökas af rotskott, 
isynnerhet om afhugger en gammal stamm wid roten. Likaledes planteras snittlingar af fasta, hårda 
grenar. Virg. Georg. Lib. 2. v. 300: Neve flagella summæ pete, aut Summa distringe ex arbore 
plantas70 säyer så om winrankan, men det passar med Qwitten. De ätas föga men wäl insyltade. 
Dessas och Borstorfers-saft blandas til Qwitten mos. Af qwitten tillagas Marmelad, Qwitten Win, 
som styrker magen. Qwitten Elixir: de nedsyltas med litet ättika och såcker. Tyska Bonden kokar 
mos af Sweskon Plommon, slår Qwittensaft uti för at styrka magen, då han äter moset som smör. 
Päron must får häraf styrka och behagelig smak. 
   Man ympar Päron i Qwitten trä och Qwitten i Hagtorn. Men säkrast at ympa hwar sort i sina likar. 
    
 

56 Cap[itlet]  Prunus Cerasus 

   Tål al jordmon äfwen sand och stenören men ei sur. Dock bäst i lerblandning. Det tål ei gödsel, 
deraf wäxer det i träd, slår ut gummi blir sjukt. Det tål ei knif71. Det är ock en förlust ty så wäl 
gamla skott, som unga bära frucht. Allenast torra grenar afskäras och de qwistar i Espalier, som 
wäxa ogent72 ut. Wi hafwa åtskilliga slag. Man delar dem i 4 Classer. 1. Swarta söta. 2. Hwita söta. 
3. Swarta sura. 4. Ljusa glas körsbär, 5. högröda. Fransoserna dela dem i runda och hjertformiga, 
andra i Söta och sura. Man påstår at det finnas utan kärna, som komma af dubbla blommor. Falskt. 
   De bästa sorter äro följande. 
   1. Tragiska Muskateller. Trädet bär i 2 à 3 året sedan det är ympadt och ymnogt. Bären äro söta 
och saftfulla. Mogna om midsommar, dock så at de mogna i 3 weckor efter hand och kallas derföre 
Succession Kjerssbär. De ympas i söta och sura stammar. De gå bäst i Espalier. Några planteras i 
norr för sednare frucht. 
   2. Oranien kiersse[b]är röda och swarta ha mycken saft och smakelig. Wäxa lågt och slokande, 
har skört trä. Duger häldst i Espalier. Fruchten mognar i Julii och Aug.  

                     
70 “Välj inte till plantor yttersta skotten på rankan och skär dem inte ända i toppen”. 
71 Syftar på att plommon och körsbär avger kraftigt med kåda vid sårskador. 
72 Ojämnt. 
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   3. Glas-kirschen äro saftfulla, syrliga, wälsmakande. Blifwa behageligare ju längre de sitta på 
trädet. De rutna ei. Trädet wäxer starkt, är skört. Bären mogna i Julii och räcka en månad. De få ofta 
twillingar. Bärstjelken är kort, cerise å court queue73. Det ympas i sura och söta, heldst i 
fogelkerssbärs stam och står bäst på fritt land. 
   4. Frühe Herzkirschen. De äro söta då de mogna i Julii månad då huden är mäst swart. Trädet 
ympas i söta stammar och på fritt land. Det bär ymnogt utan at slå felt. 
   5. Swarta - 6. Hwita Spanska k. äro kända sorter. Ha fast och tät kött. Trädet wäxer högt och blir 
ymnogt. J sandig jord bli bären mindre och ömtåliga mot frost. De hwita böra strax ätas, på en dag 
förlora de smaken och i regnwäder spricka de sönder och få watten smak. 
   7. Röda Spanska Bigareau rouge äro bättre än de förre. Man påstår at detta är stamträd til de förra. 
Trädet wäxer högt och duger ei til Espalier. Fruchten är saftfull behagelig. Men bären rutna om regn 
infaller i dess mogningstid i Julii. Det ympas i söta stammar. 
   8. Maikirschen är minst af alla. Cerasus pumila Macedonia. Fruchten är liten, men blir angenäm 
då är mogen och swart. De tjenar bäst i Espalier på söder. Men pragiska Muskateller äro bättre och 
ymnigare 4 g[ånger] och äfwen så tidiga. Likaledes Cerisier Royale. De ympas i söta och sura 
stammar. 
   9. Stora och dubbla Moreller äro ypperliga i alla anseender. Är något syrligt, som dock förändras 
efter platsen. Den planteras gemenligen mot norr och Wäst hwaräst den wäxer stor at den kan 
nyttjas i köket. Är nog sur rå. Mot söder blir fruchten drägeligare. De ympas i sura stammar. 
   10. Kirschen Von der Natte wäxer starkt. J Espalier drifwes det widt. Det kan planteras i alla 
wäderstreck, åt norr och Wäster, at kläda en wägg. Det bär ymnogt men torkar i ändarne, som 
afskäras. Fruchten mognar alt som trädet är satt. 
   11. Griollier de Portugal bär största bären men få, som äro angenämt bäska. De mogna i Julii och 
Aug. Ympas i söta. Liknar Grosse Ungarische. 
   14. Pund Kirschen. Bären wäga ofta 1 lod. Äro sena och ätas ei gerna, de syltas. Mogna sednare än 
andra. Det bär ei ymnigt. Swarta florell kerssbär ge ymnog frucht något mindre än förra. De mogna 
och sent. Bruselska Bringe bär ymnigt med fin, syrlig smak. Trädet är litet, knapt 3 alnar högt. 
Mister sina grenar och dör inom 20 år. 
   October Kirschen fins uti Assenburgiska trägården, hwilka blommar och bär frucht från wåren til 
October. 
   Sura kunna ympas uti söta men ei söta uti sura stammar. Man påstår at de kunna ympas uti 
Qwittenstammar för at få October bär. 
   Plinius säger at de ympas i Lagerbär. Wist är at de kunna ympas i mullbärs träd74. De hwita 
k[erssbärs] träd ha en hwit- askfärgad bark med stora tunna blan och djupa inskärningar. De sura ha 
en mörkare bark, mindre, mörka, tjocka och mindre inskurna blan, som äro glatta. De kunna 
updragas af kärnor bäst och ge då mer frucht fast sämre. 
   Bären kunna insyltas och torkas. Deraf kan äfwen göras et extract, hwaraf kersbärswin kan fås. 
Man stöter de swarta bären med kärnor. Slår massan i en fin sikt. Utan at pressa låter man saften 
rinna igenom. Til et skp saft tas [??] skp såcker, som ruskas om och smältes. Detta slås på bouteiller 
med 2½ krossade neglikor, en bit ½ krossadt muskot. Detta korkas, hartsas och med detta extract 
göras 8 g[ånge]r så mycket win. Om wåra små fogelbär krossas och blandas saften i den förra, blir 
smaken uphöyd. Annars göres af Fogelbär ättika som är kryddsmakad. Man stöter bären med 
kärnor, prässar ut saften och låter den gäsa. 
                     
73 Franska: ”Körsbär med kort skaft”. 
74 Man gjorde åtskilliga försök att odla mullbärsträd för att inrätta inhemsk sidenproduktion. Mullbärsträden klarade 
dock inte vintern. 
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[57] Capit[let]  Plommon  Prunus Domestica 
 

   Desse planteras och trifwas i all slags jord, de gå up i hög- halfstammiga trän och twingas til 
Espalier. De tåla ei knifwen, hwilket ock hindrade fruchbarheten. Man afskär allenast de torra inwid 
ringen och de wanskapelige. 
   Wi ha många slag åtskjlda til form och smak. Somliga tro wildplommon för Stamroten, andra 
Switskon Plomon med taggar, som altid beholles om icke deri ympas äfwen af samma slag. 
Fransoser dela dem uti sådanne, hwars kött hänger wid kärnan och dem hwars kött är derifrån skildt. 
   1. Blå Sveskon Plommon äro longlagda, hwar[s] kärna är spetsig. Det är fruchtbart och fruchten 
tjenar til Swiskon. De mogna ei förr än i October, hwarföre då de ei äro fullmogna, läggas på halm. 
Derföre är bäst at förska[?] de som mogna förr. Damas noir hative eller La Prune de St Cyr, som 
mogna i Julii e[ller] Aug. 
   2. Reine Claude ypperligt, rundadt, grönt, mot solen purpurfärgat, gulgrönt kött, wälsmakande. 
Mognar i Aug. Det är swårt at få det veritabelt. 
   3. Pruneller tjena bäst til at sylta, de äro stora ovala, åt solen rödbruna, inuti gula, smakeliga, 
mogna i Sept. Planteras i Espalier. 
   4. Catharin Plom[mon] är stort gult med hwitt puder beströdt, söt, mognar i Sept. e[ller] Octobr. 
   5. Apricose Plom[mon] stora, runda, gula, saftfulla wälsmakande, mogna i Sept. och bära ymnogt. 
   6. Ägg Plom[mon], gula och röda, keysar Rom. Magnum Bonum äro stora men ei smakeliga, göras 
til Marmelade etc. 
   Wi ha annars hwita och swarta Perdigron, Guld-Plommon, Mirabelle double, hwilka 4 ha god 
smak, men bära litet. 
   Somliga torkas til Swiskon och insyltas med socker, eller med socker och ättika, e[lle]r göres 
deraf Marmelad, eller mos e[ller] syltas de med bränwin och ätes med stek. Härtil tager man Reine 
Claud halfmogna, kastar dem i kalt watn, sen i sjudande, hwarefter de kastas i kallt watn och torkas. 
Till 1 skp plommon tages 3/4 skp såcker och 1½ quart franskt bränwin som kokas, afskummas. 
Sedan slås plom[monen] deri och kokas och kallnas. Emedlertid kokas sockret, afskumas och 
Plomon slåss deri och derpå läggas de i en lerburk och til 1[?] skp lslås. ½ potta bränwin med 
sockret. En blåsa bindes om. 
    
 

58 Cap. Persicor  Amygdalus Persica 

   Trädet är från heta Persien. Altså ömtoligt. Det oculeras häldst i Plommon stam, efter Prom: rot 
ei går djupt ned i jorden. Det lyckas bäst i Espal[ier]. Annars planteras något träd mot söder, en del 
mot öster, så at om frostet först på wåren skadat det södra, det sednare motte conserveras eller 
twärtom när frostet komer sednare och skadar dessas blom. Den förras frucht må uthärda. 
   Om man Planterar i Octobr. et Persike träd som är oculerat el[ler] ympadt, skärs det af i April 
ned wid oculation at det må utslå grenar på sidan. Fruchten slår ut på förra årets skott. Hela 
sommaren ser man efter om nog sidoskott finnas til nästa år, hwilka böyas åt sidan och i Octobr. 
skäras de af i toppen, at deras sidoskott må betäcka stammen och muren. De 2 hufwudgrenarne 
dragas utåt wäggen äfwen deras grenar. Dessa skäras höst eller wår, de öfwersta til 6 à 8 tum, de 
understa til 10 à 12 tum, allena de som äro 5 à 6 tum bindas. De mindre skäras af wid stammen, at 
det ei må buskas, och qwäfwas. Jngen från stammen upgående telning tåles, men wäl dem, som från 
sidogrenarne utgå, hwilka skola böyas åt sidorna och putsas i spetsen höst eller wår. J Mai Junii och 
Julii afplockas alla ögon som komma ut frampå, och binder up de på sidan för at conservera til 
nästa års frucht.  
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   Om hösten skäras bort alla för tät sittande och de som burit frucht, agtande dock dem, som nästa 
år skola bära. Sitta några på de grenar, som nästa år äro bestämda til fruchtgrenar, skäras de bort.  
Men altid bör spetsen på nästa års fruchtgren afskäras, at (f) nya fruchtgrenar må utdrifwas till 
påföljande år. Afkortningen skjer från 3, 7, 8 tum alt som de äro starke och stadige. Et starkt 
wäxande skulle mattas med nya skott, om det kortades för mycket. Af skärningen sker öfwer et 
dubbelt blomöga, ei öfwer et enkelt, der intet trädöga är, fast häldre öfwer et trädöga, som är 
spetsigt, då det förra är tjokt och trubbigt. Är intet trädöga med eller ofwan, faller blomman eller 
fruchten af, och annat trädskott e[lle]r gummi arbetas ut. De öfwerflödiga blommor tagas bort. De 
starkaste 4 à 5 på nedersta gren, 2 à 3 på andra, 1 à 2 på öfwersta behållas. Låter man alla sitta, 
mattas trädet at det dör e[le]r ei bär på t. e. 2 år. 
   Blommorna skadas af nattfrost. Då upställes på afstånd skärm framför dem, at den skarpa wind 
och morgonsolskjenet hindras. Skulle de aldeles betäckas, hindras utdunstningen. Bäst är at sätta 
framför granruskor eller ormbunkar emellan, så at blom deraf betäckes til fruchten är stor som ärter. 
Emellan gamla trä föres brunnen kogödsel om hösten, at saften må draga sig ned under wintren och 
nästa wår; 2 g[ånge]r i weckan watnas isynnerhet då fruchten tiltar och wil mogna. 
   Fransoserna dela de i dem, som kött fästadt wid kärnan och dem hwars kärnor äro lösa. Bättr[e] är 
dela dem i ludna och glatta. De bästa af hwardera äro 
   1. Grosse Mignonne är ypperlig til storlek och saft. Oculeras på gammal apricose. 
   2. Petit Mignonne är mindre men saftfull och wälsmakelig. 
   3. Magdeleine blanche mognar tidigt till 4. Magdeleine rouge hwars kött är rödt wid sten. 5. Tidig 
Purpur färgad smakar ypperligt, mognar snart. 6. Pourpre tardive mognar i Sept. 7. Bellegarde är 
ypperlig, mognar i Sept. 8. Belle Chevreuse smakar söt, mognar i Aug. 9. Veneris bröst, mognar i 
Septembr. 10. Persique har ofwanpå en wårta och är röd på solsidan, annars grön, mognar i Octobr., 
är smakelig. 12. Bourdine är röd på solsidan, annars hwit, är delicataste, mognar i September. 12. 
Navette mognar sednare men är lika god. 13. Rosanne mogn[ar] i Sept. 14. Admirable mogn[ar] i 
Sept., är större. 15 La Royale mycket stor, mogn[ar] i Sept. 16. La Peche de Portuga[l] är 
ymperlig[!]. Alla dessa äro bättre än Blod Persican, som allment odlas. Alla desse ha fin ull. De 
sednare mer. 
   Ibland Savies hwars kött är fästadt wid kärnan är Le gros Savie de Pompone ganska stor, 12 à 14 
tum i omkrets. Den mognar förr än andra i Otober. Den är måttelig god. Bättre äro Brugnon d'Or 
som mognar i September. Brugnon d'Italie de Rome mognar äfwen, samma Petite Violette hative, 
ätelig i Aug. Dessa Brugnons e[lle]r glatta rutna ei om de sitta tils de falla. De böra efter mogna på 
trät at det watnaktiga må utdunsta. 
   Dessa sednare drifwas up af kärnor och ei oculeras som de förra. 
   Man äter dessa rå. Pavie de Pompone insyltas i winättika eller med socker och bränwin som 
Plommon. 
    
 

59 Capit[let]  Om Apricoser  Prunus Armenica 

   Apricoser skötas som Persicor. De tåla dock stå fritt som trä utan at skäras och wäxa satta åt öster 
och nordwäst och wästan, allena de ha skygd. Dess Slage äro många. De delas i dem som ha söt 
eller bäsk kärna. 1. Abricot précoce mogna tidigt i Aug., smakar wäl. För mogen blir han mjölig, har 
bäsk kärna. 2. Abricot d'Orange är liten men ymnig och smakelig. 3. Stor Abricot är stor och 
smakelig, mognar i Aug. Kärnan är söt. Har få blom. 4. Abricot blanc är mindre ömtåligt, bär 
ymnogt, har bäska kärnor. Flera ges men 2ne första äro bäst och den 3dje kan insyltas. 
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60 Capit[let]   Om mulbärsträd  Morus nigra 

   Morus alba lämnar silkesmasken sina löf til föda, men ger en obetydelig frucht emot hwad nigra 
frambär. Fruchten då den mognar antar en swart hud til åtskildnad från en röd, som är från 
Virginien. 
   Den swarta wäxer i torr och högla[n]dig jord, i lugn för nordan, ei mager, men i solen. Den 
planteras fritt och som Espalier, bäst fritt, ty förra året skott bära frucht. Wäl kan grenarne utdragas 
och skäras til en skön Espalier, men utan särdeles frucht. Det planteras antingen genom frö, som sås 
som Sparis eller med rotqwistar, som updrifwas då man wid afsågar eller afhugger en gammal stam, 
som tagit skada af frost, eller rättare af solens skjen. 
   Det förmeras också genom afläggare och snittlingar som winbärsbuskar. Det förra skjer i krukor 
eller lådor på någon ställning; det senare genom förra årets skott, som förut afbindas och sedan 
sättas i skugga. Desse utplanteras på efterhösten. De gödas med oxblod. På detta sätt handterade 
bära mer frucht än af rotskott. Och för at skynda på fruchten oculeras de. Äro löfwen hela, bär trädet 
frucht, twärt om då de äro klufna. De af frö updragna bära flera år allena hanbl[ommor] men 
ändteligen äfwen honor. 
     
 

61. Walnötter  Juglans regia 

   Europeiska och americanska = Juglans nigra, hwars trä är bättre til styrka, färg, glans, wäxt. 
Såwäl det hwita som swarta. Det stor bättre mot kölden. Men det Europeiska har större kärna. Men 
ibland de Europ[eiska] är en art, som ger en liten kärna med hård skal. En annan sort har stort skal 
men liten kärna. 2 andra varieteter gifwes, den allmenna och tunskaliga. Trädet är mindre men 
fruchten större. En medelmåttig fet jord passar bäst. J fet jord drifwer den i träd. Sandblandad lera 
med klappur75 är bäst, ei sidländt där det ei wäxer. 
   Nötterna mogna i Octobr. och sättas om wåren, anten der de skola stå eller på säng, hwarifrån de 
flyttas nästa wår eller hösten derpå. Har man afseende på trädet är bäst at ei flytta det. Men twärt om 
då god frucht åstundas. Både roten och grenarna äro iholiga och tåla ei at skäras, hwaraf de rutna. 
Skulle någon skadas bör den omknytas eller igenklistras med wax. Grenen skäres då af inwid trädet. 
At lägga sten under roten för at hindra den gå djupt och at lägga kjärnan i papper för at få finskaliga, 
är förgäfwes. 
   Nötterna plockas ei ned utan slås ned af trädet för at det skal bli frucht sammare, ty då de wridas 
måtteligen ge de mer frucht. Omkring detta trädslags skugga kan för dess stora löf intet wäxa. 
   Nötterna ätas och insyltas. Et til ragout76 tjenligt extract göres, då de späda skakas[?], Dito kastar 
dem i hett watn, rör om tils skalen gå af, då torkas de rena, skäras i skifwor, som läggas i en 
glasburk med 1 lod näglikor, 2 lod Peppar, ½ lod muskot blomma, hwit och brun senap aa 4 lod. 
Pepparrot skuren, hackad hwitlök, 1 hand lager bärs blad, slå derpå 3 pottor warm winättika och sätt 
det 3 weckor i solen. Häraf tas en skjed til ragout. Så snart ½ är tagen, slås annan ättika på, och det 
3 g[ånge]r. 
   Det gröna yttre skalet tjenar til gul och brun färg. Det inre fnaset urtaget botar kallbrand.  Til 
meubler duger ei et utgångit träd. Det upätes af matskar. 
    
 

                     
75 Grovt grus, småsten. 
76 Stuvning. 
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62 Capit[let]  Om Hasselnötter 

   Häraf äro flera slag, men de största äro Lambergsk och Zeller nötter. De sednare äro större, men 
de förra bättre. De planteras 1. med rotskott, fast roten är liten. 2 med afläggare, då 3 à 4 tums jord 
ofwan, hwarefter de nästa wår skiljas från stammen och utsättas. 3. äfwen af nötter, som läggas 
anten 8 à 10 alnar från hwarandra om de annars der upwäxa eller på en plantsäng. De fullkomligaste 
wäljas, och förwaras til wåren i torr sand. De läggas i 2 tums djupa fåror. 10 st. Zellerska nötter ge 6 
varieteter. Hasseln kan twingas i alla former; hög, låg, halfstamig skapnad, ja i Espalier då de äro 
mäst bördiga, allenast ingen topstam lämnas. 
    
 

63 Capitl[et]  Om winrankor 

   Winrankan är ei ömtålig om icke för fuchtighet och is[?] då fruchten ei mognar. De böra stå wid 
en wäg eller plank åt söder, der sand blandad lera med kalk fins. Man ränsar och löser jorden 
omkring henne. För wärma skull sätta några henne på sned och grundt, deraf hon dör ut eller twinar 
bort. 
   Men då får et så saftfullt trä ei sin inbärgning. De watnas i torka. Jngen gödsel bör läggas under 
dem. Sätt hålan göres 5 quart[er] djup. J botten lägges torf etc. Är jorden utmattad, lägges gödsel 
ofwan på. De skadade rötter skäras. Plantan sättes djupt och rakt up. Stammens grenar beskäras 
dock lagom och warsamt, at hon ei förblöder sig. Dess mästa frucht kommer ut på förra årets skott. 
Hufwudgrenarne böra wara 10 à 12 tum från hwarandra, så at nästa års fruchtgrenar få rum at slå ut. 
Alt som tränger skäres före och under sommaren. Wanligen skäras de då löfwen äro borta, häldst i 
Mars innan saften går. 2 års grenar som ei bära, skäras bort tillika med de refwor som sitta inom 3 à 
4 tum, samt i korss, och som äro swaga. Hwar refwa skal beholla 4 à 5–12 ögon. Resten af toppen 
skäres af. Ofta skär man ei af toppen. Hela sommaren skäres det öfwerflödiga utskottet. Alla 
wattuskott skäras, samt de trädskott, som ei ha stadighet, och som sitta för nära. Efter midsommer 
skäres fruchtrefwan af ofwan 2 à 3 leden (ofwan leden). Wattuskotten derpå knipas af. De refwor 
som skjuta ut förstöres; ty de ge ei frucht. Alla skott ifrån Julii skäras och afknipas. Öfwerflödiga 
blan afplockas, men ei förrän drufwan är fullwuxen. Då plockas de dubbla af, dock, så at drufworna 
betäckas. De fortplantas med afläggare och snitlingar. Til den förra wäljes en nedrigt sittande 2-årig 
refwa, som gräfwes ned i et quarters djup grop, hwari den fästes med trähakar så lång den är på 3 à 
4 ögon när, som bindes up wid en pinne. Det nedlagda betäckes med jord, som hoptrampas och 
watnas i torka. Nästa wår skäres den lös och flyttas. Detta skjer om wåren, men snittlingar kan sättas 
både höst och wår, då endast förra årets skott afskäres nedför leden. Öfwersta spetsen afskjäres tils 
man råkar grönt trä, som teknar mognad. Denna afskurna snitling lägges på sned ned i jorden så när 
på 1 à 2 ögon, som lämnas uppe, Denna jord hålles wåt och ränsas. Nästa Mars afskäres det 
upwuxna på 2 ögon när. De nästa Mars upwuxna telningar afskäras på 2 ögon när och rankan 
flyttas. Somliga nedgräfwa sina rankor i Nov. men det behöfs ei, om icke rankan derwid är wan och 
blifwit deraf öm. 
   De bästa äro 1. Chasselas blanc kallad Gute del med stora, wälsmakeliga bär som sitta longt isär. 
2. Tidiga swarta Morillon hatif, mogna tidigast. 3. Röda Muskatellae bära söta, tidiga, men få 
drufwor. 4 Tremina röd och hwit ha söta och små drufwor. 5. Kiesling syrlig, saftfullast. Persilje 
drufwor Raisin d'Autriche har djupt inskurna blan, är wälsmakande. 
   De gamla Romare wiste at ympa. Wi kunde dermed wänja dem wid wårt climat. Wi äta desse 
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delicate drufwor. Klasen afskuren och ändan klistrad77 och hängder78 i luftigt rum conserveras 
länge. En pomada för spruckna läppar göres af en jungfru saft, ½ skp osaltadt smör, 1 jungf[ru] 
Rosen watn, 4 lod gult wax. Kokas i en glaserad potta och skummad. Saft af Borstorfer-äple på 
samma sätt. Eller rutna äplen. 
    
 

64 Cap[itlet]  Råda [Röda] Winbär. Ribes Rubrum  

    Wi ha 3 slag. Röda, köttfärgade och hwita. De senare äro mindre sura. De utplanteras med rotens 
delande men desse duga til häckar, men ge sämre frucht, äfwen aflägning, med snitlingar är det bäst. 
Härtil skäres 2 åriga ljusa och glatta. Af den nedlagda delen plockas ögonen och nedsättas til en god 
hand. De betäckas med halm och watnas. Detta skjer häldst hösten, annars om wåren innan safwen 
går, hwilken sedan tömer krafterna. Häraf fåss de största och bästa bären. De sättas sedan ut, 3 aln 
skilda. Stammen updrages til 3 quarter79. Alla rottelningar borttages och skotten på stammen. 
Grenarne i kronan böra skiljas til 5 à 6 tum. Alla torra korssittande skäres ständigt bort. Yttersta 
ändarne skonas. De bära bästa fruchten nästa år. En wanprydande och slokande skäres af wid trädet. 
De största fåss i Espalier mot en åt söder warande wäg, isynnerhet om de oculeras. Bären syltas in 
och saften utpressas och nyttjas rå eller kokad. Deraf bereda irländare win. 
   Swarta winbär Ribes nigr[um] planteras på samma sätt. Blan lagda på bränwin ger det färg och 
smak likt det franska. 
   Ribes uva crispa, stickelbär80 av sina små taggar kallad. Hwita, Röda, Gröna, Gula. Bäst är at 
plantera dem genom snitlingar. De fordra samma ans. 
    
 

65 [Capitlet]  Hallon  Rubus Idaeus 

   Danska Himbär. Fins Röda och hwita e[lle]r gula. De wilda äro små, maskstugna. Den hwita är 
sötast och luktar bäst och bör odlas. Busken älskar fet jord och öpen sol, den updrages af rotskott, 
som tages i Octobr. e[lle]r wåren af de färskaste, då alt af den gamla roten från skiljes. Bäst äro de 
som wid roten ha 3 à 5 hwita knoppar, e[lle]r ämnen til nya skott. Toppen afskjäres til 1/3del. Roten 
utbredes jämt i sin(a) hola, som bör wara skild til 3 alnar från närmsta. Om efterhösten skär man af 
alla 2 års telningar inwid jorden. 4 à 5 telningar upwäxna om sommaren, afskäras til 1/3 del. Mel-
lanrumet upgräfwes om wåren och ränsas, äfwen rundt omkring. De sämsta upwäxande telningar 
som äro öfwer 4 à 5 afskäras. 
   Efter 4 à 5 år omplanteras buskarne på annat ställe eller föres dit ny jord med gammal gödsel.  
   De ätas med begär, insyltas och saften prässas ut och blandas med winbärssaft. Deraf göres win 
och ätika. Hallon prässas genom klut, och saften i flaska, som ställes 5 dar i solen eller på 
sandcapel81 i fenstret med papper strut, och lägger deri såcker. Hwar dag silas då saften genom 
hårsikt. Flaskan sättes sen i kyligt rum och saften silas hwar annan dag. Derpå kokas. Denna klara 
saft kan blandas med win. Ättika slås på bären och sättes 8 dar i solen, sqwalpas om och sedan 
hällas ättikan af från grummelt82. Denna ätika är hälsosam. 
                     
77 Sårytan förseglas med klister. 
78 Hängd. 
79 Busken formades till ett träd med 45 cm hög stam. Jämför dagens stamformer. 
80 Krusbär. 
81 Capel kan betyda degel. 
82 Bärmassan. 
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66 Capit[let]  Berberis  Berberis vulgaris 
 

   Är ganska nyttig. Wi ha Swarta och Röda. Den sednare med eller utan kärnor. Den utan sten 
updrages af rotskott e[lle]r snitlingar. Det wäxer i all jordmon, häldst i soln. De beskäras ei. Bladen 
äro winsyrliga, nyttjas som Sallad. Barken brukas i Medecine och til färg, då den twättas och kokas 
med garnet til gul färg. Äfwen til Saffian83. Saften är bättre än citrons och hälsosamare än ättika af 
öhl e[lle]r win. Den kan planteras i häckar. 
    
 

67 Capit[let]  Om Smultron84  Fragaria vesca 

   Hon kräfwer en fet, ei torr jord, i hwilken smultron få starkare lukt och aromatisk smak, men 
mindre och ei ymnoge. Derföre wäljas en fet ler fuchtig jordmon. Wil man ha tidiga sättas de mot 
söder i torrt land. J en long hetta torka de bort. Några planteras imot förmiddags solen, andra för 
efter middagssolen. De sättas i Aug. häldst. De som läggas om wåren bära ingen frucht det året. Man 
tar plantor ei af utlöpare e[lle]r rankor, som wid knän slå rot, om icke de närmasta intil stammen. Ty 
de längre bort ge gallblomor, liksom Näglike afläggares continuation och ympqwistar af ympar i 4 à 
5 led ger inga frö eller kärnor i fruchten. Säkrast är at dela moderstånden. Sängen grafwes eller 
rioleras 1 aln. På botten lägges gammal gödsel eller wädrad sumpjord; den trampas jämt. Sedan 
göres ränder ½ aln emellan, hwari plantorna sättas ½ aln i korsvis. Holen skola göras djupa och nog 
rymliga. De watnas starkt derpå och mer löfjord påöses. Rötterna skäras ei om icke de äro skadade, 
eller warit förut uptagna och torkade, som ei bör skje. De wisnade blan aftagas allenast. Alla 
gräsrötter bortplockas. J början skaffas skugga för solen, hwari Hon trifs bäst. Ogräset bort skaffas. 
Om wåren ses efter om frosten upkastat någon planta, hwilken då straxt nedsättes, då rörer man ock 
up jorden emellan stånden. De rankor som slå ut, afskäras inwid roten hwar månad. Härifrån 
undantages de städse blommande, som wid hwar knöl ta rot och blomma samma år. Desse planteras 
3 quarter från hwarandra e[lle]r 1 aln, Desse bära små bär. 
   Då de bloma, watnas de i torka, om aftonen och om morgon derpå rifwes jorden lös, at solen ei 
binder jorden, Omkring stånden lägges garfware bark, at blom och frucht derpå hwilar och 
fuchtighet bewaras. De högre stånden bindas wid påle då bären synas. 
   Uti 5 à 6 år kunna de bära utan omplantering. Sår man frön kan man få nya Sorter. Frön fåss om 
man twättar bären i watn och slår watnet på en säng som ligger f[ör] efter middagssolen. Derpå 
öfwerströs sängen med tunn halm, hwarpå watnas, e[lle]r finhackad mossa. 
   Om plantorna upstyckit tas måssan bort och skärm sättes. Bären tjena mot Podager85, twinsot86 
och stenpassion87. Blan ppt tjena til thee bäst. 
    
 
   
 
 
 

 
                     
83 Saffran. 
84 Arbetet med urval mot jordgubbar påbörjades under 1700-talet. Hernquist hade kommit i kontakt med detta i Paris. 
85 Gikt i fötterna. 
86 Avtynande, försvagning, förtvining; t ex. genom undernäring, 
87 Stensjukdomar, det vill säga blåssten, njursten och gallsten. 
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Blomstergården 

68 Capitl. Allmenna Reglor 

   Skaparen har förset menniskjan äfwen med nöysamma ting, blommornas mångfalldiga prackt. 
Men som wi ofta älska dåraktigt prakt framför det nödiga, så ha dessa fått sin plats på magra ställen, 
ei i fet åker jord. Wid dessas odling böra wi derföre rätta oss efter naturens ordning. Wi förse oss 
ofta, då wi ge dessa sandboer en fet jord, hwarigenom de wäxa mer i blan än blommor. De flästa 
blomma ei förrän plantan begynner dö ut. 
   Gödsel efter hästar, får och fjäderfä är för mycket födande. De tåla dock sparsamt brunnen 
boskapsgödsel. Holländare bruka obrunnen kogödsel på följande sätt. De grafwa ½ aln djup säng, 
trampa starkt ned et quarter djup kodynga, sålla och trampa måttel[igen], 1 quart jord derpå och 
öfwer denna sållas än 1 quarters jord, i hwilken blomstren sättas. Efter 3 år gräfwes den dynga up, 
och lägga ny dynga i botten. Detta hindrar de rå jordens dunster at matta färgen. 
   Jorden bör ei eller wara alldeles utmagrad. Hwar en fordrar en wiss matjord. Tjenlig jord kan 
beredas på följande sätt. Anlägg på högt ställe en säng, lägg på botn garfware bark, sågspån, derpå 
löf och ogräs, derofwan boskaps gödsel, sidst god jord. Hwart lag en hand bredt och så ömsom tills 
det öfwersta blir bark eller sågspån. Hwar 1/4 år genomgrafwes lagen i 3 år, hwarefter jorden är 
tjenlig til harpning och blandas med soltorkad grof sand. Til aurikler88 och Gyllenlack blandas 1/4 
sand til jorden; til Ranuncler och anemoner mer, til Hyacinter 1/2 part, til näglikor och Lofcojer89  
lite(r) mer, til Tulipaner 2/3 sand 1/3 jord. 
   För at förr få god jord. Skär up 6 tums tjocka torfwor på en beteswal. Lägg i hög, hacka dem 
sönder och kasta högen hwar månad. Om detta göres om wåren, så kan jorden harpas om hösten 
följande år. Af denna kan siktas til auricler i Aug., i Octob. til Hyacint, Tulipan. Dto samla i hög 
kospilning, som sönder smulas hwar månad, denna jord passar nästa år, hwaraf 1/3del, torfjord 1/3, 
1/3 sand mot jorden til aurikler. Sand kan samlas af den som från golfwet utsopas. Gatusopor 
nyttjas til blomstren, men de böra ligga et [år?] och gräfwas hwar månad. Om jorden på blomster 
Rabatter, sängar och krukor är sagt. Men den öfre jorden skal rifwas, så at ei skorpa eller mögel får 
sätta sig. 
   Hwart sort fordrar särskild ans och egen säng, men wil ha alla på en säng, sättas de högsta midt uti 
t.e. Viola, Malvor, Lychnis Chalcedon90, lilljor och Fritillaria til en alns skilnad. Tulip[an]er och 
Hyacinther som äro smäre utomkring. J sur och sidländt wäxa ei blomster. De utestående behöfwa 
ei ofta watnas, räcker fingret någon fuchtighet i jorden watnas ei. Med om ½fingret ei räcker 
fuchtighet i krukan91, watnas hon. Neglika afläggare fordra watn då 1 tums yta är torr. 
   Man watnar ei strömwis utan småningom rundt omkring, at ei det öfwerflödiga må ta det födande 
ämnet med sig. Bäst ges krukor watn nedifrån, allenast det ei får rutna. Til watnande wäljes af et 
täklikt jernbläck92 ½ aln long ofwan 8 tum wid, 2 tum nederst med små hol. Den fylles, så snart ½ 
är runnit, fylles hon at ei stora droppar utgå. Så länge nattfrost befaras watnas ei om afton. Ei eller 
på hettaste tiden om dagen, så at roten deraf tar gagn. För arbetare är det beqwämligt at wattna om 
afton. 
    
                     
88 Vivor. 
89 Lövkojor. 
90 Studentnejlika. 
91 Under 1700-talet var det vanligt att många blommor odlades i krukor. De kunde då enkelt tas in under vintern eller 
arrangeras om i olika mönster i trädgården. 
92 Ett slags stril. 
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69 Capit[let]  Blomstren conserveras  öfwer wintren 

   Fuchtigheten i källare tåla ei blommorna; de rutna derstädes och få ei luft. När de komma i solen 
utdunsta de för sta[r]kt för porernas stora öpningar. Påkommer nattfrost rusar det in i öpna porer. 
Derföre förwaras de bäst i en torr kammare i andra wåningen, heldst åt söder eller på wind. De tåla 
frosten. Näglikor och aurikler fruchta ei för köld, stå ute. Narfrosten och warman som omskifta äro 
skadeliga, äfwen som rök, dam, fuchtighet, wätska, för sen omplantering, oförsiktig omsättning 
skada. Rök och dam täcka porerna. Et åt söder liggande rum der fönstren kunna öpnas om dagen 
under wårmånaderne, då en storm och slagregn hindrar, båtar dem. Desse skola i god [tid?] sättas 
förut i sina krukor eller lårar, at de kunna förut slå rötter. Winter Löfkoyor i slåss uti Junii, de 
utplanterade gamla sättas i krukor innan Augusti månads slut. Bäst är sätta dem i krukor, hwilka 
sedan ställas i jorden. Näglikor planteras i krukor innan Septembr. slut. Rosmarin och auricler i 
medlet af Augusti. Gyllenlack i Oct: e[lle]r Nov. De planteras i tort wäder. Wätan klibbar wid roten 
och fiberna och dermed dödar plantan. Några dar watnas litet i sänder, sen uphöres dermed tils de 
behöfwa. Regnar det, då de skola inflyttas, sättas de under betäckning i fria luften. De som således 
äro under torka intagna, ställas på underlagda bräder och fönster och dörrar öpnas. 
   När de äro wäl torra stänges dörren, men fönstren äro öpna, åtminstone 2 timmar då wäderleken 
tillåter, så at ei för sträng köld, regn e[lle]r solen skin på dem. Blir man för torrhet i krukan twungen 
at watna någon [gång] under winterqwarteret, så ställes dörr och fenster öpna. Hälst watnas nedifrån 
på en undersatt talrik med watn 8 à 10 tim., då Gyllenlacken lutar med hufwut. Men löfkoyan ei förr 
än hjertbladet wisnar. Då man watnar, skal det skje uti en gjord ring et stycke från stammen, alltid 
sakta och så småningom. Somliga belägga krukan med snö. Då bör den som fullit med ostan e[lle]r 
nordan wind tas. Den med sönnan och wästan har mer watn. De blan som gulna, tagas bort. De 
teckna[?] ei brist på watn. 
   De hållas inne tils fram uti Maj e[lle]r tils ingen nattfrost befaras. Annars böra de förwaras för 
morgonsolen, för ostan och nordan wind. Då böra de mer watnas, häldst om de börja drifwa i knopp. 
Fenster och dörrar öpnas då ständigt. Man agtar at ei rumet blir warmare än yttre luften. Nägleke 
afläggare kan af denna sena utflytningen ei hindras; både stammen och afläggaren kunde annars 
blottställas för nattfrost, hagel etc. 
    
 

70 Capitl[et]  Anemoner s Anemone Coronaria 

   Denna wackra blomman har sit namn af [grekiska] wäder, efter dess ludna frö blås af wädret långt 
bort. Blomman liknar en törnros är mäst röd, blåaktig, hwit; hon har en blandning och chattering af 
dessa färgor. Blomisterna räkna 80 varieteter. Dess jordblandning är omrörd, annars ½ trägårdsjord, 
½ sand med gammalt lerbruk e[lle]r jord af kokor. Sängen höyes mot norr at watn ei stannar, som 
röter roten. Den kan läggas mot hösten allenast ei fuchtighet hindrar, men ei för bittida, at hon kan 
drifwas up. J Octob. e[lle]r Nov. tyckes wara säkrast, då hon blommar i Mai. 
   Men dessa blommor gå öfwer på 14 dar. Derföre läggas några äfwen om wåren en månad emellan, 
at njuta nöyet af dem längre. Man bör nödwändigt wända hjertat upåt, som ut wisas med en 
medelpunct, dit små hår löpa. Roten ser ut som ingefära. Om wåren lägger man roten förut uti watn 
12 à 24 timmar, då håren bli mer synbara. För at utmärka denna hjertprick, märkes den med krita då 
de uptagas, som bör skje, så snart de utblomat. 
   Sängen grafwes och trampas förut och göres högre än gången. På den om hösten gräfda sängen 
rifwes om wåren up. Deri göras rader 6 tum emellan, hwari rötterna sättes til 6 tums afstånd. Som 
torr moste hon om wåren blötas, men derpå torkas ytan på et såll och bräde. 1½ tum djupt sättas de 
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och den omtalta upkastade jorden blandas nu med 1/3 sand. Det gräfwes wäl et hol 2½ tum djupt, 
med sandblandade jorden lägges äfwen under och öfwer allenast 1½ tum. 
   De om hösten satta watnas ei, men wäl de om wåren lagda, dock med daggregn. De ränsas och 
jorden rifwes lös. På de om hösten lagda bredes matta eller halm som tages bort om wåren. För 
variation läggas ranunclar i hwart annat hol. Stå de i skugga wara de längre, derföre skylas de. De 
ringare sorter läggas i cirklar til 6 tums afstånd. När de flästa blan gulnat tages roten up, då aktas at 
alla tillskotten följa med up. Roten skjuter ut liksom ingefäran. Desse afsatser skiljas, skäras, brytas 
från hwarandra, twättas, torkas, wändas, förwaras i en dosa i eldrum, der ingen fuchtighet finnes. 
Således kunna de förwaras i 4 år. Har man många, förwaras en del til de följande åren. Detta tillika 
med lerans iblandning bibehåller färgen. Det af röta skadade afskäres och öfwerstrykes med krita. 
De besiktigas som oftast. Wil man ha et fensternöye om wintren, sättes hon i kruka i Aug., ställes i 
skugga, watnas något, men förut blötes hon 12 timar och torkas på ytan. Emot nattfrostet flyttas hon 
i en kammare och då hon wil bloma flyttas hon in.  
   Frö updrifwas af enkla. 25 st enkla anskaffas från Harlem93 och sätter dem om hösten på sätt lärdt 
är, då de om wåren blomma. Frön tas då de mognat och fröen lossna, då skäres blomknoppen af och 
lägges i asklåck. Och som frön flyga lätt bort är bäst, sätta en klocka öfwer anemonen. Detta frö 
såss i Sept. e[lle]r Aug. i en förut grafwen och trampad säng. 
   Frön gnuggas förut med sand at ullen går af, såss och derpå sållas sand med jorden blandad 1/4 
tum tjockt, derpå bredes longhalm hwarpå watnas. Halmen ligger til plantorna sticka up, som skjer 
om 5 à 6 weckor. När frost kommer betäckas de med lätta löf och matta. Äro de i lådor sådda, flyttas 
de in uti torr kammare. Nästa wår e[lle]r sommar wisna deras blan, då somliga taga roten up, men 
andra skära af stjelken intil roten, ta bort jorden och betäcka dem med annan och så til tredje året, då 
de bära blommor, hwilka dock ei utmärka slaget förrän i 4de. Då tagas rötterna up och skötas som 
lärdt är. 
    
 

71 Cap[itlet]  Aurikler  Primula auricula 

   Deraf äro enkla enfärgade, e[lle]r mörk chatterad utåt i ljus e[lle]r ängelska strimiga e[lle]r 
mångfärgade e[lle]r flamige med mörk fläck e[lle]r dubla fylda94. De skönare ha stora, många 
blommor, ei wanskapeliga, tilslutadt gap, utbredda petala, rak stjelk. De mista ofta sin wackra färg i 
dålig jord. De sämre stå ute öfwer wintren, de bättre flyttas in. De älska fet jord och skugga. J jorden 
blandas gammalt lerbruk, brunnen kogödsel och sand, som lägges ofwan. 
   Skuggan f.m. bör wara, at ei bladlös äter henne. Den kan stå 3 år på samma ställe. Ogräs och 
måssa röyes bort. Då efter 3 år flyttas de, eller föres i andra året annan jord dit.  
   De i krukor ställas på bräder och flyttas mot frostet in uti kammaren. De omplanteras i Aug. i god 
tid, at roten kan skjuta ut innan de inflyttas. Wil man föröka dem genom afläggare, upfylles ei 
krukan med jord til 2 fingrars bredd när. Aurikl[er] skjuter sin stam högt up innan rotskotten skiljas 
från och kunna nedläggas. Derföre bör wara rum för ny jord til afläggningsskotten. Afläggare göres i 
Augusti, då med tummen tryckes det nedersta skottet ned och betäckes med jord. Har man förut 
betäckt dess skott med jord, slå de lätt rötter och skiljas från sin moderstammen och kunna utflyttas i 
god jord och i skugga. Denna aflägning misslyckas om wåren för dess omognad. Hela plantan med 
afl[äggare] rutna då. Andra sättet med frö. 
   Då man ser fröhufwun bli bruna och willa öpna sig, afskäres hela stängelen. Om fröt blir fuchtigt 
                     
93 Harlem i Holland. 
94 Tidens mode önskade flerfärgade, strimmiga, flammiga blommor. Genom fröförökning erhålls större variation. 
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skämmes det. Hufwut bäres rätt up och lägges i friskt rum at eftermogna och spricka ut. Frön samlas 
och förwaras. De frodigaste och wackraste wäljas til fröplantor och sättas i solen ifrån de andra, 
annars antar aflen skapnad af modren, men färg af Fadern. J tort och wackert wäder fyllas krukor 
och lådor med god jord til 2 fing[rar]s bredd när och tryckes något ihop. Sedan när 1 fingers frö 
fullit ut strös fröet helt tunt derpå och låter henne fullsnöas. Skulle ej snö falla efter såningen, lägges 
nät öfwer tils snö faller95. Krukorna stå sedan ute. Nästa sommar eller året derpå komma Plantorna 
up med 2ne små men ludna blan. Då bör örten se morgon och aftonsolen, men middagssolen dödar 
dem. De watnas med daggregn, men slagregn dödar dem. När de upwuxit litet, stickes en knif under 
roten så at hon oskadd upkommer och planteras i skugga 2 tum skilda. Då de tagit rot kunna de tåla 
mer solen, dock en mindre del. De tåla kölden, om de ei stått inne. Blir en a[u]rikel i en kruka sjuk, 
sättes hon ut på land, sedan rötterna äro beskurna. Man sätter dem i krukor för at agta dem för regn 
och sol, för at ledigare rangera dem efter deras chatteringar och färger och at conservera pudret. 
Öfwer wintren betäckas de späda plantorna med halmmatta. 
   Om snö ei faller plockar man sönder fin takmossa och lägger på jorden i krukan och sår fröet 
derpå, som rinner ned. De gulnade blan tages warsamt bort, at ei röta må komma derpå. De unga, 
som skjuta knopp första året, böra afstympas at de ei mattas. Dem som ge gröna blomblan, ryckas 
up. 
    

72 Capit[let]  Lackfioler, Gyllenlack  Cheiranthus Cheiri 

   Wi ha 4 sorter. 1. Lilla enkla, swafwelgula. 2. Stora enkla. 3. 4. Lilla och stora fylda. Den lilla 
enkla har många grenar, smala blan, tål kölden och sjelfsår sig, är stammoder. Den stora enkla har 
större stam och delar. Blommorna äro gula, bruna. Dessa bära frö. Den lilla fylda ge många 
blommor som lukta och wara länge. De stora fylda äro mer e[lle]r mindre fylda. De halffylda ge ofta 
frö som lämna nu dubbla nu enkla efter sig. 
   Alla sorter Gyllenlack ha fast fet jord, ej sand. Gammal kogödsel e[lle]r torkad spilning och god 
träg[årds] jord aa e[lle]r sumpjord. Dufwo sk[??]96 och litet jord lagd ofwanpå, at den ei rörer roten 
eller stammen befordrar blommans skönhet. Den förökas med frö eller snittl[ingar], med afläggare 
passar ei med stångfiolen, men wäl med den lilla fylda. Stångfiolen updrages af frö, ty inga grenar 
duga til snittlingar och ofta ge de gula och små blommor. Frö tas efter stora och bruna blommor 
utan någon gul e[lle]r röd fläck. Denne sättes afsides och watnas. Baljorna afplockas då frön äro 
mogna, utbredes på luftigt ställe, hw[il]ka torkade förwaras. Så snart blomningen är öfwer, skäras 
alla undantagande 5 à 6 nederst hängande. Man skär ei af hela stängelen ofwan, hwilket sår är för 
drygt. Man sår frön i Apr. och Mai. De som skola stå ute, sås i Mai, at de ei bli för stora til wintren 
och förfrysa, de kunna skyggas97. Wil man ha blomma deraf nästa höst, sår man några dock få frön i 
Mars e[lle]r Apr. men dessa bli swaga. Det kan såss på fritt land men regnmaskar98 och jordloppor 
skada. Derföre såss de tunt i lådor i god träg[årds] jord och betäckas med siktad jord til en 
skrifpennas tjockled och watnar i torka. Då de wuxit til en lillfinger, sättas de på fritt land före de 
planteras i krukor, om de annars skola få styrka. De utestående lackfioler sättas på Rabatter, men 
Gyllenlackerna sättas på säng der jorden är medelmåttig fet ½ aln afsides. Den feta jorden gömmes 
tils de skola blomma. Gyllenlacken ompl[anteras] i kruka i god tid medan luften är torr och at de 
kunna skjuta rötter. Altså i Aug. e[lle]r Sept. Jorden skiljes från rötterna, ty sängjorden är mager och 

                     
95 Frö från vivor kräver frost för att initiera groning. 
96 Duv-gödsel? 
97 Skuggas. 
98 Daggmaskar. 
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mattad. Bredowid plantan sättes en framdeles99 nödig stöd, at blåsten ei rubbar och skakar örten at 
barken ned wid jorden afskafwes. Af de fylda fåss sällan frö, derföre sättas snittlingar af fingers 
långa skott, eller grenar, som wuxit ut det året och ei ha tekn til frö knopp. Dess[e] klyfwas i 
storändan och blan skäras af til 2 tum, och af de öfre blan 2/3, at de ei fordra födan från stammen. 
Hola göres med en knif, och ändan stickes ned med wänstra [handen] och högra förer jorden intil 
utan at trycka. Watn öses på, så at jorden faller intil, holen derefter fylles med jord. Som ändan är 
klufwen sättes hon 1/4 timma i watn. 
   Dessa sättas i solen och watnas flittigt samt öfwerjorden upröres. De wäxa bättre på fritt land än i 
krukor. Planterade i Mai skjuta skott i Juni, desse skäras och sättas. Deraf blir stammen wederbörlig 
högd ½ aln. J Aug.e[lle]r Septembr flyttas de i krukor och stå ute til frostet kommer, hw[il]ket ei 
skadar om än de wisna, allenast de flyttas i en luftig kammare, ei warm. Wil man ha höga som små 
träd, tagas snitlingar i Octb. och sättas som sades, men på en säng der solen skin på dem til kl. 11, 
och watnar dem i torka. Öfwer wintren stå de utan tilsyn. Nästa wår watnas de i torka och agtas för 
solen från 9 - til 3. Knopparne i Mai knipas af. Derefter slå skott ut nedanföre. De knoppar som wisa 
sig afskäres alt jämt, äfwen som sidoskotten. Året derpå blomma de hela sommaren, allenast man 
afkniper blommorna då de wäl utslagit, så at ingen får torka. De som i krukor inne öfwer wintrat 
flyttas tidigt ut. Nattfrostet skadar dem ei, om de agtas för förmiddags solen. J långwarig efter winter 
flyttas de in uti en luftig kall kammare. Afskäres hufwudstängelens blomma til bouquet100, bör man 
afskära äfwen stängelen ned til ögonen, at den ei tar mot rötan. En Gyllenlack agtas för regn och 
stark solskjen då de blomma. De i fenstret flyttas undan den hetaste solen, men fordrar morgon och 
afton solen. Både sol och regn utplåna skönheten. 
    
 

73.  Hyacinthus orientalis 

   Nämnes efter en wacker yngling, som Apollo älskade hw[il]ken af något kastat på dess hufwud i 
Olymppiska Riddar spelen dog. Af dess upwäxte denna blomma. De alfwarsamme 
Lacedæmonier101 firade årl[igen] 2 dar dess åminnelse. Den är skön och wälluktande. Men tål ei 
hetan i Italien Romanien, hon älskar Hollands luft, isynnerhet Harlemska jorden. Knapt fins någon 
blomma, som så varierar, som denna. 1200 varieteter upräknas af Blumisterne. Den som wil döma 
om dess skönhet bör gifwa akt på stängelen, blomman och dess florerings tid. Stängelen skall wara 
hög, ½ aln, 3 quarter, wäl fast, bunden wid påle. Blommorna äro hwita, röda, blå, gula. Den gula är 
ny och en Blumist gaf 6000 gyllen för en gul utan och innan. De hwita älskas om de ei äro mörka. 
Enkel färgade wärderas ei stort. Röda och blå med chatteringar älskas. Ju starkare chatteringen är, 
desto dyrbar[ar]e. Gröna kanter på hwita och blå uphöyer wärdet. Klockornas myckenhet, ställning 
och fyllnad ökar wärdet. Pyramid ställning pryder. De enkla blommor wärderas ei, om icke 
mängden färger och ställningen hjelper dem up. De komma dock tidigt up och bära frö. På fylda 
observeras om de äro rätt wälfyllda, stora 1½ tum i diameter öfwer 12-18 blom, hwars blom blan 
krulla sig lagom. De wärderas mäst, som blomma sent, då fugt ei skadar. Detta kan hjelpas genom 
sen läggning. De mångfaldiga namn de fått äro onödiga at weta och minnas. Bättre är at kunna 
förädla och updraga sjelfwa sköna Hyacinther. 
   Sängen eller Rabatten bör omgifwas med bräder, belägges i botten med boskaps gödsel etc. som 
lärdt är. Ofwan på en twärhand lägges utlakad sand ½, grästorfjord 1/4, torkad kospilninng 1/4. 
                     
99 Längre fram i tiden. 
100 Bukett, snittblomma. 
101 Invånarna i Sparta, Grekland. 
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Härmed fylles sängen 4 weckor förut. Wid sättningen gräfwes up et spadtag, så at jorden blir lös, 
och ei sjunker för djupt eller ojämt. Deri göras ränder til et quarters afstånd, deri lökarne läggas 
skiftwis et quarter åtskilda, i första raden 3 tum från ändan, i andra 6 tum. Med stickspada häfwes 
jorden up til 9, 7 e[lle]r 5 tums djup, så at hwarken frost skadar eller de komma för tidigt upp. Ligga 
de djupare blir stängelen kort. J hwar hola lägges en hand ppd sand. NB102. Hwit golfsand103 slås i et 
kar 1 tum, derpå strös salt, derpå sand och salt etc. Hwarpå öses watn, som 2 dar står i solen, röres 
om. Watnet hällas af och annat öses på etc. tils watnet är klart. Denna sand torkas i solen. Sedan nu 
löken är sand i sand, öses än en hand sand derpå och sen jord och sängen jämnas. 
   Jnnan löken lägges, gnides han ren med ylle, at hon kommer torr ned, och skild wid de små 
lökarne, som skulle matta. Dessa små kunna särskildt sättas. J medio Octobr. kunna de häldst 
läggas, så at de ei upwäxa under kölden. Det skjer i torrt wäder, så at röta ei skadar. 
   Mot frostets ankomst betäckes sängen med Garfware bark 1 tum, derpå matta med halmwiskor på 
sidorna. Somliga lägga härpå Hästgödsel. Sedan örtståndet upkommit, rifwes barken bort. Om 
nattfrost befaras betäckes sängen med mattor som hwila på pålar up från sängen, och sidorna skylas 
med mindre halmmattor. För at watna dem göres emellan den en fåra 2 tum djup, deri hälles watn 
tils de blomma. Hwarken löken eller stammen tåla watn. De långa stänglarne förwaras104 för blåst ei 
med störar satta wid roten, utan med på sned nedsatta pålar i fårorna, hwarifrån gå ståltrå, hw[il]ka i 
en ring gå om Hyacinthen. När de utblommat och bladspetsarne böyas nedåt, tagas lökarne up. Få de 
ligga qwar rutna eller mattas de ut med små lökars drifwande, eller wäxa de innan wintren up och 
förfrysa. Man sticker på sned nedunder roten med en spada, så at roten ei skadas. Holländare 
afkyla105 dem sen lagda med stänglarne utåt i en circel, hwarpå jord och så Hyacinther ömsom i 
form af stack i 2 à 3 weckor. Man ser efter Ringsjukan eller en gul ring omkring halsen, denne röter 
up hela löken. Derföre skäres bort alt skadadt. Bättre afkylas lökarne om de sättas i torr jord i lådor i 
en luftig kammare ned til halsen. 
   När de uptagas, afskäres deras nedersta krants warsamt. De torkas och bredas på bord en wecka, 
torkas åter och läggas i förwar. De på moderlöken lösa små aftagas, de fastsittande lämnas at ei sår 
må blifwa. De tagas bort i Octobr. Andra året kunna wäl lökarne sättas på samma säng, men i en 
annan ordning. Efter 2 år bör jorden ombytas. Ser man blom blifwa ojämna, krulla sig, tas löken up, 
är han blöt förkastas han. Är någon del skadad, skäres det bort och han sättes at skjuta lökar. 
Moderlöken blir förlorad. De små lökarne läggas i samma slags jord 3 tum ifrån hwarandra och 
ansas på samma sätt och uptagas årligen. J 6 à 7 år kan en lök blomma. Blan buska sig då, bli smala. 
De updrifwas och bibehållas genom frösåning. Man wäljer til fröstockar de stora enkla, ei dubbla, 
som ge ei frö, och de halfdubbla af et odugligt och föga tjenligt. Frö tages af stora enkla, som förut 
blommat en gång allena. Dessa updragas för säkerheten af de små rotskotten, som då de bland andra 
g[aml]e[?] sättas afsides. J Junii månad när hufwut gulnar, spricka frön, swartna, skäras hufwun af; 
lägger dem at torka och tillagar lådor med tjenlig jord uti; deri göres ränder, hwari fröt sås i Octobr. 
glest och 1 tums jord sållas på och derpå lägges garfware bark eller hackad måssa; watnar dem i 
torka. Frostet gör dem ingen skada. Om wåren sticka plantorna up, då ränsas och watnas: Om 
hösten strös åter jord på 1 tum til nästa höst, då torr och brunnen kogödsel påströs. Näst[a] sommar 
då blan gulna, tagas lökarne up och skötas som sagt är. De sättas åter i Octobr. J 4 à 5te året blomma 
de först. Man kan alla år få frö, för at få rara106 sorter.  

                     
102 Nota bene. 
103 Fin sand som användes som skursand bl. a. 
104 Skyddas. 
105 Torka eller kyla lökarna så att växandet avstannar. 
106 Spännande, annorlunda. 
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   Wil man ha hyacinther blommande under winter, så wäljas lökar, som förut blommat i trägården. 
J krukan lägges ppt sand 1 tum, derpå lökar etc. öfwerst en tum sand. Olika sorter läggas i särskilda 
krukor. De som läggas i Mars och April slå ut fram emot hösten och framgent. Således sättas de 
efter hand. Sammaledes kan skje med Jonquiller, Narcisser etc: Olika kunna sättas i lerkäril med 4, 
5 a 6 halsar, annars i glashalsar. På botten kan beställas hol at aflappa watnet, då friskt ombytes, som 
skjer hwar 12 à 24 tim. Regn och snö watn äro tjenligast, dernäst dam och sjöw[atn]. Jskalt bör det 
ei wara. Om dagen står glaset i Fenstren men ei om natten107. De enkla hwita florera108 d[agen] 26, 
de blå och röda 34 d[agen]. De dubbla långsammare, intil 50 dar. J krukor komma de senare. Ei mer 
än 1 tum jord betäcker dem i krukorna. Desse lökar uptas äfwen och hängas i staket at torka. 
Aftorkas och förwaras. 
    
 

74 Capit[let]  Löfkoyor 

   Har grekiskt namn för sin hwita färg men äro ock röda, viol[etta]. 2 sorter ha wi: Som[mar] 
Löfkojor Cheiranthus incanus och Winter Löfkojor Cheir[anthus] glaber. De förra florerar första 
året, den [senare] i andra året. De kunna omplanteras eller ei. De som skola stå på stället, stickas 5 à 
6 frön på hwart ställe, dock något skilda, öser jord på, trycker och jämnar, samt watnar i Mars e[lle]r 
Apr. J Mai e[lle]r Junii ser man ämnen til blomknopp hw[il]ka om de äro longa och smala, bli 
enkla. De tjocka korta förebåda dubbla. Det starkaste ståndet bör stå qwar och de andra flyttas ut. De 
enkla kastas bort, om icke en til fröstock förwaras af hwar färg, dock på olika ställen. Wil man flytta 
dem öses i Febr. Mars  god jord i en kruka eller lår, sticker med fingret hol til 1½ tums afstånd så 
djupt ned som en ärta, lägg et frö i hwart hol, hwilket fylles med jord och tryckes, jämnas, watnas 
och renhålles. De dubbla sättas ut, af de enkla behålles den först utsprukna, hw(il]ken watnas 
ständigt och flyttas ei. De öfriga dubbla sättas på sängen ei i krukor. Så snart stjelkblom utflorerat 
skäres stängelen af ned wid löfwen med öga. 
   Winterlöfkoyor såss om wåren. Desse wisa ofta sent på hösten, men ei säkert om de bli enkla eller 
dubbla. Derföre kunna de ei utplanteras i tid, utan sedan blottställas för kölden; at sätta dem  ut i 
förtid kunna äfwen enkla utsättas. Säkrast är at så i Aug. och så snart de kunna, omsättas de på fritt 
högt land et quarter skilda. 
   Sängen bör ligga högt, i lungn och aktas f[ör]m[iddags] Sol. Man trycker ei hårdt åt efter jorden är 
klibbig och klistrar sig wid roten. Derföre sedan jorden blifwit torr gnuggas torra jorden och tryckes 
nedtil. De watnas och ränsas. Skulle dessa i första året willa blom, skäras dessa knoppar af at de ei 
mattas och blifwa sämre. Låter man en e[lle]r annan blomma, tas den sedan bort. Af de som skola 
blifwa mer prydeliga, skär man sidogrenarne inwid stammen så snart de wisa knopp, men 
hjertknoppen och de på krongrenarne knipas af. Dubbla får man af frö, häldst äfwen genom 
snitlingar. Fröet skal då wara wäl mogit, icke i samma jord 2dra året. Af det slaget, om gifwet 
dubbla men afla några enkla, tages frö. De första plantor, som upkomma häraf och blomma, tar man 
och ställes ifrån de andra skild, eller knipas knopparne af de andra. Snittlingar sättas således. När 
man sett blomman wara skön, afskär man de starkaste sidogrenar, som wuxit samma år, af 3-6 tums 
längd tät wid stammen om af[??] blan nedwid borttagas til 2 tum. J tjocka ändan klufwes genom 
märgen ½ tums längd. 2/3 af snitlingen sättes et hol gjordt i god jord, som föres smulad intil. En fåra 
göres i ring utom ståndet, deri öses watn. J 6 weckors tid höl[j]s den om dagen med en kruka tils 
mot afton. Slår knop ut eller om han förut haft, knipes den af. När han mot hösten fått rötter, 
                     
107 Enkla glas och dålig uppvärmning kunde ge frost även inomhus i fönstersmygen. 
108 Blommar. 
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upgrafwes warsamt och sättes i kruka, hw[il]ken står ute tils de andra flyttas in. Är blomman af 
denna sort högröd torde, ehuru de ei gifwa så fylda blommor, dock wara säkrare. Då löfkojorna 
flyttas in skola de wara torra och ei utan i nöden få watn, men wäl då de flyttas ut och då bladen bli 
slappa. Watnet bör ei röra wid stammen. En stöd sättes i jorden bredowid, at barken ei wid jord 
brunen gnides af. De sättas så djupt ned, som de förut stått. Tages af de plantor, som i aug. såddes. 
Om wåren e[lle]r sommaren wäljas de dubbla, på dessa afskäras ei sidoskotten, utan man kniper 
allenast af hjertknoppen, hwarigenom de blomstra desto förr på sidorna. 
   Desse sättas tidigt i krukor som handteras som de andra, flyttas ändtel[igen] in uti luftkammaren 
en tid at tina, sen in uti en kammare i fenstret om dagen men mot nattfrost ställas de derifrån. När de 
blommat duga de ei mer. Sällan blomstra de fl[era] år. 
    
 

75 [Capitlet]  Neglikor 

   Det luktar likt kryddan hwaraf de fåt namn. Man cultiverar 4 slag. 1. Dianthus Caryophyllus, 2. 
Carthusianorum, 3. Chinensis, 4. Plumarius. En fåfängelig smak har uptänkt mångfaldiga namn och 
märken på alla dessas föränderliga skapnader och ombyten. Man bestämmer dess wärde efter dess 
bygnad och utseende, dess färgor och illuminationer109. 1. Dess omkrets skall wara rund i en cirkel 
eller flera inom hwarandra. Blombladen skola wara runda i brädden, ei skurna. Blomman bör hålla 
en Rdrs widd. Blomfodret skall wara kort, ej spricka. Petala skola böya sig inåt med öfwersta 
kanten, de inre skola wara kortare. Enfärgade wärderas ei. Flera färger och chatteringar pryda 
allenast de äro ordentliga. De wackraste grundfärger äro snöhwitt, gult, askegrått, kopparfärg, 
Chameau e[lle]r en blandning af gult och rödt. Ju mer illumination liknar grundfärgen desto mer 
wärderas den etc. 
     Jorden bör ei wara fet, tung, fuchtig eller tät, ei annan än brunnen boskapsgödsel t.e. torr 
kospilning 1/4, utlakad sand 1/4, Ängjord 1/2, utan lera. Gamla dikes backar, mullwade högar (grus 
skadar ei) men rutit110 trä, stubbar äro skadeliga, de förordsaka röta, hwartil de äro benägna. Härmed 
äro de från Holland updrifne afläggare skadade, och snart dö ut. Gemenligen förmeras de genom 
afläggare, som tagas då grenarne wunnit någon fasthet och stadga och ei äro blöta och watnfulla. De 
tagas af sidoskott af et halmstrås tjocklek. De finare blifwa ei så tjocka. Denna mognad inträffar 
mäst i Junii. Ju förr det skjer, desto bättre. Til afläggare wäljas nedersta sidoskotten. Äro inga så lågt 
sittande höyes jorden up til dem. Jorden omarbetas på stället til en tum i rundel, ½ quarter djupt och 
holet fylles med den omtalta jordblanningen. Sidoskotten hafwa 2 à 3-6 mellanstycken emellan 
knän, deräst 2 löf sitta up öfwer hwarandra. Man skär af et knä til midt på och klyfwer mellan 
stycket så midt igenom märgen at denna afskurna ½ten skiljes från knäet, och derpå föres ned i 
jorden som en stöd. Den andra ½ten af klåfwan blir orörd hängande fast wid moderstam men lämnar 
en fri communication med afläggaren. Den andra ½ten lägges äfwen ned i jorden och fästes der med 
en trähake. På 3 weckors tid slår denna rot och fästes, hwilken sedan skäres af från stammen och 
sättes på det ställe der man ärnar sätta h[ono]m.  
   Detta sidoskott bör ei ha blommor eller knopp. Spaltningen bör skje uti et knä. Jnskärningen i 
knäet sker på undra sidan nedifrån upåt. Klyfningens direction rättar sig derefter och blir horizontell, 
men ei altid hela leden igenom utan så långt at den lossade delen räcker ned til jorden. Löfwen wid 
knät skäras af inwid stammen at gren deraf ei något blir qwar. J det knä skjer inskärningen som bäst 
passar. Lika mycket om han först klyfwer och sedan skär eller twärtom. Man agtar under böyningen, 
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110 Ruttet.  
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at ei knät brytes. Man gör neglikorna sega och förhindrar skörheten, om man på några dar ei watnar 
ståndet. Regnar det, höljes en kruka öfwer. Brister den af, wäljes et annat knä eller skärs den af til en 
snittling som holles undan solen. De nedersta blan intil stammen plockas bort, de mot toppen få 
blifwa. En tum tryckes han ned. Jngen jordblandning skall annan än den föreskrifna. Jngen jord bör 
komma i hjertat. Då warma och wätska ei felas, kommer slå den rot på 3 weckor. Den slår ut blan på 
nytt och detta försökes om sakta lyfter på det ned böyda och detta knäet är det fästat har det ock 
rötter. De tagas med en knifs blad ned under och lyfter up roten. Skulle knät ei ännu ha rötter, sättes 
det åter ned. Har det rötter skjäres sidoskaftet af i andra (nästa) knät åt stammen, hwilket äfwen 
nedsättes i hoppet det också tar rötter. Allena de skadade löfwen tagas af, de andra sitta qwar. Man 
trycker ei hårdt jorden intil rötterna. 
   De kunna planteras ute på en högländt torrt land der för middagssolen ei skin på dem. På samma 
sätt kunna äfwen lagerbärsträ conserveras. Äro de planterade i krukor, kunna de äfwen deri 
bibehållas ute i trägården om mot höstregnet krukorna läggas ned på gångarne at botten wändes åt 
wäster och på stället är skydd mot ost och söd wind och morgon sol. På det sättet ligga krukorna til 
wintren och nattfrostet är öfwer. Efter wintren skäras torra blan af på alla näglikor, flyttar dem som 
stått i plantsängen och krukor, watnar sedan uti en cirkel, men ei inwid stammen. En rätt skött stock 
kan wara i 30 år. 
   De näglikor wi updraga af frö, äro waraktigare och bättre. Fröt, som man köper är sällan ägta. Man 
wäljer härtil de halffylda af en Rosen bygnad och sätter flerfärgade ihop t.e. askgrå och en gul. Mera 
och bättre frö fåss af de som stå ute på landet, än af de i krukor, isynnerhet om de stå i solen och 
watnas utomkring. Fröt mognar i Sept. och hufwut öpnar sig, skäres det af och torkas på et luftigt 
ställe och fröt förwaras i hufwudet tils det skal utsås. Frön sås ei förr än fram i Mai; sås det förut 
frys, eller rutnar det bort eller buskar sig så inga afläggare kunna skjutas fram til nästa wår. 
   J drefbänk skola de ei sås, der af bli de wekliga, ei ute på land, för slagregn skull, utan i lådor, deri 
god jord är lagd och måttel[ige]n nedtrykt. Härpå såss tunt eller lägges deri til en tums afstånd och 
siktar sand blandad jord til 1 halmstrås tjocklek och trycker sakta. Häröfwer watnas med fin machin 
så ofta om dagen som det behöfs. Lådan ställes i solen. Försummas at watna ofta dö de. Sedan de 
efter några dar upkommit watnas, ei så ofta. Slagregn tåla de ei ty de slåss deraf längre ned. Lådorna 
flyttas derföre undan hårdt regn. Skulle jord wara stänkt på plantan, sköljes den af. Efter 14 dar tåla 
plantorna regn. Jnan den tiden agtas de också för solhettan. 2 tum höga omplanteras de til ½ alns 
afstånd, så djupt de ståt. Man kan ei af roten se hwad färg blomman får, ei om den blir dubbel. Fröt 
af först års frucht är bäst. Wil man ha ägta godt frö, skal man ei låta mer än en stängel florera och ei 
mer än 2 à 3 knoppar på. Stör förjäter111 man ei at sätta bredowid.  
   Bladlös skada dem. Desse förekommas om näglike wintrar ute, 2 ei sättes när til auricler e[ller] 
Törnrosor. Ei watna med stående watn. J början plockas modern bort. 
   Twåstiertar112 krypa ned i hjertat och äta det upp, hwaraf ingen frucht kan wäntas. Då sättes up 
små halmwiskor til 3 à 4 tums högd eller Peppersstrutar eller upskurna fjäderpennor deri honung 
strykes, deri krypa desse djur, som dödas. 
   Af wattusot113 swälla blad och stenglar up och är oläkelig. Den förekommes om den planteras på 
torra ställen och ute, om jorden blandas med sand och undflyr lera. At ei ge mycket watn på en 
gång. 
   Af gulsot bli blan olivefärgade, sköra, inuti feta och saftfulla. Den kommer af feta wätskor. Denna 
undwikes med mager sandjord och botas dermed at alt skadadt bortskäres. 
                     
111 Glömmer. 
112 Tvestjärtar. 
113 Samma sorters sjukdomsbeteckningar användes för sjukdomar hos människor, djur och växter. 
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   Rost wisar sig med swarta brandgula fläckar på bladen. Desse skäras bort. Hjertblan innerst klebba 
sig ihop och wäxa, andra komma inom och klibba wid de förra ännu kommer derinom 2ne som 
äfwen fästas och limmas desse. Allas 6 spetsar torka ut. Spetsarna afskäras. 
   Ofta skjuter ut breda blan för smala sidoskott. Knän äro hopwuxna uti tjöck, hwarwid blan sitta. 
Tar man uti dem, falla de af och wisa förrutnelse. Desse skäras af. 
    
 

76 Cap[itlet]  Om Ranunclar.  Ranunculus asiaticus 

   Har sit namn af Rana groda efter wissa Species wistas med grodan uti det wåta. Fruchten af 
korsherrarnas tog114 war at de hemförde denna, Damaskener eller Cathrine Plom och några 
drufwor. Den namnkunniga storvisiren Cara Mustapha har lärdt oss at odla denna. Han drog 
Muhammed IV från jagtlusten med blommor som lät plantera. Deribland war denna den behage-
ligaste, som alla skulle anskaffa. Och derifrån ha wi än dess inkomst i träg[ården].  
   Blomman färg skiftar om, är prägtig, blir än mer om man updrar den med frö, hw[ilke]t är aldeles 
enligt med Anemoner. Roten ser ut som en fot med 4 à 5 klor hwarpå den sättes, men blötes för at 
fötterna ei afges. Den tål någon fuchtighet men sur skal den ei wara stående. Den kan blandas ihop 
med anemoner. 
    
 

77 [Capitlet]  Tulipaner. Tulipa Gesneriana 

   Har sit namn af Turban. Keysare firar med sina Fruntimer en fäst årligen, då alla wackra 
Tulipaner framsättas med ljus omkring. Gesner berättar, at den första kom til Ausbourg 1559 från 
Constantinopel, och at 1634 och 37 gafs i Holland 2000–5500 gyllen för en, hwarföre det förböds. 
Man har deraf 4 sorter: 1. den tidiga med kort stjelk har röd färg med gula kanter. 2. Fylda mer eller 
mindre. 3. Monstreusa. 4. Sena af flera slag.  
   Lökarne böra årlig[en] uptagas. Löken rutnar annars sedan han skutit en stjelk i jorden derwid små 
lökar fästas. Han skjuter årligen nya alt längre ned, och blomman aftager och blir til slut grön. Löken 
uptages när stängelen och bladen äro förtorkade wid slut af Julii. Stjelken afskäres ei förut, ty då får 
löken ei sin fulla mognad. Löken torkas ren och de små rötterna afskäras. Om den bruna huden ei är 
ruten får den sitta, äfven de mindre sidolökarne. De läggas i Octob. i tort wäder, andra längre fram, 
och om wåren för at hafwa blommor hela året. Sidolökarna tagas af och läggas särskildt, liksom 
Hyacinthlökarne. Kölden skadar dem icke om ei wårfrostet, då de upwuxit, derföre betäckas de med 
matta och om hetaste dagen skylas blommorna, at de ei skynda för fort. Man tar frö af de unga 
wackra, som stått i sällskap med andra sköna, som kunna släppa frömjöl. Löken efter denna tas ei up 
förr än hufwut spricker och frön bli bruna. Då skäres stängelen af och lägs på et luftrikt ställe til i 
Sept. då fröt såss i låda i sandblandad jord, som tryckes med handen och fyller resten. Därpå läggas 
frön til 1 tums afstånd och deröfwer siktas 1 tum jord. Flytter henne undan starkaste solen til Nov. 
då hon öf[wer] wintren flyttas  i fell[?]. J nästa wår får man se blan. Man watnar tils de förlora 
färgen och wisna. Lökarne uptagas och sättas, förwaras som lärdt är. De få nu ligga 2 wårar öfwer, 
sedan uptagas och sättas åter. Det frö som löken bär 5 à 6 året är det bästa. De böra ei stå på samma 
ställe 2 år. Tulipaner sättas der Hyacinther förr ståt.  
    
 
                     
114 Korståg. 
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78 Cap[itlet]  Narcisser Tazetter Jonquiller 

   Deraf finnas flera arter och förändringar. Den hwita Narcis[sus] Poeticus115, den gula Pseudo 
Narcis[sus]116 fördraga all jord, omsättas hwart 3dje år. Tazetter, Jonquiller uptagas årligen när de 
utblom[at]. Efter 3 à 4 dar sättas de små sidol[ökara] på säng. Men de stora sättas i Sept. Om wåren 
betäckas de. De fordra god, fet jord ]men ei rutna stubbar] med sand. Man kan få dubbla med 14 
hufwud. 
   Amaryllis tål ei köld, men man kan hafwa henne i blomma hwar 10de wecka. Hon är från 
Vestindien. 
    
 

79 [Capitlet]  Hesperis matronalis117 

   Är röd eller hwit. Den röda är ei så fyld. Blomstren sitta oordenteligen långt från hwarandra och 
florera efter hand. Ge ei så behagelig lukt. Men hon framskjuter ständigt nya knoppar och blommar 
hela sommaren, hwilket ei den hwita gör. Den röda wäxer i all slags jord. 
   J en sandfull warm jord trifs ei den hwita, som mäst deri går ut inom året. Hon tycker om lerjord 
och skugga. 
   En hwit larve sätter sig i blomman, går ned i margen och fräter den up, så at den går ut efter et år. 
Detta märkes ei i början förr än alt är för sent. Grenarne och stjelkarne bli slappa. Denna olyckan 
afhjelpes dermed at så snart den blommat, skäras blomstielken af i flera delar, så at tre knölar äro på 
hwardera. Löfwen och de 2 understa aftagas, men de omkring den öfwersta beholles. Dessa 2 
understa leder sättas i skugga ned til öfwersta löfwen. När desse i Augusti tagit rot kunna de flyttas 
dit man wil hafwa dem. Är märgen brun har matsken skadat delen så longt ned, som märgen är 
brun; detta kastas bort. Stocken, som nu är igen afskuren ned til nedersta lederna på stänglarne 
hw[ilk]a häfwes intil stammen, ända intil och up til lederna e[lle]r knölarna. Derpå watna. Alla dess 
stenglar ta rötter. Då upgrafwes hela stocken och delas. De gamla rötterna skäras bort och nya 
behollas, och telningar sättas i skugga. Blomblan krulla sig ofta ihop af en larve som dödas, häldst 
borttages. 
 
 

 80 [Capitlet]  Lychnis Cha[l]cedonica118 

   Har et kors i blomman, hwaraf den kallas Jerusalems blomster och af dess färg kärleks[blomster]. 
Man har fylda och enkla och desse äro röda och hwita. Den fylda är präktig men utan lukt. J 
sandblandad lera wäxer hon til en knytt näfwas storlek och prunkar med högröd färg. Dess rot kan 
delas och sättas, dock ei senare än i Augusti. Satt derefter rutnar hon. Bäst är at afskära stenglar och 
sätta som Hesp[eris] Matronalis, och som stjelken är iholig, skäres den af nedom leden, derifrån 
rötter slå ut. 
    
 
 
 
                     
115 Pingstlilja. 
116 Påsklilja. 
117 Trädgårdsnattviol. 
118 Studentnejlika eller brinnande kärlek. 
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81 Capit[let]  Iris susiana119 

   Har en wacker blå blomma med nätlikt öfwerdrag af violette, stötande i blå swarta tråar. Den är 
long, en annan är allenast 1/4 aln. Dess jord är 1/3 trägårdsjord, gammalt lerbruk brent, gärna 
brunnen kogödsel aa 1/3. Roten gömmes öfwer wintren i warm kammare och sättes om wåren, men 
blötes 48 tim. förut. En kruka hwälfwes öfwer då nattfrost befaras. Jnnan frostet kommer, tages 
roten up. 3 år florerar. 
    
 

82 Capit[let]  Fritillaria Meleagris120 

   Är af många olika färgor i rutorna. De kunna updragas af frö, liksom Tuliper121. Men lådan ställes 
inne uti et luftigt rum och kalt. J Aug. nästa åt lagas til en säng derpå lökarne  med jorden i lådorna 
utströs och sand jord sållas på til en half tum, och watnar. Andra wåren komma planter up, som 
blomma. Lökarne äro för små at sätta. Den gamla löken uptages hwar 3 à 4 år, de små widhängande 
lökar sättas efter 3 à 4 dar.  
   Keysare Kronor äro af olika färg, de gula är wackrast. 
    
 

83 [Capitlet] Nakna jungfru Colchicum autumnale122   

   De upkomma som Hyacinther först på wåren, dock med något större blad, som snart wisna. Om 
hösten komma flera blommor fram af åtskillig färg. Så snart blan förtorkas tagas lökarne up och 
omsättas. De gå i all slags jord, som ei är för tung och hård. De blomma ock lagda i Papp på hylla; 
och conserveras  ändock om de sättas strax derefter. 
    
 

84 Cap[itlet]  Sättet at forma törnrosor at bloma om wintren123 

   Miller upräknar om wintern 59 sorter, deribland än månads rosor, som sättas i krukor. Han tål ei 
kölden. Annars kan man twinga alla at blomma om wintren; sent om wåren skäres en gren[?] skarpt 
af, och mot wintren flyttas uti en kruka och sättes i en luftig kammare och ändteligen i kammare 
fenstret och watnas. Således skal han blomma. Wil man hafwa sent på hösten blommor på busken 
ute i trägården, så skäres bort alla knoppar om wåren och buskan beskäres skarpt. Annars nyper man 
af alla blommor i Augusti och skär af spetsarne af dem, som blommat; derefter skjuta de trå[?] och 
blomma nästa år så mycket starkare. 
    
 
 
 
 

                     
119 Sorgiris. 
120 Kungsängslilja. 
121 Tulpaner.  
122 Kejsarkronor, Fritilaria imperialis. 
123 Törnrosor betyder här rosor med törnar, dvs. vad vi menar med rosor. För 1700-talsmänniskan kunde ros betyda 
blomma. 
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Beta altissima124 

   Landet arbetas som til kål, med krok, med strykbräde. Til en alns afstånd sättas betorna. Fröen sås 
i drefbänk och då de fåt 4 blan sättas de ut emot Mai e[lle]r Junii, djupt ned. Då de äro fingers tjocka 
föres jorden från ½ roten på ryggen, så at watnet samlas omkring de yttre rötter. Til föda kan betans 
blan afskäras 3, 4 à 8 g[ånge]r. Sjelfwa roten wäger 15 marker[?] och förwaras från kjöld och 
groning til inpå wåren. 
    
    
    
    
 
    
    
    
    

                     
124 Sockerbeta. 
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Manuskript HS 175 

Trägårdskonsten 

Allmänt om trädgårdsanläggning 

Trägårds konsten har blifwit näst efter Åkerbruket och Ladugårds skötslen en äfwen nödig och 
högst nyttig husholdsgren. Wi hämta ur wåra Trägårdar, liksom Adam i Paradiset, många 
läskande, wälsmakande och styrkande fruchter. Skada är at så få Swenskar äro wane wid dess 
skötsel och äga nog insikt at den anlägga. Wist är wäl, at denna konst til en del sträcker sig intil 
de flästa husholl, intil backestufwor, hwaromkring man ser Potatoes och Kål planterade med 
mycken förmon för ägaren. Men så finnas äfwen desse odlingar behöfwa någon förbättring. 
Denna fördelaktiga kundskap har, gemensamt med andra wetenskaper och konster, haft sina 
öden. Hon har stigit och åter fullit 1 ned til sin linda. Planteringen lärer dock genom sin ålder 
winna framför dem företräde. Den tar med skapelsen sin början, fortsättes dageligen af naturen 
samt efterapas af menniskor. Adam begynte, och wi läsa at dess son offrade Herranom af 
fruchtema, at Noach planterade wingårdar, at Abraham satte trä wid Berseba. Wi weta ock, at 
Judarne ägde konsten at ympa, hwilken på Theophrasti Eresii tid, 200 år före Christi tid war 
allmen. Curtius berättar at K[ onung] Alexander den Store hämtade Abdolominus från trägården til 
Thron i Sidan. Cyrus hade i Lydien sjelf anlagt en trägård. 

Wåra Förfäder hafwa nödigt och ganska sent welat begagna sig af denna ymniga Naturens 
förråds källa. Oförståndet räknade Gustaf d I til last, at hafwa welat införa hos oss i Swerige kål 
planteringen. Före dess Regering och äfwen efter dess tid köptes kökssaker af Tyskarne, ända 
intil wåra barn år. Några få af de förmögnare hafwa anlagt någre dylika odlingar. De sälsynta här 
finnas äro mäst afpassade efter luxen, och tjena mer til nöye än nytta. Ehuru wi hafwa redan 
äfwen på swenskan, flera Afhandlingar, som grundeligen omröra2 denna oumbärliga konst; har 
jag dock tänkt härmed samla uti et kort begrep, det, som desse jämte andra ha i flera wärk welat 
uptäcka af sin konst. Jag har utom egen ärfarenhet rådfört mig med wåra Swenska utkomne 
skrifter i denna sak, med Framledne Assessor Bergii tal, Direct: Lundbergs Afhandlingar, 
Bobergs, Fleischers Trägårdsbok, Munchhausens, Millers och andras lärdomar och ärfarenhet, af 
hwars tankar jag gjordt et kort utdrag och walt det, som för oss bäst passar utan at dem nämna, 
hwilket ei eller för mina begynnare skulle tjena til annat än at öka kostnaden och beswäret. 

Det woro önskeligt, at trädplanteringen blefwo allmennare odlad; huru skulle icke den pryda et 
hemman, huru många wälsmakande fruchter skulle icke deraf kunna hämtas och til anhörigas 
wälfägnad hederligen framsättas, som kunde fömöya både ögon, mun och näsa. Huru mycken 
wederqwickelse skulle icke en matt deraf känna? En sjuk hämtar deraf förfriskning och den 
hungriga magen styrkes. Kostnaden derpå är drägelig, men fördelen säker och långwarig, 
sträckande sig til barn och barnabarn. Ett wäl satt och skött träd kan bära frucht longt öfwer I 00de 
år. J Tyskland och Frankriket finnes knapt et inhyses hjon, som har en jordtäppa, hwilken ei 
planterar et eller flere trän, hwaraf ägaren drar en årlig inkomst til sin och de sinas bärgning. Den 
goda Försynen har uplåtit åt menniskosläktet til dess näring allehanda örter, som frö hafwa på 
hela jordene och fruchtsam trä som frö hafwa i sig sjelfwom, til mat. Gen: 1.29. Denna 
hänwisning til föda af trän är ei så kost- och mödosam, som det tunga årliga åkerbruket. Man 
eftersinne allenast den olika möda och beswär et åkerfält fordrar, mot en Trägårds skötsel. Twå 
starka personer hinna sällan med at bruka 5 Tunnelands åkerjord med dertil hörande äng. Samma 

1 Fallit. 
2 Beröra. 
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personer skulle beqwämligen kunna sköta 4 Tunnelands trädplantering, hwarpå kunna sättas 484 
större trän förutan smärre som emellan desse kunna insättas. Afkomsten utaf 5 Tunneland 
åkerjord kan man i bästa år ei räkna högre än til 50 Tunnor säd. Men af fruchtträn kan wäntas 4 å 
500 tunnor frucht, hwilken om den rätteligen anwändes til föda och cider åt folk, och til krea
turens utfordring och gödning samt til afsälning3

, skall denna skötsel winna företräde och långt 
mer båta4

• Kostnaden härpå woro drägelig om hwar helgårds bonde anwände et Tunneland, och 
derpå årligen planterade 10 trän och drängen 5 dito , så skulle inom några år denna plats wara 
besatt med trän. När således alla grannar woro dermed försedda, behöfde man ei rädas för tjufwar. 
Emedlertid är en god stängsel nödig. Nyttan är påtagelig. Äple och Päron ätas rå med bröd, 
torkas, kokas, stekas och äro en sund spis för friska och sjuka. Af dem beredes cider en hälsosam 
dryck; deraf kan ock bränwin beredas. Den utprässade resten tjenar Swin, höns och kalkoner til 
föda. Plommon torkas til Sweskon; deraf beredes win och bränwin. Kärssbär torkas til mat. 
Wälmogna prässade bär och i hast gjäster saft ger oss et delicat win. Af en kanna bär bekommes 
et stop win. Således är nyttan påtaglig, och nöden ofta påträngande. Då säden på åker fälten af 
torka förtwinas, blomstra trän som aldrabäst, och lofwa en härlig skörd til ärsättning och hjelp i 
nöden. Hade wåra landsmän haft 1798 trägårdens afkastning til understöd uti den allmänna 
misswäxten, hade Swerige ei lidit så mycken saknad på nödig bärgning under följande året. Om 
bränwin ei kan umbäras, mon5 den ei skulle endast kunna tillåtas den af frucht tilwärkade? 

At jag här uti detta korta utdrag indrager äfwen sådanne ämnen, som endast tjena til luxe och 
prakt, skjer i den afsikt, at en del af mina Elever skall kunna också göra något biträde, ifall sådant 
af dem skulle äskas. 

Capit. 1. Om nödiga underättelser vid en Trägårds anläggande 

En Trägård är ett upbrukadt land, hwarpå wäxter efter konstens reglar planteras, och 
spatsergångar underhållas. 

Desse wäxter planteras i 1. Köksgårdar, 2. Apothekare-, 3 Frucht-, 4 Lust Trägårdar, 5. 
Blomsterqwarter, 6. Orangerie6, deri främmande örter förwaras. 

Hit föres äfwen sättet at anlägga och sköta drefbänkar. 
En Trägårdsmästares göromål och skyldighet är at 1. förstå anlägga en trägård ånyo. 2. Han skal 

känna örterna, 3. jordmon, i hwilka hwar en ört kan wäxa, 4. Han bör ock weta hwad i hwar 
månad skall göras. 

Den som skal anlägga en Trägård bör hafwa afseende 1. på ändamålet, 2. på Platsen, 3. på dens 
förmögenhet7, som består kostnaden, 4. hwart år gör han ritning och noga beskrifning på allt, som 
sås, til rättelse för framtiden. 

En tjenlig Plats skal äga en god jordmon, wacker belägenhet, tjenligt watn, en plats, som gifwer 
anledning til föränderliga ombyten. Är denna plats ful och felande, bör den med konst hjelpas. 

En mindre wacker Trägård bör göras angenäm. Den skal ändras efter moden. Fordom älskade 
man en regelbunden och Symetriskft: Ängländare9 hafwa från China infört en mer naturlig och 
wild ordning, hwilken ständigt ändras. Men sådanne planteringar kosta mycket, äfwen som de 

3 Avsalu. 
4 Gagna. 
5 Månne. 
6 Föregångare till våra växthus; ett uppvärmt hus med stora fönster mot söder. 
7 Tillgångar. 
8 Syftar på franska förebilder från renässans och barock. 
9 Engelsmännen, syftar på engelska parken. 
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ängelske Templen, hwilka skola likna de Graekiska. Wi älska wackra wattusprång och rätt 
framlöpande bäckar: Ängländare krokuga diken. Wi sätta trän i alleer, de plantera lundar. Wi 
älska fruchtträn, de wildt wäxande. 

Följande Reglar böra följas 
lQ Wid wissa Reglar bör man ei oaflåteligen följa. 
2do Man skall hafwa afseende på platsen och köksbehofwet. 
3Q Läget skall noga betracktas. 
4Q De omkringliggande öfwerwägas. 
5Q Af högderna drages nytta. 
6Q Jordmon på alla ställen bör kännas. 
7 Q Samla och anwänd watnet til nytta. 
8. Anskaffa skogrika'0 spatsergångar. 
9. En wild skog anlägges på sidorne, isynnerhet åt norr och wäster. 
10. Lagom breda gångar göras från 4-10 alnar. 
11. En Trägård bör ei mycket ändras. 
12. De högsta Trän sättas mot nordan och midt uti. De lägsta mot söder och på sidorna. 
13. Ett för stort Orangerie skadar den öfriga Trägården. 
14. Plantera ei många varieteter. 
15. Öfwerlägg om hela plan. 
16. Tag goda råd. 
17. Fördölj ändan. 11 

En Trägård bör isynnerhet ligga mot söder eller något åt öster eller wara slät och jämn. Är han 
ojämn bör han indelas uti afsättningar och derefter planeras. Den öfra delen, som ligger intil 
byggningen anwändes til lustquarter, och besättes med boxboml 2, Cusquetter'3, häckar, 
pyramider. Den nedra delen tjenar til träns och kolgårds 14 inrättningar. Är platsen för wåt, 
gräfwes watnet ut och anläggas trummor. 

En lustgård anlägges efter prospectl 5, planeras, eller hjelpes med afsättningar. Den fördelas uti 
gångar och qwarter; Gångame besättas med graner och pyramider, samt alleer af lind, lund[!] etc, 
af hwilka somliga hwälfwas och betäckas och sedan slutas med lusthus af spielwärk, hwilka 
betäckas med Caprifolium eller andra tjenliga. Qwarteren på ömse sidor utziras med Buxbom, 
Isop, gräs, Bousquetter af lön, Lind, Hassel, Sirener. 

Örterna, som skola planteras, böra skiljas efter deras luftstrek16 och jordmon, i hwilka de wildt 
wäxa. De som wuxit i lika Climat och i samma jordart böra på lika sätt skötas. 

I anseende til luftstreken ära de 
lQ Indiska, som wäxa omkring eller nära intil Linien17 och fordra mycken stark wärma. De 

blomma 2 gånger om året höst och wår, men hwila winter och sommar. Dessa stå altid gröna. 
2. Det aegyptiska Climatet är ganska hett, så at Stork äggen utkläckas i sand, och folket kan ei 

gå på marken för hetta skull. De mästa här wäxande ära lökwäxter. 
3. Södra Climatet sträcker sig från Aethiopien til Capul Bonac Spei18

• Dess örter blomma wid 

'
0 Lummiga, skuggiga. 

11 Trädgården skulle planeras som en helhet. 
12 Buxbom. 
13 Bousquetter?, buskage. 
14 Kålgård, d.v.s. grönsaksland. 
15 Plan, förslag. 
16 Väderstreck. 
17 Ekvatorn. 
18 Caput Borne Spei = Godahoppsudden. 
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winter solståndet, wid 12 å 18 graders wärrna. 
4. De södra Europeiska örter komma från orter omkring Medelhafwet belägna. 
5. De nordiska wäxa från Paris til norden. 
6. Österländska komma från Siberien, Tartariet och Syrien, samt likna wåra wårörter. 
7. Wästerländska äro från NorraAmerica och blomma i September och Octobr. 
8. Bergörterna ha ett hårdt Climat, det har hwarken höst eller wår, men wäl en kort sommar. 
Jordarteme äro Sand, Lera, Swartmylla, Krit- eller kalkjord, hwilka variera och blandas med 

hwarandra. En tjenlig trägårds jord skal wara swart, fet, lös, ei sumpig, ei brun under torkan, djup 
til 1 å 2 spadtag, ei jernhaltig nedunder. Sand och Lera skada ei på botten. Den som är grundare 
än 3/4 aln duger allenast til kryddor t.e. Portulaka19

, Syra, Ärter, Bönor, eller Purio, Såckerrötter. 
Fins lera i botten, gräfwes deraf litet up i sänder. En för mycket lös är lätt och oduglig för sig 
sjelf. Sand och lera arbetas ihop. 

På en fet jord wäxer ogräset frodigt. Den är snart sammanhängande, tung och swällande. Om 
jordarteme kan läsas uti min Oeconomia chemica. 

På flygsand wäxa Dianthus arenarius20, Arundo arenaria21, Elymus arenarius22, 
Gnaphalium arenarium2 3_ 

Mjölsand24 föder Iberis arundinacea25, Anemone Vernafis26_ I grussand finnas Verbascum 
Thapsus2 7, Pulsatil!a28, Arabis saliana29, Gnaphalium dioicum30, Helianthemum31, Thymus 
serpif32_ Leran föder Potentilla reptans33, Thlaspi arvense34, Tussilago Farfara35, Anthyllis 
Vulneraria3 6_ 

På kritjord wäxer Hedysarium3 7, Onobrychis38, Trifolium Scabrum39_ Swartmyllan är den 
allmennaste föda för örter och Trä, härtil förwandlas gödsel. 

Leran blandad med fin sand och mylla tjenar tilde mästa örters wäxter. 

Gödsel. Se Oeconomia chemica 
Den är af 2 slag. 1. Boskaps spilning, 2. Rutna wäxter, gatusopor, aska etc. 

19 Portlak, ettårig köksväxt med köttiga blad och stjälkar och något syrlig smak; användes 
ungefär som spenat. 

20 Sandnejlika. 
21 Sandrör, Ammophila arenaria. 
22 Strandråg, Leymus arenaria. 
23 Hedblomster, Helchrysum arenarium. 
24 M ···1 Ja a. 
25 ??? 
26 Mosippa, Pulsatilla vernalis. 
27 Kungsljus. 
28 Backsippa, Pulsatilla vulgaris. 
29 Backtrav, Arabis thaliana. 
3° Kattfot, Antennaria dioica. 
31 Solvända, Helianthemum nummularium. 
32 Backtimjan, Thymus serpyllum. 
33 Revfingerört. 
34 Penningört. 
35 Tussilago. 
36 Getväppling. 
37 Jordreva, Glechoma hederacea ??? 
38 Ophrys ??? Flugblomster, Ophrys insectifera. 
39 Klöver ??? Scabrum finns ej hos Linne. 
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All gödsel bör, innan den brukas i trägården, hafwa åtminstone ett år, legat i hög, och hwar 
månad wara omrörd, så at den jämt kan rutna. 

På kall jord föres häst- och f'are gödsel. Den skall wara halmfri . Halmen rutnar ei i jorden, 
lämnar et tilholl för skadelig ohyra. Örtroten saknar derstädes nödig näring och i det stället finner 
en röta eller syrlig wätska. 

Kärrjord, isynnerhet tagen i ahle kärr är tjenlig sedan den legat et år och blifwit kastad hwar 
månad, at insecter och dess råa natur af frost och hetta förwandlas. 

Flygsand blandas ei i lös jord, men wäl grof sand. Den ger den lösa fasthet, och behöfs i drefhus 
at örterna ei rutna. Lägger på den lösa jorden lera beholler den fuchtigheten. Kalkleran förtar 
syran. Rutna stubbar tjena til at betäcka lökar, som äro satta i fin sand. Aska är kålens fiende, men 
rötters wän och befordrare. 

Gatusopor och wäxter samt ogräs som samlas i afsides gräfna gropen :fa rutna, under en 
månatelig omröring, blifwa dermed förmonliga til gödsel. 

Af gödselen kan wäntas bästa och längsta nyttan, om man om hösten nedgräfwer henne under 
det up kastade landet ½ aln. De finare och flygtigare delar bortdunsta då ei af solens hetta, ei 
lakas de ut af regn. De finare rötter skjuta örterna så djupt ned, för at deraf draga sin föda. 

Ei eller örter tåla gödsel. De som kunna wäxa och trifwas på et nyligen gödslat land äro Sparis, 
Ärtskocker40

, sallat, kål, Spinat, Sellerie, Timian, meyram, portulaca, månads radisor, körfwel, 
basilika, gurkor, endewier. Desse kunna frodigt wäxa 2 år på nygödd jord, allenast de ombytas 
årligen. 

Följande wantrifwas på et land, som nyligen blifwit gödsladt, rofwor, lök, morötter, rödbeter, 
persilje rötter, kålrötter, Såcker-, Scorzonerae-, Hafre-rötter, pastinaker, rättikor. Ärter och bönor 
äska den magraste jorden. På en gödd jord planteras första året kål, andra året kål eller sellerie, 
gurkor, 3 året rofwor, lök, 4 året ärter. Sparis och ärtskockor4 1 sättas i solbaddet. De öfriga mattas 
och wantrifwas af hettan. 

Redan i början är sagt, at en Trägård skal ligga fri , öppen mot söder, samt wara betäckt och i 
lugn för nordan och der omkring warande och kommande kalla windar. Han bör ligga jämt eller 
wara delad i afsättningar42

• Han skall hwarken ligga för högt eller för lågt. Derwid bör ei brista 
watn eller tjenlig jordmon, hwilket deraf felas, skal det hjelpas. Felas god tjenlig jord kan man 
blanda torf- och kärrjord, som et år legat i högar och blifwit omrörda flera gånger. J denna 
blandade jord kan all slags wäxter trifwas. Flere slag af jordblandningar förekomma på särskildta 
ställen och som äro til wissa behof nödiga. 

J trägården eller tät intil den samma bör finnas tilräckeligt watn, häldst rinnande. Källe och 
brunswatn äro mindre dugliga; damm watn är då bättre. När man watnar, bör jorden wäl 
genomblötas. Ei nog at jordytan allenast befuchtas, så at roten ei genomblötes. Det är 
förmonligare, at watna en säng til gagns, än flera utan någon nytta. De fleste råda til at watna mot 
natten, at ei watnet under solhettan utdunstar innan den gjordt sin wärkan. Men då jordytan 
allenast wätes, har roten ändock ingen fördel af watnet. Watnas eller öses 30 å 40 kannor watn på 
en säng tillika, hinner det säkerligen til roten, och dermed kan ei solhettan hindra. Man kan 
dessutom wänta en fördel af det påösta watnet midt på dagen. Ty är det kallt drifwas deraf 
jordlopporna, som under största hettan äro uppe och med kallt watn kunna drifwas, isynnerhet, 
om det iskalla watnet flera gånger påöses. De äro farligare och mer glupska i solsken efter regn. 

Silen eller dårslaget hwarigenom watnet silas öfwer sängen skal, isynnerhet i början wara 
ganska fin och kannan bör hållas högt up, at watnet faller ned som smått myggregn. Men sedan 
jorden är wäl genomblött, kan den ibland tåla ymnogare påöst watn. 

40 Kronärtskockor. 
4 1 Kronärtskockor. 
42 Terrasser. 
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Gödsel samlas efter Fänad43
, Hästar, Swin, Får, Höns och dufwor. Dennas kraft ökes ansenligen 

af urin som samlas i tunnor eller kar eller genom rännilar afledas til dynghögen, hwilken härmed 
befuchtas. Under kreaturen strös halmbås44 eller annat strö, hwari urin kan lämna sin kraft. 

Gödslen håller olja, salt, jord och et warmande ämne. Oljan uti ko- och swingödslen gör 
jordmon lös, smidig. Den tjenar bäst på sandjord: den förtar syran, skärpan och sältan, samt håller 
fuchtighet i jorden qwar. 

Saltet tempererar Syran, och då det blandas med oljan utgör och antager det en närande såpas 
natur. Den härafupkommande wärme sätter grödan i en ime rörelse, afhåller kylan och fördrifwer 
watnpartiklarne. Jordpartiklarne förenade med förenämda upfylla mellanrymderna och utgöra 
om ei et födande ämne, dock samla och hysa dem. 

Oljan meddelar fetman, saltet ger styrka, det Wärmande wäcker rörelse och jorden bidrager til 
magerhet. 

Dyngans styrka och egenskap rättar sig efter djurens och fodrets art. Ko- och hästgödsel äro de 
mäst brukelige, demäst f'argödsel. 

Färsk urin och obrunnen gödsel skada wäxtema. De moste förut gäsa45
, innan de brukas. Och til 

den ändan samlas hon i högar eller i diken och derstädes omröres. Hwar dag skåtas46 i Stallet och 
Fänadshuset47

• Andra rena det sednare allenast 2 gånger i weckan. Dyngan ökas då dageligen med 
strö af hwarj ehanda. Hon bör samlas der hon f'ar macerera48

, utan at förlora af sin fruchtbarhet. 
1. Dyngstället bör wara beqwämligt at tilkomma och at föra den derifrån. J detta fall bör man ei 

skämmas för prospecten49_ 
2. Stället skall wara rumligt. 
3. Det skal hafwa fast botten. 
4. Wara fuchtigt, men ei wått. Ligger den förhögt, blir Hon torr, eller rå eller förbränd och oljan 

förfluger. Ligger hon i watn, lakas hon ut. 
5. Hon fordrar luft, bör dock ei brännas af solen. 
6. Kan man ei wälja, nyttjas den man har, och hjelper sig så godt man kan. 
7. En lös grund öfwerdrages med lera. En god jord i botten super50 fetman uti sig och kan sedan 

föras ut på landen. 
8. Ett öfwerflödigt watn dikas och ledes i en bredowid dikad dam, deri sopor, strö etc. lägges, at 

supa uti sig wätskan. Detta föres sedan på dyngestan, som oftast. 
9. Är platsen hög skäres den af och stänges in, samt betäckes med strö som oftast. 
10. Intet takdråp bör falla och drypa på dyngan. 
11. All spilning bör noga agtas, som en säker guldgrufwa. 
11. Fänadshusens golf skal wara hårdt och fast, at urin ei drages in. Den samlas af somliga 

genom rännilar uti kar, men dermed förloras den. Genom utströdd halm och andra tjenliga ämnen 
förwaras den. För mycken halm kan man ei strö ut, allenast derpå är tilgång. J stället för halm 
strös ljung, ormbunkar, säf och wass, ahlqwistar äro bäst; annars tjena ekelöf, granqwist. 
Skäfwor51 supa in oljan och torka dyngan, men de duga uti gödsel lakan52

• 

43 Boskap, nötkreatur. 
44 Halmboss, finhackad halm och boss från sädesrensningen. 
45 Jäsa, komposteras. 
46 Skottas, skyfflas. 
47 Ladugården, kostallet. 
48 Extrahera, sönderdela. 
49 Anblicken. 
50 Suger. 
51 Skävor, avfall vid beredning av lin och hampa. 
52 Lake, lösning. 
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12. Under kreaturen strös altid, isynnerhet om sommaren, då dyngan är fetast. 
13. Öfwer natten och under middagshettan föras kreaturen in under skjul, eller fållor på åkren 

och lägges på halm eller annat strö. 
14. Får dyngan rötes53 inne i huset, men de andra slagen i dyngestan. Hästar och Swin äska54 

dageligen rent. Fåren och Fänaden kunna tåla sin dynga inne. 
15. Kreaturens dyngan bör ei blandas. De gäsa då och förlora sin olja och sälta. 
16. Jorden bör få ombyte med dynga. Annars passar Häst gödsel på wåta, kogödsel på torra 

åkrar och land. 
17. Den äldre dyngan bör wara skild och utföras först. En förlegad är skämd. 
18. Dynghögen bör som oftast trampas ihop, och hwar 8de dag ånyo betäckas med något strö, 

isynnerhet bör sådant skje med swingödslen, som annars skadas af wäta och torka. Jord och ljung 
tjena til strö. Efter påläggningen trampas den tilsamman. En hoppackad tar ei skada af regn och 
solhetta. 

19. Den skall ei bredas widlyftigt ut öfwer hela platsen. 
20. Den skall wändas och som oftast arbetas ihop. 
21 . Den samlade dyngelaken skal ösas på den torra dyng högen, eller lägges deri strö, hwilket 

sedan blandas med dyngan; eller watnas dermed ängen, eller föres den krossade isen på höga 
ängar. 

22. På dyngestan bäres twättewatn, slask, horn, klöfwar, ben, sågspån. Desse med träjorden äro 
tjenliga för trägården. 

23. Aska och sot utbredes på ängwallen. 
24. På sandjord kan dyngan utföras½ år förut innan den utsprides. Hon blandas med mosjord55

, 

ljung, tufjord56 etc. och betäckes med jord. Då denna dynga är utbredd, skal bottenjorden wäl 
utköras. 

25. Då dyngan på förenämde sätt är tillagad57 frågas hwad gödsel hwart och et land skal hafwa. 
Hwarmed hwart och et stycke warit gödt med förut, isynnerhet sidst, hwad föret säde det förut 
burit, af hwad natur landet är? Hwad säd derpå nu och följande åren skola wäxa? Sen betraktas 
gödslens natur och art, samt huru mycket hwart land skal deraf hafwa. 

1. Den bördigaste åkren skal bäst gödas. 
2. Men intet land skall gödas för starkt. 
3. Det land, som skal bära den starka och mattande sädeswäxt, bör också wäl gödas. 
4. Swindynga föres på et land, som burit lin eller dylikt. 
5. Hetande58 dynga t.e. Häst- och Fåredynga föres på kall jord och sur. Fet jord på het och torr 

jordmon. 
6. En färsk dynga suddar59 för foten, plogen och föres ihop. En för gammal är ofta förbrunnen 

och tjenar som jord. 
7. Med dynga wäxlas om, så at, om man under lin om wåren nyttjat kodynga, utbreder man mot 

hösten Häst-, Swin- och Fårdynga. 
8. Kan ei all åkern gödas, föres gödslen på den bördigaste. På den sämre kan jord föras, eller 

lägges den igen tils gödslen blir tilräckelig. Eller som bättre är den bördiga gödes och lägges igen 
til ängwal, intil dess, at den sämre tjenlig at läggas i wall. 

53 Komposteras, tydligen djupströ. 
54 Kräva. 
55 Mossjord. 
56 Tuvjord. 
57 Beredd. 
58 Gödsel som bildar vann/het kompost. 
59 Kletar. 
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9. En lång och båsig60 dynga lägges på den wåtaste plats, sedan jorden förut är wäl redd. 
10. Efter 10 får, räknas 8 lass gödsel och efter 3 kor 22 dito. 

Capitlet 2 [Hägnader] 

Sedan göds/en är praeparerad och tillagad, skal man stänga omkring Platsen, hwilken man 
utsedt til Trägård, om annars ei dylikt förut är bestält. 

Denna stängsel sker på flerehanda sätt, med Häckar, Gärdesgårdar, Plank, Staket, Mur m.m. 
a. Häckar bestå af planterade buskar, hwilka sättas så tät bredowid hwarandra at de utestänga 

menniskor och djur. 
b. De anläggas annars i afsikt at pryda och gifwa skugga åt alleer61

• 

c. Samt för at undandölja oangenäma ställen. 
d. Äfwen för at hafwa wedbrand eller frucht. 
Härmed bör ei jorden förspillas utan nytta. En häck intar 4 å 6 tum i bredden och utmattar 

jorden. Den fordrar ständig tilsyn och hjelp årligen. Utomwid wägen bör häcken wara låg, så at 
wägen kan torka. 

2 ändamålet med en häck bör sökas säkert, lätt och utan upskof. a. Säkert winnes den den om 
man kan anskaffa plantor och dem agta. b. Lätt, om det sker utan kostnad. c. Snart winnes den, 
om sådane wäxter wäljas, som wäxa frodigt. 

Häckarne äro trennehanda: Freds-62
, nyttiga63

, Zirat häckar64
• 

En fredshäck skal snart göra hägnad och wara stark och kunna utestänga djur och menniskor. 
De skola fredas i början. De böra ei slå widt ut på sidorna. Prunus Spinosa, Slån, slår ut på 
sidorna til 12 å 16 fot och blir derföre oduglig. En häck bör länge wara. En weklig och som snart 
förfryser duger ei, ei eller en som kreaturen kunna upäta. Cratcegus Oxyacantha, Hagtorn, är den 
bästa och tjenligaste. 

Hagtorn Crataegus oxyacantha 
En häck bör planteras i en rätt linia. Wid en häcks anläggande bör intet sparas. Gropen deri 

planforne skola sättas skall wara wäl djup til 3 å 4 fot bred. Jorden derigenom fin, lös, ren från 
rötter, gräs och plantorna wäxa deri bättre. Kan man gräfwa denna grop 2 år förut, då den 
omkastas och renhålles städse, är det så mycket bättre. Den medlersta linien höyes deri plantorna 
skola sättas. Dermed befordras wäxten och ränsningen lättas. Man förser sig med nödiga plantor, 
hwilka sättas i god jord til en fots afstånd, men i en sämre til 4 tum emellan hwarandra. Rötterna 
skola ei nära intil stammen afskäras, ju mindre desto bättre. Plantorna sättas då de äro en tum 
tjocka. 

J brist på plantor, måste man updraga dylika af frö , hwilket ei altid lyckas, och dessutom drar 
longt ut. Till den ändan samlas mogna, röda, mjuka, swarta bär, hwilka krammas at skinnet och 
pulpa65 skiljes ifrån, hwarefter fröet twättas i watn. De flytande hällas af, som mindre säkra och 
de tyngre wid botten förwa[ra]s; sedan de blefwit blandade med fuchtig sand, ställas de i warman 
öfwer wintren; härmed påskyndas deras groning. Om wåren sås kärnorna i rader 2 fot emellan 
hwarandra och 2 tum djupt. Mellanrummen ränsas från ogräs. Stammame stå i Scholan tils de få 

60 Som innehåller mycket torrt material, exempelvis halmstrån. 
61 Gångar, vägar. 
62 Anlagda för att freda, skydda. 
63 Häckar som ger frukt och/eller ved, även foder och vidjor. 
64 Prydnadshäckar. 
65 Fruktkött. 
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en tums tjocklek. Desse stammar sättas om wåren ända tils de slå ut, häldst i fuchtigt wäder, at ei 
rötterna torka ut. För samma ordsak skull betäckas de med mossa eller jord. Rötterna förwaras 
oskuma så långa de äro, men skafna, skadade skäras så långt skadan räcker och ogräs bortränsas. 
Jorden arbetas upp et spadtag djupt och bredt och en god tjenlig jord föres i gropen. Tuf- och 
kärrjord passa. Stammarne sättas så djupt de förut stått, hwilket ses på barken. De sättas rätt upp, 
ei twärt eller korswis om hwarandra. Intil och omkring rötterna en fin jord, som wäl packas intil 
dem. Rötterna bredas wäl och beqwämligt ut. At sätta dubbla rader duger ei ; de snärja sig då om 
hwarandra. När de äro satta skäras de af en spann[?]66 ofwan jorden, under det man trår67 ofwanpå 
roten. Roten rar då ei så mycket at underhålla. Man trampar ännu en gång omkring roten och 
watnar om afton och dermed fortfar under torkan, dock med förbeholl at nattfrost ei befares, i 
hwilket fall man watnar om morgon. Stöter heta och torka til , watnas yrnnogare och mossa lägges 
om stammen. Ofwanpå de afskume stammame strykes tjära eller ympwax, hwarpå lägges papper 
eller klut. Ogräset ränsas ständigt bort, at stammen får beholla hela kraften i jorden, för at kunna 
skjuta sidogrenar. 

J andra året skäres stammen af wid jorden at han twingas drifwa up telningar ur jorden. Desse 
telningar flätas om hwarandra, sedan de wuxit något up. De öfwerflödige skäras af, dock med den 
försiktighet at intet hol blifwer på häcken. Händer och knä skola under arbetet betäckas med 
skinn. De nya skotten skola ei topphuggas, ei eller skal en häck skäras så länge han wäxer, om 
icke biqwistar, som skäras af inwid stammen. Sedan widröres ei häcken på et år, om han ei annars 
bör jämnas eller flätas. 

Skulle han nu mer ei wara hög nog, låter man honom wäxa, under det han i andra tredje året 
flätas. När han nu ändteligen wuxit up til nödig högd, klippes han ändock ei, utan böyas dess 
grenar kors om hwarandra och nedåt. Sedan han äfwen blifwit nog tät, klippes han jämn. 
Emedlertid aktas han, at ei kreatur få äta af dess späda grenar. Och til den ändan fredas han med 
diken, eller med gerdesgård eller Prunus Spinosa etc. 

NB. Stammame sättas 4 tum, bättre ½ aln, från hwarandra och afskäras 3 tum ofwan jorden. 
Såret på ändan betäckes med beck och pappers lapp, at den ei torkar. Bären gro ei up på 2 a 3 år, 
om de sås hela. Derföre gifwas til hungriga kalkoner och höns at äta. Skulle de [ ei] willa förtära 
dem, ältas de i deg, och i fall desse djur ändock wägra at äta dem, stoppas degbollar i mun på 
dem. Deras magar upmjuka frökornen, så at om de sås samma höst, wäxa up nästa år. Detta skjer 
ock med andra hårda kärnor, som trögt wäxa upp. För at samla desse frön sedan de genomgått 
fogelmagame, innestängas foglame på et rent golf, hwarest träcken samlas, torkas, söndertryckes, 
eller röres den med en wisp uti watn, hwarigenom frön falla til botten. 

Äfwen kunna foglame innestängas på en redd säng, hwarpå de lämna frön med träcken. Om 
man derpå sållar jord, skola plantorna upkomma, hwilka skötas som redan är sagt. 

Wist är wäl det, at det går longt ut innan denna häck blir färdig och kan göra fred, men så warar 
han så mycket längre och gör bättre och säkrare fred än någon annan. Arbetet derpå, kan drifwas 
med egit folk på lediga stunder. Häcken kan drifwas upp til 3, 4 å 6 fot. Lägre gör ei fred. En 
högre blir tunn nedunder och qwäfjer68 gräset. 

Efter midsommar bör en häck alla år skäras tät inwid de gamla stånden, at han må blifwa widare 
och bredare än förut. Häcken slår dermed ut qwistar ned wid. De stympade taga sig. Häcken 
förwäxer ei. 

Man skadar en häck med nära intil satta trän. De taga wätskan från häcken, släppa dråppar på 
häcken och hålla den i skugga. Sedan häcken kommit sig före, kan dock små trän som äro mindre 

66 1 spann = ½ tunna = 73 liter. Äldre rymdmått. Förmodligen menas att de skulle skäras av 
vid samma höjd som en spann hade. 

67 Trampar. 
68 Kväver. 
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skuggrika sätta[ s] til 4 fot från häcken, t.e. wilda Castanier 60 fot emellan hwardera. 
Watnet skadar med sin syra en häck, derföre bör det utdikas. Häcken skal öfwer alt wara lika 

hög, tjock och tät. Blir häcken afbiten, skäres han jämt af. Går en gammal ut, skal den hjelpas 
med samma slag, hwilken på 2 år ei får skäras. En hagtornshäck bär ingen frucht, kan ei eller ute
stänga hjortar, hwilket ei eller gerdesgårdar göra. Om många telningar läggas ned i jorden har 
man det nöyet, at de slå ut rötter. En hagtornshäck är af alla starkast, hwilken icke en gång med 
eld kan förstöras. 

Björkhäck 
På sandbackar der hagtorn ei fortkommer, kan björkhäck wäl trifwas. Til den ändan lägges en 

hög :f'ar69 eller dikeswall, hwarpå planteras Björk. Denna wall kan besättas med 2 rader jung med 
emellan rum eller afstånd at 2 rader björktelningar der emellan kunna sättas. Emellan desse rader 
af jung fylles med god jord, dock så, at jungraderna äro högre. Den bättre jorden lägges öfwerst 
deri björket planteras. Den öfre kanten bör hålla allenast 4 fot. Denna häck anlägges från hösten 
til wåren innan safwen går up i björken, som händer så snart sanden tinar up. De sättas långt ifrån 
hwarandra i 2 rader i förband ',',' , Desse behöfwa litet sandjord, och slå up af roten. Efter 2 år 
huggas de tjocksta stammame af tät öfwer jorden. På de mindre skäres midt på, hwarpå de böyas 
ned i jorden och hollas deri fast med en tjufwa, hwarofwan lägges en torwa. Detta böyande skjer 
då löfwen börja blifwa större. Man kan ock bryta på telningen wid något öga och betäcka den 
brutna delen ned i jorden. Derafupskjutas rötter, och telningar upkomma. Hwart 4de år huggas de 
gamla stammame af och de unga böyas ned. Man aktar noga, at inga stora få stå qwar. 

Uti gammal jord och lera duger ei at plantera björk. Björken är til flera behof nyttig. Den ger 
skugga åt boskapen. 

Hassel häckar 
Hassel tjenar ganska wäl til häck. Den kommer fort i all slags jord, fredar, bär frucht och duger 

til bränsle. De planteras som de förra. Annars kunna de förökas på 3handa sätt. lQ med rotskott på 
sidan, hwilka komma sig allenast de ha den minsta rot med sig. 2Q Med afläggningar på det sättet 
at de nedersta sidogrenar brytas eller skäras litet midt på wid något öga och böyas ned i jorden 
med 3 a 4 tum jord ofwan, hwarefter watnas i torka. Om detta skjer om efter hösten, kunna de 
nästa wår skiljas från moderträdet, då grenen skäres af på sidan åt trädet. Derefter kan denna 
afläggare antingen wäxa på samma ställe eller flyttas dit man behagar. 3Q Genom nötters 
läggande på platt säng. 

Wi hafwa flera slags nötter, Zellerska, Lambergska och wåra wilda. De Zellerska äro bäst. Om 
man :far deraf 10 st kunna 6 varieteter deraf upkomma. Men som dessa ei kunna i sådan 
myckenhet bekommas at häckar deraf kunna planteras, samla wi af wåra de mäst mogna, hwilka 
förwaras öfwer wintren i torr sand och utsättas i 2 tum djupa :faror på plantsängen en hand bredt 
emellan hwar. Emellan :farorna göres et afstånd et å 2 quarter, at rum lämnas til ränsning. Desse 
watnas och hållas fria från ogräs. Nötterne kunna äfwen sättas der de skola stå. Då de på 
plantsängen upwuxit sättas de ut på de förut beredda ställen, häldst på gropar. På bättre jord 
utwidga de sig för mycket och slå ut rötter. De sättas en fot från hwarandra skilda och skäras af tät 
ofwan jorden, watnas och ränsas. Hasselen kan twingas up til trä, lågstammiga och til Espaliers 
äfwen på norra sidan, der inga andra trifwas. Dock låter Hasselen ei så lätt skära sig och flätas, 
som de förre. Efter 8 år skäras de af wid jorden, hwarefter nya komma i dessas ställen, hwars 
telningar böyas ned i jorden, och afläggningar göres. 

Hasselträdet duger til bränsle, nötterna ätas och af kärnorna prässas olja, at förtiga andra 
förmoner, som deraf wänta. 

69 Vall. 
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Häckar af Wide 
Flera slag af Salix t.e. pentandra, Jålster, Sal. Cinerea, Wide, S. caprea, Sälg, S. .fragilis, Pil, S. 

Viminalis kunna planteras til häckar. De förökas genom unga snitlingar, som skäras af nedunder 
förra årets skott och sättas ned i jorden til 1 ½ quarter djupt. Den älskar en fast och fuchtigt rum at 
wäxa på. S. Cinerea Wide planteras lätt til häck wid sjöstränder, at utestänga simmande djur. De 
nedstickas til 3 å 4 quarter emellan hwarandra. De tagas 3 quarter långa och sättas så djupt at ei 
mer än 3 tum är ofwanjord. Änden betäckes med beck och en pappers lapp. När de slå ut qwistar, 
brytas och böyas de ned i jorden, eller lägges jord ofwanpå dem med torfwa eller sten, då de slå ut 
rötter och wäxa. Härmed fortfares alla år tils häcken blir tät. Qwistame wiras om hwarandra och 
häcken klippes och agas70

• Salix caprea Sälg planteras på lika sätt men går ei utan rot på torra 
ställen, om den ei watnas. Den blommar först och är då en god föda för bi. 

S. .fragilis, Pil. Då man wil plantera pil utmärkes med en skåra[?] den norra sidan, af grenen, 
hwilken ock skal wändas åt norr. Med en jernstör göras djupa holor 1 aln eller mer på torra 
ställen. Grename sättas djupt ned, och god jord eller sand packas omkring stammen på alla sidor. 
Wil man deraf hafwa högt trä, plockas knoppame af nedom, de öfwerstas lämnas til krona. På 
ändar lägges beck och papper. Ämnas den til häck förfares som förut är sagt. Sättes den smalare 
ändan ned slår den flera rötter. 

S. Viminalis planteras på lika sätt, häldst på wåta ställen hwarföre den sättes om hösten, om 
wåren går kjälen ei förr ur kärren förr än det är för sent at sätta den. 

Alla desse älska wätan men ei moras. De sättas en aln emellan hwarandra. Til häckar duga 
allenast de som slå ut sidoqwistar. Ei alla låta fläta sig. At sätta dem på sned eller korswis lyckas 
ei. De willa stå rätt upp och ned. Då de sättas aktas, at barken ei afskafwes. Stammen skäres af 
dem, då de äro unga. Hwart fjerde år hugges 1/4del af. 

Häck af Getapel Rhamnus Catharticus 
Göres på flera sätt. Man utsträcker et rep långs utåt gerdesgården en half aln derifrån. Med en 

jernstör göras ½ alns djupa hol til ½ alns afstånd från hwarandra. Dessa hol göras wida, så at 
tilräckelig god jord af steckor eller annan blandning af kärrjord deri kan fyllas och nedpackas. 
Midt uti denna jord läggas 2 å 3 kärnor af Getapel eller Berberis. Detta bör skje i November. 
Berberis kärnorna twättas förut rena från sin syra. Blifwa de ei satta om hösten förwaras de i en 
torr källare öfwer wintren och sättas då kälen gått ur jorden om wåren, och sedan blifwit blötta. 
Desse komma up wid Pingestiden. Gro alla tre, ryckes om hösten de swagare up och den 
frodigaste lämnas orubbad, hwaromkring ränsas och watnas i torkan. Nästa wår då stammen är 
wid en pipskafts tjocklek skäras stammame af 3 tum ofwan jorden, hwarefter stubbame slå ut 
sidogrenar. Skulle i 2 eller 3~ året ei desse grenar räcka ihop, skäras om wåren före safwen 
stammen åter af, 5 tum öfwer jorden. Sedan låter man dem wäxa up til 2½ aln, då de klippas i 
toppen och på sidorna. En ½ aln innanför den linien göres en annan lika som den förra. Båda två 
låter man wäxa up til 2½ aln, alt det som är öfwer hugges af med en gammal lje71

, som är fästad 
rakt i linia med et kort handtag. Sidoskotten til ½ aln från stammen. Wil man wara än säkrare, 
kan man upgräfwa ½ eller 1 alns grop et spadtag djupt och lägga torfwen upned wänd i botten, 
som trampas wäl, hwarpå föres och trampas god jord. Deri sättes en rad i hwar ½ aln och skötes 
som förut är lärdt. 

Sedan häcken efter några år wuxit något til ½ aln eller högre klippes eller skäres han af, för at 
få honom tätare. Härmed fortfares alla år efter midsommar tils han hunnit til 2½ aln. 

För at få en häck lika hög öfwer alt, lägges saxen på en lång stång, som hwilar uti 2ne bågar, 

70 Tuktas. 
71 Lie. 
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fästade uti stänger, hwari hol äro borrade, för at kunna höya och sänka bågarne efter sidornas 
högre eller sankare72 belägenhet. 

Berberis planteras genom snitlingar, rottelningar eller med frö. Bären äro swarta eller röda, de 
sednare är med eller utan kärnor. De wäxa i all jord, häldst i Solen. De beskäras ei gerna. Bladen 
äro syrliga, brukas i Sallad, med barken färgas 73

• 

Häck af Wildapel och wild Päron 
Anlägges på lika sätt med hagtorns häcken. Den klippes äfwen som förr nämda altid så atom de 

äro 2½ quarter ofwan, så är den ei mer än 2 quarter öfwerst, at han af regn må befuchtas wid 
roten. 

NB Wil man sätta äpple kärnor förut på en säng anskaffas god jord, som redas långt förut wäl 
och kärnorna sättas ½ quarter åtskilda, at deras rötter i trängslen skola drifwa mer nedåt än åt 
sidorna. När de stått 2 å 3 år på sängen, flyttas de ut i hol gorda med jernstör til 2 quarters 
afstånd. Holen fyllas med fin jord sedan trän äro satte en twärhand djupare än de förut stått. Man 
watnar i torka och wirar mossa stammen nedwid. Skulle fruchten ei wara wäl mogen förwaras 
den hwarftals med hackelse i rum <ler de ei frysa. Om de rutna skadar det ei. 

Är jorden grusig grafwes et dike ½ aln bredt ½ aln djupt, som fylles med god jord. 
Hagtornshäck är waraktigast af alla, men ock longsammast at wäxa. Derföre bruka somliga 

blanda hagtornsfrö eller plantor bland andra. De förra wäxa efter hand til och intaga hela platsen. 

Gran Häck 
Kortar[!] samlas i Mars, förwaras i en torr källare och bredas ut på lakanne[!]74 i solen i 

lungwäder eller på et bord i warm kammare, så falla frön ut. 
Rif bredowid en rak käpp en refwa i jorden och så deri tunt frö , så at de komma ned til jorden, 

resla75 lös fin jord på till ½ tums högd, och klappa ofwan på. Desse böra sås i solen. Kastas jorden 
et spadtag upp, göres lös om hösten förut och granris brännes derofwan, gro de lättare om mossa 
lägges ofwan. 

Hämtas från skogen 2 å 3 quarters höga granar, som äro wäl greniga nedtil , böra de tagas med 1 
quarters torfwa åt alla sidor. Torfwan och rötterna lösas rundt omkring innan frostet kommer, 
men uptagas och hemföras under första winter kölden då torfwan är frusen. Förut bör stället <ler 
häcken skall sättas wara tillagad. ½ alns torfwa uptages och jorden nedunder arbetas upp och 
jämnas. Desse hemförda graner sättas bredowid hwarandra och alla hol fyllas och ofwanpå 
trampas. Mot wåren belägges stammarne med mossa. När häcken wuxit hög nog skäres toppen af 
och wid roten klippes qwistarne af til 15 tum från stammen, men wid toppen til 7 tum. 
Herigenom f'ar roten wäta och ei torkas ut. 

NB. Enkärnor wäxa ei up om icke de förut ätas af kramsfoglar76
, som hållas et ut utspändt nät 

och under tak. 
Häck af Spina Cervina planteras, som om Hagtorn är sagt. Efter 4 år slå taggar ut och inom 10 

år är häcken färdig. 
Då en häck blir för gammal, sågas han af nedtil, hwarefter han inom 3 år wäxer up til nödig 

högd, hwilket dock ei händer med barrträn. NB. Slånbärs- och Stärkebärs häckar slå ut telningar 
på sidan och <lerföre äro mindre nyttige. Den häck som af frö är sådd på stället <ler han skall stå, 
kommer 3 år förr til sin nödiga högd och styrka. Hwarföre det är bäst at så eller sätta frö på sina 

72 Lägre. 
73 Gult och rött kunde färgas med barken. 
74 Med hjälp av lakan kunde fröna lätt samlas ihop. 
75 Strö. 
76 Ätbara småraglar: trast, sidensvans, domherre, tallbit. 
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ställen, där häcken skall göra tjenst. 

Hylle Häck Sambucus nigra 
Hylleqwistar taga rot ehwarest och enär de sättas, äfwen på mager sandjord. Man wäljer 

snittlingar af årgamla, som afskäras nedför leden. Desse buskar slå ut rötter til 16 å 20 fot på 
sidan. De duga ei til bränsle, men wäl til medicinsk bruk77

. 

Slån Häck Prunus Spinosa 
Slån duger ei til häck, häldst dess rötter slå ut omkring stammen til 20 fot. Men wäl til at freda 

en annan tils den utwuxit, då man wäntar samma olägenhet, äfwen derför at de frysa bort. Den ger 
dock frucht, hwaraf win kan göras til husbehof. J allmenhet bör man weta, at häckar af frucht trän 
äro ei så tjenliga. Om de med klipning agas, bära de föga frucht. De kunna swårligen twingas at 
slå ut qwist wid roten. 

[ Andra häckar] 
Blandade buskar til häckar äro mindre tjenliga. De blifwa ei jämna öfwer alt, men se wäl ut. 

Alla höga träsorter duga ei heller. 
Til lusthäckar brukas Carpinus ostrica78

• Alm drifwer starkt. Wi hafwa flere, som kunna tjena 
härtil som Evonymus Europ. 79, Cornus Sanguinea80, Viburnum Opulus81, Tilia europ. 82, Rosa 
spinossisima83, Rubus [bör vara Ribes?] Grossularia84 på sand, Sorbus aucuparia85, Acer 
campestre86, !lex aquilegifolium87, Ribes nigrum88, Lonicera xylosteum89, Perulym [= 
Lonicerapericlymenum?j90, [Solanum} Dulcamara91, Hedera Hefix92_ 

För häckar skadeliga örter äro följande: Humle, Bryonia alba93, Tamus communis94, Clematis 
Flammula95, Urtica major96, Convolvulus Sepium97, Fagopyrum scandens98, Cuscuta 
europ. 99, Apparinel 00, ärter. 

77 Hylle eller äkta fläder är vätskedrivande. 
78 Avenbok. 
79 Benved. 
80 Skogskomell. 
81 Olvon. 
82 Lind. 
83 Pimpinellros. 
84 Röda vinbär. 
85 Rönn. 
86 Naverlönn. 
87 Järnek, kristtom. Skall förmodligen vara aquifolium. 
88 Svarta vinbär. 
89 Skogstry. 
9° Kaprifol? 
91 Besksöta. 
92 Murgröna. 
93 Hundrova. 
94 ??? 
95 Clematis? 
96 Brännässla. 
97 Snårvinda. 
98 Bovete. 
99 Hässelsnärja. 
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Häckars förbättrande och hjelpande 
En häck kan med åren blifwa för tjock, oformlig, stammame blifwa för tjocka eller gå ut. 

Häcken blifwer otät, förlorar sine grenar. Då häcken derföre skal hjelpas, låter man honom wäxa 
några år, och derefter huggas stammame af, eller sågas de af wid roten, derpå sticka telningar up, 
som man låter wäxa 2 ä. 3 år, hwarefter de sedan böyas och flätas tilsammans. Ogräset ränsas bort. 
Blifwa tomma mellanrum moste de åter omsättas. Är häcken för låg låter man honom wäxa up åt 
1 ä. 2 år och agar honom på sidorna. 

[ Andra hägnader] 
Hägnader göras annars af döda ting då jorden til häckars anläggande är otjenlig på berg och 

stenör, i watn för kreatur skull, äfwen då jorden fins för dyrbar, eller då om kringwäxande örter 
hindra, eller då en lefwande häck ei gör nog fred. J dylika fall moste andra fredswärk påtänkas. 

Döda gerdesgårdar äro dyra, obeständiga. De göras annars af trä, Grinnor, jord, sten, watndiken. 
Stacket göres af fast trä, är dyrast och tjenar der espaliere skola göras. 

Grinder göras af 7 ä. 8 fots stolpar, hwilka på 3 ställen äro genomborrade; igenom desse föras 3 
stänger, på hwilka flätas granqwistar. 

Man kan ock lägga en låg jordwall, derpå nedslås pålar 9 ä. 12 tum från hwarandra. Desse flätas 
med tören eller widje. 

Annars göras wallar på åtskilligt sätt. 
Stenmurar äro dyrbara men wara längst. 

Til lusthäckar tjena bäst och förnämligast 
Afwenbok, Carpinus Ostrica, som wäxer i all jord fort och klippes lätt, samt är länge grön. Den 

planteras som hägg. Jorden kastas, ränsas, stammame sättas i Linia, skäras sedan af 2 ä. 4 fot 
öfwer jorden och än kortare. Man sätter ei stora trän utan unga. De 3 första åren skäres 
telningame af, men ej klippas. Sidogrename skäras af tät inwid stammen, at andra må slå ut. 
Öfwerflödiga och onyttiga bortskäras wid alla årskiften. De skäras om wåren förr än safter stiger, 
ty sedan mattas stammen och roten, isynnerhet första året, på de följande efter midsommar, ty 
deraf skjutes ei så starka skott. 

Id. Taxus baccatal0J_ Har en grön, matt, gulbrun färg. Den planteras genom grenar, som 
stickas i jorden. En del af dem gå rätt upåt och tjena til Pyramider. Andra wäxa ut som fjädrar och 
dermed passa til häckar. 

Pinus Piceal 02 låter allenast skära sig om hösten, skåren på annan tid förinner kådan. Desse stå 
mäst och häldst på öpna fäldtet. De sättas til 3 fot skilda. Rötterna krypa på fäldtet långt ut. 

Pinus Abiesl 03 låter lättare skära sig och är grönare. Rötterna gå djupare ned. 
!lex aquilegifolium tjenar häldst til Pyramider. Den har wackra gröna gläntsande löf, röda bär 

och blommor. 

Andra duga til at betäcka och skygga bort åsyn af något. 
Betufal 04, Alnusl 05 kan planteras på våta ställen. Almen tjenar bättre, men slår ut långa och 

kala grenar, samt plågas af galläplen. 

( .. fortsättning ) 
100 Snärjmåra, Galium aparine. 
101 Idegran (giftig). 
102 Tall, Pinus silvestris. 
103 Gran. 
104 BJörk. 
10s Al. 
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Ligustrum vulgarel 06 duger allenast til låga häckar. Stammen wäxer up af i jorden satta 
snittlingar. 

Tilia europea låter klippa sig i alla årstider tät inwid. Hon wil dock gå i luften och utgöra 
wäggar och skjul. 

Robinia Pseudoacacial 07 passar bäst wid fenstren, ty den ger ei mycket skugga, den passar ei 
på fält, der den bör stödjas. 

Cercis Siliquastruml 08 blommar straxt om wåren i de söder belägna länder äfwen. 
Hwita Mullbärsträd, som kunna skäras til häckar. De swarta duga ei dertil. 
Philadelphus coronarial 09 drifwes lätt up i skugga, och prunka med wackra hwita blommor. 
Cornus masl 10 blommar tidigt och har röda höstbär. 
Syringa vulgarisl 11 tjenar i alleer, til häckar, som moste bindas. Den har wälluktande 

blommor. Qwistame äro långa. 
Berberis tjenar til häckar. Alla dess delar tjena i Medicine. Skäres den förloras fruchten. 
Ribes rubrum, nigrum twingas til häckar. Rosa ger wackra blommor, men låta ei klippa sig, 

utan moste bindas fast. 
Daphne Thymelba[? jl 12 är tienlig til häckar. Den pryder med tidiga blommor och ändteligen 

med röda bär. 

Wilda Skogsparkers anläggande 
Häckar tycker man numer ei om. De höga gifwa skugga och qwarhålla fuchtighet på gången. 

Dem emellan wäxer ei något, ögat ser ett och det samma. Skuggan skygger ei de som spatsera. 
Derföre älskar man buskwärk som ger tilräckelig skugga, frucht och blommor med föränderliga 
nöyen. 

Tät inwid wägen planteras låga blommor, t.e. Jordbär 11 3
, aurikler. Demäst högre t.e. Liljor, 

Lychnisll4, Napellusll5, Martagon116_ Widare sättas små buskar, Stecklebär11 7, Johannis bär, 
boxbom. Sedan Qwitten, Hassel, Mispel, Hagtorn, derpå låga trän t.e. Mandel, Wide etc. Sidst 
höga trän och ändteligen de högsta såsom Ek, Bok, Walnötsträn, Castanie trän. 

Capitlet 3 
Drefbänkar, drefhus med hwad annat, som tjenar til Plantors updrefwande. 

Allmänt 
Förrän man handlar om planteringar i köksträgården tänker jag nödigt at tala om drefbänkar och 

drefhus. Utan dem kan man ei i rättan tid skaffa sig hwarjehanda plantor. 
Drefbänk är en ihoppackad dynga, som wäcker warma 118

, hwaraf plan ter wäxa och tiltaga. 
J:från jordens inre medelpunct mot ytan föres en warma, en wärkan af elden. En wiss grad deraf 

106 Liguster. 
107 Robinia. 
108 Judasträd. 
109 Schersmin. 
11° Körsbärskomell. 
111 Syren. 
112 Tibast, Daphne mezereum. 
113 Smultron, Fragaria vesca. 
114 Nejlikor. 
115 Stormhatt. 
116 Martom? 
11 7 Stickelbär, krusbär. 
118 Halmrik gödsel komposterar under värmeutveckling. 
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är nödig för örterna, som skola wäxa och underhollas. För mycket eller för litet deraf är skadeligt 
och hinderligt. Altså består hela konsten deruti, at kunna underhålla en ärforderlig warma, som i 
wårt Climat l . kan uplifwa och drifwa plantor til en äskad högd t.e. kål, Sallad etc. 

2. til winter förnödenhet t.e. Syror och Sallat. 
3. För at samla tidiga frön af Blomkål, Gurkor, Radisor 
4. För at dermed befordra en god smak hos örten. 
5. At befrämja mognad hos sådanne, som hos oss annars skulle förloras t.e. Ananas, 

Tuberoserl 19_ 
6 At drifwa frön fortare. 
Drefbänkar äro antingen fria, då man i fria luften utan skrank lägger dynga under och derofwan 

uppå. Desse tjena til sena Meloner. Dessa förlora lätt sin kraft. 
2. Jinskränkta inom bräder, hwilka kunna betäckas. 
3. Tilslutna göras af fastare wirke, och betäckas at den kalla rå luften utestänges. 
Desse drefbänkar äro antingen i jorden nedsänkta, lika höga med jorden, eller deröfwer 

uphöyda t.e. Tobaks plantlafwe. 
Alla desse bänkar kosta .Qfil [penningar] och möda, <lerföre bör man se til at de hastigt, rikeligen 

och ymnogt lämna frucht. Til at winna dylikt fordras 1. At orten är beqwäm, 2. Jorden wäl redes. 
3. Materialier hafwas i beredskap. 4. God tjenlig gödsel. 5. Konsten at rätt anlägga dem. 6. At 
rätt sköta dem. 7. Bästa sättet at nyttja dem. 8. At kunna förekomma misslyckan. 

1. Desse bänkar anläggas gema på et afsides liggande ställe, dock när intil dyngan och 
trägårdsmästaren, åt söder och i fria luften, utan mur på norra eller östra sidan, ty sönnan wädret 
studsar deremot. De skola ei anläggas i drag, utan på flackt fält. Ei på fuchtigt ställe, wid bäckar 
och hus, under takdropp, wattuflod. Småsand och kisel högder rundt omkring äro förmonliga. De 
böra anläggas på rumligt ställe, <ler både mattor, fenster och dynga kunna rymmas på et 
innestängt rum. 

2. Jorden bör wara god. Den gamla, som tjent 1 år tages bort och anwändes på kålland, til Trä 
och Orangeriet, och annan frisk lägges i stället. Den tilslutna f'ar ei någon förfriskning från luften. 
En för fet eller för mager duger ei. En styf och bunden duger ei eller. Den har för mycken wäta, 
spricker i torka, hindrar rötternas utskjutande. Den bör förut arbetas wäl och ligga i luften at dess 
råämne förswinner, men ei dess gluten eller födande egenskap förloras. Får den gamla jorden tre 
år hwila, kan hon sedan nyttjas, dock ei med samma förmon. Den gamla jorden tages af somliga 
upp och blandas med dyngan, wäl ihop arbetade. 

Man moste anskaffa jord, som förut ei burit, t.e. dikes jord, äfwen den, som legat under ängtorf, 
stubbjord, sopor m.f. , som arbetas ihop med gödsel. 

En lätt jord, som legat 2, 3 å 4 år, blifwit flera gånger omwänd och arbetad, så at det understa 
kommit öfwerst och rötan tät jämt utsprida sig til alla delar samt at frön och ogräs förstöras. Ju 
flera saker uti blandas, desto bättre. Ogräset bör hämmas isynnerhet sidsta året. Jorden skall förut 
sållas. Alla orutna rötter och stickor skola bortränsas. 

En fastare jord är bättre än en lös. Den kan lättare blandas. Sand duger ei. Den blandas med 
dikes jord. 

Jordens godhet märkes på färg, lukt, smak och känsla. En god jord har Castaniebrun färg. Den 
skall ei klibba sig, hänga ihop, men dela sig i kom då den sållas ned på jorden 120

• J torka f'ar hon 
skorpa, som ei spricker. Hon luktar ei af rötan, af trä etc. Emellan fingrame bör hon kännas fet, 
torr, lös, ei klibbig. Höns- och dufvo träck duga ei at blanda deri 121

• 

J beredskap bör förut hafwas följande. 

119 Polyanthes tuberosa. 
120 Marken. 
121 Fågelgödsel är mycket kväverik och blir lätt för stark. 
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Sammansatta bänkar. De fria duga ei. De äro annat än drefsängar, uti hwilka dyngan packas 
ihop och betäckes med jord, hwilken ofwan och på sidorna klampas wäl tilsamman. De derpå 
wäxande örter betäckas med klockor. 

Bänkar fogas ihop af bräder, så at de mot hösten kunna skiljas åt och insättas. Furubräder äro 
tjenliga. De tunga äro beswärliga. Desse tjäras innantil och målas utom. 

Helt täta bänkar befria mer från luft och regn, än halft betäckta, hwilka endast innehålla jorden, 
men låta dyngan ligga fritt. Denna sidsta kostar wäl ei så mycket, man kommer lätt til dyngan, 
den beholler längre sin kraft, sin fetma, kan förr upwärmas. Dyngan kan snart och lätt sedan tagas 
til andra behof och bruk. J nödfall kan ock bräden derom slåss. 

Säng stomat122 bör hålla 3 å 6 fots bredd, så at man räcker wäl öfwer och fenstren kunna lyftas. 
En smalare håller ei gerna wärme. Den bortre wäggen göres 9 å 10 tum högre. Längden är 
wilkorlig och rättar sig efter bräderne och fenstrens storlek. Ju längre desto bättre, för at undslippa 
skiljowäggar. De längre kilas med hållhakar, at de ei gå ut. Högden rättar sig efter plantornas 
högd. 

En för hög är kall, i för låg kunna ei örterna wäxa. Plantlafwen bör gemenligen hålla 8 tum, 4 
dito för jorden, 4 dto för plantorna, at wäxa på. 

Drefbänkar för wårörter hålla mäst 12 å 15 tum, 8 å 9 tum för jorden, 4-6 för rötter af radicer. 
Gurkor fordras 6 för jorden, 6 för örten 
Til Meloner äskas 3 t. för jorden och til örten 7 t. Jorden kan sluta mot söder. 
Til tidig blomkål fordras 1 ½ fot. 
Ofwanpå fenstrens fogning sättes en hållhake af bräde, som fogar kistan tilsamman, och håller 

watnet ute. En lista af trä kilas nedunder öfra br[ e?]dden för at regn hållas ute och wäder, samt at 
fästa bräderna tilsamman. 

Hela drefbänkar göras af timmer eller sten. Till Ananas göres den af trä. Murade äro 6 fot breda, 
6 å 7 fot höga frammantil och 9 tum högre baktil. Har man torr jordmon at sätta honom på, så 
sänkes han 1 å 2 fot ned i jorden. På denna sättes timmer 4 fot för dyngan. Dessa äro kalla och 
wåta. Dyngan sänkes ned, den kan ei så lätt hjelpas. Watnet skadar dem förr. 

Dessa skola betäckas. Täckelsets nytta. 
lQ At warmen, som stiger i det torna rumet ofwantil, cirkulerar der och hjelper til wäxternas 

upfriskande. Afholler kolen123
• Det håller wärmen och fuchtigheterne inne, samt ökar warman. 

F enster äro de bästa täcken, äfwen klockor. De förra äro dock bättre, ty de innehålla 
mångdubbelt flera wäxter, gå ei så lätt sönder eller orenas, ha mer luft, Mullwadan skadar ei så 
lätt, göras ledigare rena. Meloner kunna deri bättre planteras och fordra häri ei så ständig tilsyn. 
Fenstren kunna lätt i nödfall betäckas. Emellan Melonerne kunna under fenstren andra saker 
sättas. Solstrålarne skada ei så lätt. Fruchten blir <lerunder mogen, och Meloner få också derstädes 
mer frucht. 

J Ängland täckes med oljat papper. Detta håller ei länge. Regn, blåst och hagel skada det. Dock 
bränner ei solen så starkt genom papperet. 

Rammarne böra wara ei för breda, men wäl starka. Fenstren skola wara lätta, ei slå sig. 
Ramarne något kullriga och aftort furu. De skola wara mer tjocka än breda. Glaset skal gå jämt ut 
ramarne. Deras hörn beslås med winkeljern och midt på med ringar. De målas med oljofärg eller 
beck 124

• 

Glasen fästas i bly eller på trä; Blyet bör wara tjockt. Glasrutorna läggas tegel vis öfwer de nedre 
och klistras ihop wid fogningarne. 

122 Stommen. 
123 ??? 
124 Inkokad tjära. 
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Ett sådant fenster håller mer wanna inne. Watn och snö flyta lätt af. Solstrålame gå bättre 
igenom. Fenstren gå ei så lätt sönder wid insättningen, de kunna lättare lagas, kosta ei så mycket, 
och blifwa dermed lättare. 

Kitt härtil göres af Linolja med kopparrök 125 eller Silfwerglitt126
, krita, blyhwitt127 och 

Terpentin. Detta öfwerstrykes straxt med oljefärg. 
Ett annat af beck 1 skp, tjära ½ skp, rifwen tegelsten 3 skjedar eller tegelmjöl Lbr vj , beck och 

linolja½ quarter smälta tilsarnman. Detta tjenar på glas. 
NB Fenstren skola göras efter ett mått, och drefbänken derefter. De hålla gemenligen 3 fot 5 

tum i bredden och 5[?] fot 7 tum i höyden. Kilarne göras af ek eller jem. 
Fenstren skola betäckas häldst med halmmattor och i skarp köld betäckas desse 2 fot torr 

gödsel. Mattor af råghalm är bäst. De af Wide och Wass duga ei mycket. De flätas så, at 
halmstråemas längd ligger nedåt. De böra räcka utöfwer kanname och wara gjorda wanligt och 
bästa sätt. Axen skäras förut af. De bindas en tredubbel beckad trå, och lägges så at de å alla sidor 
räcka öfwer bänken. När de tagas af rullas de ei ihop, utan sättas up at torka. Sedan de äro 
brukade, förwaras de uplagda under skjul, så at ei rottorna kunna skada dem. De ligga bäst på 
hwarandra med rullar emellan och på streck up i wind. Mattan bör wara til hands så länge 
fenstren ligga på, ifall hagel skulle komma. Mattor af kohår duga ei. De trycka på fenstren, då de 
äro wåta. Dylika passa för Orangeri fenstren. 

Wid drefbänkar är godt, at hafwa ett täckt rum, hwari redskapen kan läggas. Drefbänken 
omgifwer man med 6 fots mur, hwilken dock bör stå långt ifrån, eller med häck eller med wass, 
hwilken fästes emellan pålar. Sådane skärmar göras framför Espaliere om wåren. 

Om tjenlig gödsel och jord uti lafwe och drefb[änk] 
Hästgödsel är den enda tjenliga och åsne g[ödsel] där den finnes. Ju färskare den kan hafwas 

desto bättre och kraftigare sedan den brunnit. Efter ei så mycken som på en gång behöfs kan 
hafwas, föres den in under skul. 

Ju kallare Climat, desto mer dynga behöfs. Är tilgången liten moste man spara. 
1. Bänkens storlek rättar sig efter behofwen, fenstrens och och dyngans mängd. 
2. Bänken bör ligga mot söder, eller i nödfall något åt öster. 
3. De böra alla ligga i en rad, eller om anlägas bak efter hwarandra, at dem emellan då lämnas 

rum, at dyngan kan ditföras och fenstren aftagas. 
4. Jorden göres jernn och derpå packas färsk hästgödsel tät ihop. Derpå sedan hästdynga 1 å 1 ½ 

fot öfwer, som arbetas ihop och trampas isynnerhet wid wäggame. Jngen kort jord lägges ofwan, 
ei eller watnas den, ei eller bör den anläggas på en fuchtig dag. 

5. J Januari moste dyngan wara 5 fot. J Martii och under wannare årstid är 2 fot nog, annars 4 
fot. På torr botten 2 fot, på wåt och kall 5 fot. Meloner fordra mycken gödsel, men plantor 
mindre. 

6. Härpå lägges sedan den praeparerade jorden ända strax, at kraften af dyngan ei förflyger och 
ei eller dröyer at brinna. 

Då dimma stiger up, öpnas fenstret. Strån afskäras. Emellan jorden och fenstret bör ei wara stort 
rum, hwaraf kölden skulle ökas. På norra sidan göres jorden högre. Winter- och Melon-bänkar 
betäckas med litet jord. De sednare beströs med mera jord. 

Huru de skola skötas 
Bänkame skola ei besåss, förrän den största hettan och dimman gått öfwer. Och detta inträffar 

125 Förmodligen kopparvitriol. 
126 Blyoxid, blyglete. 
127 Vitt färgämne bestående av basiskt blykarbonat. 
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mäst efter 6-12 dagar, då de kunna såss. Skulle åter hända, at de ei warmas, moste dynga derpå 
bredas, at warmen wäckes. 

Den hålles i jämn wärma. Understundom sättes han i hetta efter solsken eller regn, så at ärtorna 
kastas upp. Jorden hettar då och en dimma ses upgå, då öpnas fenstren litet eller göres et hol, som 
24 timmar hålles öpet. Utan all luft blir plantan swag, brännes. Den tar skada af kall luft. 

Är den yttre luften tung bör den ei släppas in fastän dunster skulle inom fe[ n ]stren wisa sig. 
Man får då ei eller tid at hänga ylle nedunder, som super in fuchtigheten, hwarefter den bör 
uttagas. Bäst ärat som hastigaste torka afwatnet med en swamp. 

En nygjord drefbänk kan snart blifwa kall om man aldrig så litet öpnar den, han bör då åter 
wärmas. Det skjer 14 dar efteråt, då 2 fot dynga lägges utom. Sedan den legat några dar, tages 
hon bort och annan lägges i stället. 

Är bänkens jord för torr och ei wärmes, så fuchtas hon. Hjelper ei något af desse medel, skal 
jorden grafwas om och blandas med 1/3del färsk. Man kan ock med nedsträckt hand uti jorden 
uptaga den för kalla och lägga annan het fogeljord dit igen. 

J kallt och mulit wäder tagas ei mattorna af fenstren, men wäl då solen skin. Befinnas de då 
wåta af regn torkas de, och emedlertid lägges andra torra på, om så skulle behöfwas och wara til 
hands. Under hagels fallande betäckas fenstren. Fenstren hållas wäl rena från watn och damm. De 
skola alla dar strykas rena med en swamp eller ylleklut. Och en gång om året skuras med 
brännewin och blyhwitt at de må fördunklas 128

• Blyet strykes tät intil glaset. 
Af öfning f'ar man lära när fenstren få aftagas. Man bör deri wara små djerf. Melonerna tåla och 

wäxa ständigt under glas. 
En drefbänk watnas sällan, så länge fenstren ligga på. Jorden har sjelf uti sig fuchtighet nog. 

Skulle det blifwa nödigt, kylslås watnet, och öses på om morgonen. 
Jnfaller Wår wärma med regn skall man öpna fenstren, isynnerhet då regnet är smått. Stora 

regndråppar skada äfwen om sommaren. Den på bladet qwarliggande dråppen agerar, som en 
brännspegel 129

• Ofta är med regnet förenadt swafwel och salt, som fräter bladet och ändteligen 
hela örten. 

Drefbänken ränsas från ogräs. De öfwerflödiga och för täta tagas bort. 

Om den nytta man drar af drefbänk 
Sällan före Media Martii , ofta ei förr i slutet af April kan hos oss någon drefbänk anläggas. En 

förtidig misslyckas, en försen duger ei eller. J regnwäder bör man ei tillaga sin drefbänk, som 
deraf blir kall. En mulen, kall, wåt wäderlek och möss skada. Skulle man finna at en Melon 
drefbänk af köld misslyckas, göres strax en annan, och på denna planteras andra sommar krydor, 
som ei fordra så mycken warma. 

2. Man bör weta hwilka plantor, som kunna stå i en och samma lafwe. Melon tåla ingen luft, 
men wäl ärter och bönor m.m. Hufwudkål fordra rum, men emellan dem kan blomkål, 
Lactucal 30 sättas, hwilka i tid omsättas, då hufwudkålen f'ar nog utrymme. 

Emellan Melon, som hafwa långa rötter, sättes intet. Emellan Morötter sättas radiser, som snart 
ätas, och Lactuca, hwilken snart utplanteras. 

Så snart Melon fruchten i Junii är hämtad, skola stjelkame uptagas och jorden arbetas för at 
derpå sätta Sallat, Gurkor. Melonstjelkame suga jorden och skada. 

Jorden i bänkame föras ut på sängame böra äfwen som åkerjorden omröras och ur bänken 
häfwas. Fenstren och Mattorna skola torkas och under skjul bringas. 

128 Brännvin desinficerar och motverkar sjukdomar och ohyra. Den vita färgen på glasen 
mildrar solbestrålningen. 

129 Brännglas. 
130 0 lika sallatsväxter. 
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Om hwad hwar månad kan göras i drefbänkar 
Bredowid hwarandra liggande drefbänkar kunna ei lika tidigt arbetas. Man bör betrakta om 

jorden är wåt och kall. Om i Mars och April tjocka molner synas, kalla windar och snö komma? J 
hwilket fall man dröyer 14 dar eller mer. Wåra kalla wårar hindra ofta oss i norden at så och 
plantera tils långt fram mot Mai. Dock som wäderleken somliga år är blidare och lämnar oss 
tilfälle at på något sätt och i någon mon likna utländningen så wil jag anmärka hwad i hwar 
månad göres i Frankriket, på det, at wi deraf kunna finna hwad skilnad Climaten förordsaka, samt 
hwad wi derutinnan kunna fast på andra tider efter apa. Hwad annars i köksträgården kan om 
hösten hos oss sås och bittida om wåren framkomma, skall framdeles anföras. 

J november lagas Bänken til at deri sätta de i Augusti, 7ber och 8ber [= september och oktober] 
sådda Lactuker, för at hafwa grönt til Juhl. Häribland såss frön, hwilka sedan gifwa blom och 
Sallad. 

Häremellan så de Franska mästare äfwen körfwel och krassa. De så ock tilsarnman rofwor och 
radiser. De först sådda Lactuker fordra 3 tums jord, de sednare 6 tum. 

J December sticka desse i drefbänken emellan Lactuken Melon- och Gurk-kärnor. Den jord, 
som nu blir ledig i de först sådda bänkar fördes nu i andra bänkar. 

J Januari göra de en liten smal bänk, deri Melonkärnor kunna stickas. Deremellan planteras 
några blomkåls frön några dar efteråt. Emellan den planterade Lactuken stickes roten af 
krusmynta, lök, och andra örter som duga til Sallat. Melon plantorna från förra månaden sättas 
nu. 

J Februarii sätta de ännu Lactuka. Finnas de förra Melon- Gurker och Angurierl 31 förlorade 
stickes andra kärnor i jorden, och deremellan såss Savoy kål, Lactuka och Portulaca. Och då 
wäderleken är drägelig, planteras på Rabatter och omkring Spatsergångame hwarjehanda. NB. 
Kölden hindrar ofta äfwen dem. Den kan i Paris stiga til 18 grader under fryspuncten. Deras örter 
äro mer öma och tåla mindre köld än wåra som äro wana wid Climatets hårdhet. Det händer hos 
dem at Seine strömmen isgår af köld, som år 1799. Jag mins 1765 at den stora och strida Rhone 
lade sig så at man kunde gå deröfwer. Och ändock förwarade mästare sina planteringar. Hwad 
skulle icke idogheten hos oss kunna uträtta? Uti denna månaden som mäst hos dem är blid, sår 
man morotsfrö och dem emellan rofwor och radiser; sedan desse äro förtärda sås andra på stället, 
så at man hämtar 2 gånger frucht innan morötterna mogna. Man sätter och i bänkame ärter, 
hwilka i nästa månad planteras wid murame 132

• Skulle något i denna månad wara wuxit tjenligt at 
utsättas, såss i dess ställe något annat t.e. Melon. 

J Martii stickas ned de sidsta Melon och Gurk kärnor, hwilka efter 3 weckor blifwa sätt färdiga. 
Dessa planteras nu som mäst och sättas på sina sängar. Man sår nu Lactuca-, Blom- och Savoy
kål, som i nästa månad sättas ut. Härefter såss Cellerie, Endevier, Basilic, Portulaca som stå 
tilsarnman. Bönor kunna nu också sättas, som annars i Mai planteras ute. 

J April fortfares som förut, hwilket sättes och omplanteras. Kål, Cellerie, Endevier sättas i djup 
jord. Uti de lediga bänkar såss sommar wäxter, som annars stå på sängar. 

J Mai månad läggas de sidsta Melon bänkar, Gurker, och andra saker kunna härefter tåla luften. 

Skadeliga Ting för drefbänkar äro 
Wåt dynga och tung jord är kalla och tynga. Sugwatten drar sig in uti bänken. Tökn133 och regn, 

som komma in, skada ei mindre. 

131 Auberginer?? 
132 I den kontinentala trädgårdskulturen var muren mot söder mycket viktig som "solf'angare" 

och "värmemagasin". Murar åt öster och väster skapade lä. 
133 Dimma. 
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Kölden bör på förenämde sätt utestängas, men ei med warmde, hetande jern, sten eller fyrungar 
upwarmas. En stark storm tillåter ei, at öpna bänken, den drar och tränger sig ofta in i bänken. 
Man moste äfwen då agta at ei fenstren sönderslås. Möss skola förjagas med ärter, kokade i 
Hellebori Albisåd134

• Mulwadans hol täppes igen eller släpes deruti en kräfta eller Walnötsskal, 
Semina Lupinil 35_ Myrorna tagas med jorden deruti de äro och kastas i watn eller lägges 
honungs papper i sängen, derpå de fästas och sedan dränkas. Matskar förekommas om jorden wäl 
arbetas och ogräset härnmes. Swamp kommer af wätan. Då tages jorden bort och det rå af trädet 
skäres bort. Ny, torr jord föres i stället. Efter slutadt arbete föres jorden bort. 

Om enskildta Bänkar 
Blind bänk kallas det, när en säng gräfwes 2 fot djupt och fyller deruti hästgödsel til ½ fot 

ofwan jord. Denna trampas wäl ihop, hwarefter ½ fot jord lägges ofwanpå. Den öfriga jorden 
skyflas intil sidorna. Härpå planteras Sparis, blomkål, gurkor. Året derpå tages gödslen bort och 
annan föres i stället. Drefbänkar af löf och örter samt brunnit hö duga ei. 

Melon Cucumis Melo 
Under honblomman wisar sig Äplet eller ämnet til Melon. Hannblommen tages gemenligen 

bort, men det bör behollas qwar, at befröda Honan. Man bör ei eller afklippa Melonbladen i afsikt 
för at påskynda mognaden. Fruchten skal ligga under bladen tils han f'ar strimmor, då wikas 
bladen undan. Man agtar Melon för kattor, som gerna förtära den. Wil man conservera en Melon 
några dar ifrån förrutnelse skäres han midt itu. 

Ei mer än en Sort Melon planteras i en säng eller bänk at ei oägta må aflas och deraf upkomma. 
De äro olika tilformen, storleken, täckelset, färgen och peduncufil 36 fäste samt köttet. Somliga 

ha et tunt skal, andra tjockt. En del ha mycket kött, andra äro torna eller torra. Wi ha möra, som 
smälta på tungan, andra äro fasta eller mjöliga. Deras färg varierar mycket. Fröboen finnas olika: 
de äro möra, hårda, förenade med köttet eller derifrån skilda. Frön äro aflånga, platta och glatta. 
Saften varierar til consistance, smak och lukt. 

Formen och storleken bidraga ei til godheten. På samma stjälk och i samma Melon kan köttet 
variera. De största se wäl ut, men äro ofta wattenfulla och holiga. De som annars se wäl ut och 
äro utan knölar, äro gemenligen bäst. Skalet kan wara grönt, fast köttet är mogit och godt. 

En god Melon har en tjock, kort och fet stjelk, hwarigenom mycken saft går. Köttet skal wara 
saftigt och smältande. Det inre bör ei inneholla rödt watn eller wara tort. Kärnorna böra wara 
fylliga. Saften skal wara söt med något bitande. Dess lukt angenäm. Han skal wara tung, ge ljud 
men ei et iholigt. 

Ofta kan man inom 2 månader uti en warm bänk hafwa frucht. Annars begynner fruchten at 
mogna i Junius och continuerarl 3 7 til hösten. 

De äro mogna, då de uphöra at wäxa, ändra färgen, :fa fläckar. Stjelken losnar då, Melons lukt 
kännes. Den ger då et gäldt ljud, blir lättare. Man kan utskära en triangel, är Melon ei mogen, 
lägges biten in, och Melon lägges i källaren några dar. 

Wil man skynda med mognaden tages den gamla jorden bort och färsk lägges under roten. 
Fröet bör bytas om, och hämtas från andra ställen, ofta misslyckas de första och andra året. 

Kärnorna skola tagas af utwald frucht och til flera års förråd. De som samlas wid bordet, blandas. 

134 Avser Veratrum album, nysrot, en mycket giftig ört. En glykosid ur roten användes. "Såd" 
kan möjligen ha med "sjuda" att göra. 

135 Lupinfröet innehåller ett bitterärnne, lupinin, som kunde användas att mota bort mullvadar 
med. 

136 Stjälkens. 
137 Fortsätter. 
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Men förståndiga låta fruchten ligga uti drefbänken tils den multnar. Allenast man har agtat at ei 
andra Melonslag finnas i samma bänk. Kärnerne slåss i et glas watn och röres om med skjed. De 
som flyta tagas bort. Strax tagas de andra och bredas ut på papper at torkas uti torr luft. De hängas 
sedan i taket i en possa 138 för möss skull. Desse sår man ei första året, i hwilket fall de wäxa 
allenast i stjelkar. Eller skola de hänga i warmen eller bäras på kroppen. De såss ei förr än efter 3 
uti 5te och 6te året intil 12te, men ei längre duga de. De förwaras ei i källare med is. De tagas på 
sidan åt solen wänd. 

De bästa sorter komma från Italien och Armenien och kallas Candelup eller Melon de Florence. 
Den är något hoptryckt med kulor på ytan. Deraf finnas många varieteter, mörka, orange färgade, 
gröna och hwita. 

Wälformade med gröna senor och gula mellanrum. 
Med 12 f'aror. 
Kort och rund. 
Aflong hwit, spetsad utåt stjelken. 
Med rödlätt kött. 
Winter Meloner. 
Wi ha äfwen sådanna som ei duga at äta. 
För at hafwa god frucht, moste man sköta bänkame wäl. 2. Wälja kärnar. 3. ei lägga dem i sött 

win eller mjölk. 4. Före Martii månad duger ei at sticka kärnar i jorden. 5. De kunna sättas 
bredowid Gurkkärnar. Förrän Gurkorna wäxa ut, tagas desse bort. 6. En liten säng med et fenster 
är nog för 100 plantor. 7 Man sätter dem 2 tum ifrån hwarandra. 8 Då de utflyttas, tagas de up 
med jord med 2 fingrar stuckna nedunder. 9. De stickas wid sättandet ei djupare än at jorden dem 
betäcker. 10. 3 åtskilda gånger planteras de 14 dar emellan, begynnande i Mars. 11. Skulle några 
gå ut sättas andra 8 dar efteråt. 12. J en wäl warm bänk komma frön inom 6 dar. 13. Då plantorna 
något upwuxit, kupas de. 14. De fordra frisk luft med första, annars dö de ut, eller bli wekliga. 15. 
Fryser det, men solen skin öpnas fenstret från kl. 11 til 2 något litet. 16. Under töken, regn och 
snö, öpnas ei fenstret. 17 Om efter mycket mulit wäder kommer en het sol, bör fenstret betäckas 
med glesa mattor af widje, säf, halm. 18. Warmt regn kan hetta up sängen, sedan hon är kall. 19. 
Jmman torkas af fenstren. 20 Då solen är högt up kommen på himmelen, kunna mattor och annat 
pålagt aftagas 1 timma efter upgången, 2 å 3 timmar derefter äfwen fenstret, hwilket sättes mot 
wind. En timma före solens nedgång lägges det åter på. 21. Med betäckningen rättar man sig efter 
kölden. 22. Drefbänken warmes tilräckeligen. 23. Då plantorna äro 14 dar gamla sättas de om på 
en annan brunnen säng, då mästa hettan öfwergått. 24. J denna bänk blifwa plantorna 3 weckor 
ståndande och andra frön stickas ned emellan. 25. Efter desse 3 weckor flyttas de i 3~ bänken i 
4 tums djup jord och en spann139 ifrån hwarandra. 26. Til detta arbetet wäljes en wacker dag. 27. 
Hädanefter sättas ei kärnar bredowid. 28. Efter 14 dar flyttas de åter ut, 2 plantor allenast under 
ett fenster närmare åt norr; rötterna sprida sig ut. 29. De planteras mot afton. 30. Jorden omkring 
flyttas tillika. 31. Är jorden för grund 3 tum allenast och hettan bränner roten, öpnas jorden, at 
warman må gå ut. 32. Plantorna sättas skeft ned, ei mycket djupt, 33. Litet watn gjutes på roten 
så at hon står fast. 34. De flyttas för at de så mycket mer må wäxa. 35. Annars kunna kärnor sättas 
i Mai på det ställe der de :fa stå. 36. De watnas ei förr än blan begynna wesna140

, och då lägges en 
kruka stupe141 öfwer dem, at watnet ei kommer til roten. 37. En eller 2 gånger kan man låta warmt 
regn falla på dem, dock så krukor hwälfwas öfwer dem. 38. Fenstren tagas ei aldeles bort, at ei 
nattköld och middagshettan må skada. 39. J warme länder kunna wäl fenstren bortföras, häldst 

138 Påse, vanligen en linnepåse. 
139 Se not 64. 
140 Vissna. 
141 "Lägges stupe" = stjälps. 
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plantorna ei widare tåla fenstren. 40. Fenstren lyftes häldre på än skjutas. 
Då plantorna sidsta gången äro omsatte knipas de af med naglarne wid 3~ leden och rotblan 

borttagas. 2. Är någon planta wesen och swag, sättes en annan i stället, eller sättes hon djupare, at 
hon slår andra rötter. 3. På de utslagne sidogrename kniper man af dem wid andra leden eller ögat 
til fruchten wisar sig. 4. Wid hufwud rankan lämnas allenast 2 grenar. 5. Slår någon midt emellan 
ut, är den bäst; och ger först frucht. 6. Är brist på plantor, stickas de afskuma ned i jorden, de taga 
rötter. 7. Rankorna skäras så at de betäcka hela bänken utan at korsa hwarandra. 

Redan efter 6 weckor är hela sängen betäckt. Komma grename intil wäggen böyas de til bakars 
dit åt öpning är. De skola ei få gå genom fenstren. Blan böra betäcka stammen, isynnerhet såren. 
Falnar något blad, afknipes det ned uti det färska. De grenar som sitta närmst intil stammen och 
ha mästa ögon knipas ei af utan behållas. De andra swaga tagas bort. Hårda och mörka blan tagas 
bort. Alla platta, ei runda rankor skäras af. Af de öfwerflödiga rankor tagas de swagaste bort. Ju 
mer skäres, desta kraftigare wäxa de frodige. Jorden tryckes intil stammen. J början skäras de 
hwar 4 å 6 dag. Ett stort sår betäckes med jord. 

Huru fruchten skal skötas. 
Intas luft, warma, näring faller den späda fruchten utaf, äfwen af wäta och jorden oduglighet. 

Framkomma efter afskärningen endast hannblommor knipas de bort, intil dess honblommor 
äfwen wisa sig. Skulle då hannblommor felas, tagas de från andra stammar och läggas öfwer 
Honan. B[l]an eller grenar skola ei afstympas på de qwistar, der honblomster synas, ty saft til 
fruchten praepareras uti bladet. Då fruchten är så stor som en wahlnöt, böra de när intil belägna 
qwistar afskäras, men sjelfwa fruchten agtas. På hwar en qwist bör ei mer än en frucht wara, och 
på hela hufwudgren. 

Den späda fruchten betäckes med blan. Om inga dylika äro bredowid, lägges et aftagit 
deröfwer. Så snart Melon begynner mogna, tagas alla närliggande blan bort. 

Under Melon lägges ei sten, om ei så är, at jorden är fuchtig. Melon mognar förr på den till 
jorden liggande sidan och blir der mörare. Wänd heller fruchten om, så mycket skje kan. Eller 
om maskar äta den, läggas halmwiskor under. Blir fruchten på en sida skryriklig, ristas med en 
hwass knif deruti; skulle fruchten der efter ei fyllas, tages den bort. Komma några hårda, mörka, 
rundade fram, skäras de af. De räta äro aflånga och klara. 

Willa ei de första skotten wäl, ei eller de andra, wäntas den 3~ planteringen omkring Johannis 
tid 142

• Skulle äfwen desse slå felt, afbidas de derefter planterade. Derefter blir ingen mogen. 
Om mycket regn faller, då fruchten mäst är mogen, falla Melonerna af. Detta afhjelpes dermed, 

at man kniper uti stjelken med nagelen, hwaraf saften hindras och wätskan at gå til Melon, eller 
wändes stjelken åt norr. 

Melon tages af, då han är mogen och lägges 2 dar innan han ätes, som skjer med salt och ättika. 
Til orgeatl 43 tages Melon-, Gurk, kurbis-, anguriae-kämor LbrB, Söta mandlar uns vj, bitter 

mandel uns ij, stötes, såcker Lbr ij, som strykes på Melon (strukit) Häraf tages til ett äggs storlek 
et qwarter watn. Rif och sila, dryp dertil Orange watn några dråppar. 

Gurkor 
Likna med sin stamm Meloner. Dessas slag äro 1. Gemena och allmenna med gul frucht, 2. 

Hwita. 3. Långkrokiga. 4. Aegyptiska med taggar. 5. Drufgurkor wäxa kra[n?]swis på stående 
stjelkar. 6. Swartgrå. 

Desse hafwa en helt annan natur. De kunna drifwas upp hela wintren med medelmåttig warma 
uti tilslutna bänkar. De fordra mer jord. Fruchten ätes omogen grön. De f'ar ei skäras och tåla mer 

142 Midsommar. 
143 Franska för "mandelmjölk" (maträtt). 
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watten. 
Kärnorna skola ei wara unga, åtminstone 2 til 6 åriga sättas. De förwaras i papper eller knyte. 
På lindrigt kalla ställen kan man plantera Gurkor, allenast de ei äro wåta, tökniga. De äro 

tidigare och kunna utan solskjen wäxa, allenast de få luft kunna de drifwas til den mognad som 
åstundas. Utan luft rutna de och ei komma up. Är kjölden lindrig, kan man i Mars och April ha 
några til Sallat, sidst i Mai. Alla 8ta dar stickas kärnor i krukor, som sättas i drefhuset. Om de 
komma up, sättas de (om i krukor) om uti små krukor, hwaruti jorden är warm, hwarefter desse 
sättas i bänkar, om annars sådanne äro att tilgå. Mot wåren sättas kärnor uti lådor, hwari de ei 
länge böra stå, at de ei blifwa långbenta144

• 

De planteras sedan i drefbänkar, som ei äro för heta. Har man ei dreflådor, sättas de på andra 
drefsängar. De betäckas allenast med jord, så komma de på 3 dagar. Sedan de upskutit sättas de 
på bänkar, som ha 3 å 4 fots hög gödsel, 3 å 4 tums jord. De sättas ned til fröblan, som brytas af. 
En ständig warma och Luft gifwes dem. Kunna ei fenstren alldeles aflyftas, öpnar man något litet 
och täcke hänges för öpningen. Blifwa fenstren wåta ned under, wändas de om 2 gånger om 
dagen. Då plantorna drifwa fram det 3.Q.ll: bladet, sättas de i en annan drefbänk. Uti denna, sedan 
gödslen är utspredd, göres ett hol midt under hwart fenster, djupt och 9 tum bredt. Detta hol fylles 
med fet jord. Efter et par dar, sedan första hettan öfwergått, göres et hol mäst lika stort med förra. 
J hwart hol sättas 4 plantor i korswis, långt från gödslen. De betäckas med jord. Man trycker sakta 
jorden til, så at plantan står ned i jorden til hjertbladet. 

J stark solskin betäckes fenstret. Så ofta wäderleken tillåter, öpnas fenstren. Och i högsta nöden 
watnas med kyl slaget watten. 

Desse skäres ei. Willa de stiga i wädret och klifwa, fästas de wid jorden med gaffel och bredas 
utåt alla sidor med sina grenar. Man agtar at de ei brytas af. Sedan röras de ei wid. Fylles bänken 
för mycket tages en å 2 warsamligen bort, at de öfriga ei rubbas eller skadas. 2 gifwa mer frucht 
än 3 å 4 hopweklade. 

Efter en dylik plantering wisas frucht inom 4 weckor. Wärmes sängen ständigt, kunna de i 
Novemb. och Decembr. satta ha tjenlig frucht i April och Mai. Honblomman nypes ei af. J Mai 
kunna de watnas eller öfwer regnas. Detta bör skje afton och morgon, men ei under 
middagshettan. Är jorden fuchtig, behöfs det ei. När nattfrostet är förbi tagas fenstren bort. En 
drefbänk ger 2 månaders frucht. De tjenliga afskäras utan upskof och förwaras i kalt rum. 

J Mai sättas de i fria luften, allenast at klockor höljas i början öfwer dem. Wil man ei kosta på, 
kunna kärnar sättas i rader 2 fot emellan hwardera. De läggas på torra ställen i en rara, men på 
wåta på en rygg, litet jord lägges uppöfwer. 

Man skyndar med blinda drefbänkar på wäxten. Man grafwer således ett hål, och fyller det med 
dynga, sållad jord deröfwer. Derpå sättas 2 plantor, som betäckas med klockor. 

Blan betäckas med mjöligt wäsende, kalladt Erysipelas, som kommer af köld, som stockar 
wätskan. J detta synas insecter. Det förekommes med warma och det angripna skäres af, 
äfwensom fruchten. 

Gurkor äro de enda som ätas omogna, men mogna tjena de til intet. 
Till sallat skäras de i skifwor, hwarpå öses ättika och ruskas om, och salt strös på. Derefter låter 

man dem stå och öser ättika derofwan at dragas. Sedan prässas saften ut och bereder dem med 
olja, ättika och salt och blandar deri dragon och persilja. NB Saften är blodrenande och bör då ei 
prässas ut. 

Ättiko Gurkor tillagas som följer. De späda Gurkorna tagas med något af stjelken. Man torkar 
af dem emellan kläden, twättar dem i kall winättika, torkar dem och låter dem ligga en natt. De 
största stickas igenom. Sedan lägges i botten på en lerkruka kersbärsblan, dill, peppar och 

144 Rangliga. 
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näglikor och sedan gurkor flotals 145 med nämda blandning. Man kokar winättika, slår den kall på 
til dess det står öfwer. 

Fint stött senap och lagd midt uti och ofwan hindrar mögel och höyer smaken. Läder[?] bindes 
öfwer och krukan sättes i kallt rum. Efter 14 dar kunna de ätas. 

De få ei twättas med watn. 
Gurkor saltas sedan de äro plockade i torrt wäder dock utan stjelkar. Den torkas af och lägges 

natten öfwer på en duk. Läggas sedan i nytt käril med kerssbärs- och winbärsblan i botten och 
derpå gurkor flotals med kerssbärslöf, dill, stött winsten. Koka sedan watten och salt hwaruti 
ättika slås. Sila detta på gurkorna. Fjerdingen146 lägges i solwarman och wänd den om en gång 
hwar dag, så at de komma i gäsning och ätes efter 14 dar. 

Man f'ar widare omtala sättet, at plantera gurkor uti köksgården. 

Pompor. Cucurbita Citrulus 
De planteras som Meloner, men kunna ei skäras. En sättes under hwart fenster. Fruchten 

klingar då den är mogen. Wäga 30 Lbr. 

Kurbis. Cucurbita Pepo, Lagenaria etc 147 

Desse äro hårdsmälta. De duga för tjenstefolk och äro mycket födande . 
Calasse kärnar sättas i Mai i fet jord. Wil man ha tidigt mogen frucht sättas de 

drefbänkshömen. Bäst lyckas de i färska jordhopar. Häraf med mandel och mjölk kokas såppa. 

Köks Trägården 

Skal anläggas på sidan af Byggningen, ei midt före densamma i åsyn, dock så at den är när intil 
gödselhögen. Han bör häldst anläggas i fyrkant eller i aflång form. En irregulier rättas genom 
quarter, som anläggas. 

En medelmåttig god jordmon bör wäl redas, hwilket är i alla fall nödigt. Är den ojämn, 
planeras och afhjelpes felet. Kan det ei skje göras afsättningar. 

Den högre delen tjenar at bära tidigare fruchter och är säkrare i regntiden, och den nedra i torka. 
Denna trägård bör häldst wara mot söder belägen uti öpen sol och luft. Dock äro wissa wäxter, 
som äska148 skugga före middagen. Utom omkring denna köksgård bör wara skygd mot de 
starkare och kallare windar. 

Dennas storlek rättar sig efter behofwen. Den omgifwes af hög mur eller annan förr beskrifwen 
stängsel. 

Jorden kastas häldst om hösten för de örter, som skola planteras om wåren. Den kastas flera 
gånger innan den lägges i quarter. Bästa gödsel är sopor och aska, hwari rötter wäxa häldst. På 
wissa jordarter passar sand, rutna stubbar, isynnerhet på lera. Fänadsgjödsel fin wäl ränsad och 
brunnen och dylik hästgödsel. 

Omkring muren eller stängslet anlägges en 10 fots bred gång, hwarwid trän kunna sättas. 
De wäxter, som tidigt om wåren gifwa frucht, sättas mot söder. Man agtar sig at ei för nära inpå 

145 Varvtals. 
146 Här = kärlet. Egentligen ett mått för längd, rymd eller vikt. En fjärding för våta varor rymde 

31 ,4 liter. 
147 Kalebasser och prydnadspumpor. 
148 Kräver. 
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trän planter[a] några wäxter. Ärter trifwas dock wäl på södra sidan af någon häck. 
Gångame inuti Trägården skola proportioneras [ efter?] köksgårdens storlek från 6-10 fots 

bredd. 
Emellan Espalliererne och gångame göres en säng 3 å 4 fot bred, hwarpå såss Sallat eller andra 

wäxter, som ei fordra djup jord. 
Gångame anläggas med små kullersten i botten, derpå gröfre sand och öfwerst med finare. 

Ogräset hämmas i tid och städse, samt watnet dikas ut från de sankra och fuchtiga ställen. 
Årligen göres en fullständig ritning öfwer Trägården med noga beskrifning på det som på hwar 

säng blifwer sådt och planterat, til rättelse för nästa år, at ei samma wäxter nästföljande år 
komma at utsås eller planteras. Ett beständigt ombyte är förmonligt. Kål är mäst det enda, som 2 
år å rad kan lyckas på en säng. 

Capitlet I . Om jordens redande 

En Trägårds spada skal wara helt och hollit af jern och hålla 9 tum i längden och 7 å 8 Dito i 
bredden. Om den skal göra wederbörlig nytta skal den wara twärt rundad och hafwa et stort och 
wäl öpet öga för det stadiga skaftets bättre fäste. Spadan skal wara wäl stålsatt. Den trampas och 
föres rätt ned i jorden til 3 fingrar under ytan at den öfra jorden må falla nederst på botten. Alla 
holig- och ojämnheter fyllas , at sängen f'ar sit nödiga jämna läge. Det kastade stycket harkas 
straxt. Jordklimpar skola noga och wäl sönderbråkas och til fin jord förwandlas; och hwad ei kan 
delas, harkas ei ned på gångame, som wanpryder och sedan skadar samt förordsakar möda wid 
gångames renhållande, isynnerhet om qwickrötter och andra ogräs der nedläggas. 

Harkan149 skal hafwa en alns hufwud med tänder af 5 tums längd, hwilka skola sitta glest 
fästade i hufwut. En mindre barka är äfwen nödig, af 2½ quarters längd med 2 tum långa tänder 
hwilka tätare intil hwarandra fästas . Denna tjenar til fröets nedhackande. Ligger den tilämade150 

sängen i öster och wäster, begynner man at kasta ömsom från ändame, så at om man begynt 
kastningen det ena året från öst(r)er, man följande gången börjar från wäster. Men är sängen 
belägen i norr och söder börjas kastningen altid i norr och slutar den wid södra sidan. 

Tung jord grafwes ei, så länge den ei wäl delas och smular sig, samt ei faller ned från ytan ned 
til botten och dermed delas. J torka kastas hon ei eller, ty då dunstar hon för mycket ut, isynnerhet 
under solhettan, och wåmaren15

\ men wäl mot afton, hwarefter, sedan hon är barkad, klappas 
eller trampas, allt efter omständigheterna. 

Jorden bör grafwas förmonligast om hösten, at ei ogräset under höstmånaderna f'ar obehindrat 
wäxa, så at hon f'ar beholla sin winter must. Den f'ar också i dylikt fall tid at sjunka. Dessutom 
smula sig de klimpar, som öfwer wintren legat utsatta för det delande frostet. De klimpar och 
kokor, som om wåren under arbetet upkastas, bindas af sol och torka. Uti den om hösten kastade 
sängen kommer ogräset förr up än frön och kunna <lerföre bortskyflas innan frön upskutit sin 
gröda. Dessutom fryser det mästa bort under winter kölden. Förutan desse skäl är jorden om 
hösten lösare, Rötterna til ogräset äro äfwen då swagare, och kan då som ei utan skada om wåren 
sker, kastas wåt. Kölden hindrar ei eller då, som ofta händer under wårmånaderna. Den om hösten 
kastade harkas ei förr än om wåren. 

Man begynner at gräfwa först för de tidigaste örter, sedan den jorden, som b(r)urit frucht ofwan 
jord, t.e. Portulaca, kummin, Timian, kål etc. och sidst den, hwarpå wuxit rotsaker, häldst denna 
jord warit under rötternas uptagande, omrörd. 

Den säng, som om wåren gräfwes, klappas och trampas ihop. Men den, som under hösten, före 
wentern redes, ligger widare obarkad, at kölden f'ar smula klimpame. 

Krattan. 
150 Tilltänkta. 
151 "Wår-naren", alltså den bitande kalla vårvinden. 
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Jorden kan också med fördel Rejoleras om hösten, Detta förmonliga sker på följande sätt. 
Torfwen ristas af wid den ena ändan och föres til den andra, och något utanför ändan. Den 
underliggande jorden kastas up til 5 å 6 quarters djup grop och föres til andra ändan på stycke 
land och lägges skild från torfwen. Af det närmast intil den grafna gropen ristas sammaledes 
torfwen, hwilken lägges på botten af förra diket omwänd. Derpå nedkastas jorden som finnes på 
underliggande ställe. På torfwen kan förrän jorden påkastas gödsel läggas. Man fortfarer på 
samma sätt hela landstycket igenom ända tils man kommer til sidsta ändan, då den bortförda 
jorden på lika sätt fyller den yttersta gropen. 

Capitlet 2. Om såning 

All såning bör rättas efter årstiden och wäderleken. Månans omskiften gör ingen ändring 
derutinnan. J Languedoc sår man i ny och i Provence tror allmogen at såningen är lyckeligare i 
nädan. Ofta äro desse naboer bedragna i sitt hopp. 

Man kan äfwen här i norden så om hösten och plantera ärter, kål, bönor, morötter, rödbetor, 
portulaca, Cichorier, Persillja, radiser, Spinat, timian, sockerrötter. Desse skjuta rötter ned uti 
den warmare jorden och komma förr fram än det som sås under wåren samt drifwes hastigare til 
mognad. Den jord, hwarpå man om hösten sår, skal wara torr, högländig och jämn. Den bör ligga 
i Solen och åt söder. Sängen bör gräfwas några månader förut eller om det ei skjed[t] skal hon 
efter omröringen wäl trampas ihop, at ei fröet nedslås för djupt af regn. Härpå såss fröet utan at 
jorden då åter harkas eller kastas, men ei före än frostet slår til, at det ei föm wintren slår brådd 
eller skjuter up ofwan jord. Ogräset ränsas från sängen och föres bort. 

Gräfwes sängen om wåren bör den harkas annars ei. Är fröet stort, t.e. Ärter, bönor, hafrerötter, 
morots-, pastinake- frö, trampas det sådda eller satta, hwarefter jorden ofwantil rifwes lös och 
sidst klappas den jämn. Är fröet smått, t.e. timian och meyrams-frö, som såss i nyligen grafwen 
jord, trampas den först, rifwes sen och besås med nämda frön och klampas sedan jämn. 

Skulle sängen wara hösten förut kastad, såss derpå det grofwa fröet (derpå) och hackas sedan 
ned med en treskrapig hacka, hwarefter den rifwes jämn. 

De[ n] treskrapiga hackan är sammansatt af tre skrapor som likna den, man brukar uti degtråget. 
För det fina fröet rifwes jorden först och jemnas, hwarefter den besåss och rifwes ned samt 

klappas widare fram. Kommer derefter regn och skorpa lägges öfwer på jorden, brytes den med 
klappbrädet. 

De frön, som såss om wåren blötas i watten 7 å 8 timmar förut. All annan blötning i hwad som 
häldst är skadelig. 

Man bör häldre så tunt än tjockt och tät, allenast frön är wäl mogna och fröa, hwilket förut 
pröfwas och frånskiljas. 

Capitlet [3]. Om fröns updragande 

Det är så lätt at känna dugliga, äkta och goda frön från odugliga och dem, som af blandning 
under frömjölets kringspridande från olika sorter upkommit. Hwilken besmittelse på fröet ei kan 
märkas, men wäl om det är frött 152

• Derföre är bäst, at sjelf updraga sina frön, då man undslipper 
bedrägeri, om man annars följande reglor iagttager. 

Fröhandlare, som updraga och sälja frön gå den genaste och mindst kostsamma wägen. De så 
på en säng mycket frö, helt tät, skörda deraf mycket frö, som är mäst odugligt. Derefter hämtar 
man långa, bruna, träniga, osmakeliga, så at knapt 1/10 del deraf kan ätas. Wil man ha til utsäde 
frö, som ger goda radisor, moste man allenast wälja de hwita, bredrunda med kort hals och sätta 
dem afsides på en säng, som ligger i solen och til ½ aln åtskilda. 

,s2 Moget. 
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Rofwe-, Persilje-, Morot, Pastinake-, Selleri-, Spinat-, Sallat-frö updrages af desse handlare 
merendels på det sättet, at de sätta och så om hösten och hämta deraf bittida om sommaren derpå 
frö , hwilket de strax afytra. Om detta frö såss, f'ar man deraf odugliga, som första året gå i frö , 
lämna träniga frö och en oduglig frucht. 

Kålfrön, som säljas allmenneligen kunna wara förfallskade och oägta, utan at säljaren deraf wet. 
Olika fröstockar af kål, som stå för nära hwarandra kunna förfalska hwarandra med hwars annars 
frömjöl som blås ifrån den sämre sortens hannar på den bättres honspira, hwaraf up kommer en 
blandning. Det samma befrödings 153 sätt kan genom Insecter äfwen skje. 

Til undwikande häraf sättas fröstockarne långt skilda från andra sorter af fröstockar; de sättas 
äfwen något stycke från hwarandra. Bäst och säkrast är at hwart år ei sätta mer än ett slag, 
isynnerhet sådanne, som kunna fröda 154 hwarandra. Sådanne äro följande. 

lQ Alla kålsorter blanda sig med hwarandra och dermed lämna en blandad afwel. 2Q Alla slags 
rofwor göra sammaledes. 3. Korta, röda och tidiga rofwor blifwa ofta besmittade med de blekas, 
långas och sednares frömjöl. 4. Äkta Persiljefröet kan urarta Rotpersiljemjölet. 5. Radisor och 
Rättikor förfalskas af hwars annas förening. 6. Sallat och Endivier befrydas sins emellan. 7. 
Gröna Portulakan tar emot Gulas tilkomst. 8. Hwita och gröna Gurkors förening framskaffar en 
owäntad afkomst. 9. Tidigare och sednare ärter förkränka hwars annas renhet. Således, för at 
undgå desse blandningar är rådeligt, at ei samma år sätta mer än en sort af desse lätt blandade 
slagen, eller at sätta långt skilda från hwarandra. Ofta det ei nog, häldst frömjölet föres af Insecter 
fort til spiran. 

2do De frodigaste plantor wäljas til Fröståckar. 
3Q De wäxter, som första året ei gifwa frö, uptagas, förwaras til nästa år. 
4Q Fröstockarne sättas i solen, annars mogna ei fröen wäl, och en del alldrig. 
5. Fröstockarne skiljas åt, ofta til 1 aln, annars½ e[ller]r 1/4 dels afstånd. 
6. Desse sättas ei på nygödsladjord, icke en gång kål, som sjelftål gödsel. 
7. Jntet frö låter man alldeles mogna på ståndet. Det uptages då det fått en fast kärna. När roten 

dör ut, bladen falna och fröet f'ar sin färg, drages stocken up. De stjelkar på fröstocken som mogna 
förut skäres af då de mistat sin gröna färg. 

8. Fröen, som satt sig i ruskor t.e. Morötter-, Selleri-frö, skäras ei af i råwäder. Under långwarig 
wäta bredas de ut i solen at torkas. 

9. Frön tagas ei ur hölsan, förr än de äro wäl torra. Bäst är, at holla dem deri qwar til dess de 
skola utsåss. 

10. Annars förwaras det i linnepossar, hwilka hängas up i taket uti et torrt uthus. 
11. Fröet ränsas wäl från damm, och sättes i solen samt ränsas å nyo. 
12. Ju längre man kan förwara et och samma års frö, desto mindre urartar det och äfwen gror 

lättare. Men ei alla frön kunna lika många år förwara sin grodningskraft. 
Kål-, Cichorie-, Gurkor, Spinat-, Winter Endevier, ärtskocker kunna i 6 år beholla sin kraft at 

gro. 
Blomkål, Bönor, Radisor, Rättikor, Ärter lämna frö, som i 5 år äro tjenliga at så. 
Körfwel, Morot, Rödbete, Sallat, Sommar Endiver beholla uti sina fröen en lifgifwande kraft i 4 

år. 
Persilja, Rofwa, Scorzonera, Hafre Rötter, Sellerie, skoeker och Sparis ända i fröet 

groningsförmåga med 3~ året. 
Basilica, Portulaca, Purio, Pastinaker, Timian, Meiram 2 år. 
Melonkärnor äro aldrig för gamla. 
Man kan pröfwa fröets duglighet, om en eller 2 nypor sys in uti linne klut, som blötas 24 

153 Befruktnings. 
154 Befrukta. 
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timmar, hwarefter den lägges uti en kruka och befuchtas. Hafwa desse grott efter 4 a 5 dar, äro de 
dugliga, annars kastas de bort, och andra anskaffas. Men förr än de förra alldeles förkastas läggas 
de ned i krukojorden 4 å 6 dar och krukan holles i warma och befuchtas. Ei alla frön komma så 
hastigt up och gro. Pastinake, ärtskocker, Sillerie[!], Purio ligga 11 dygn innan de wisa sig. 

När man watnar bör jorden genomblötas. Det är ei nog, at ytan allenast befuchtas; en dylik gör 
roten ingen tjenst. Ofta behöfwas 30 å 40 kannor155 på en säng. Bättre ärat watna en säng til gagn 
än flera illa och ei tilräckeligt. Silen bör wara med fina durslag[!] eller hol. J början öses litet 
öfwer hela sängen at ytan blir wåt, sedan påslåss ymnogare. 

Man plägar afråda ifrån at watna under middags hettan af ordsak, at fuchtigheten strax torkas 
bort. Hwilket ock är sant, då så litet påöses, at ei mer än ytan befuchtas. Men då en wederbörlig 
mängd derpå öses, befares ei dylikt. Dessutom har man den nyttan om man under starkaste hettan 
watnar med iskalt watn, at jordlopp[ o ]rna derwid fördrifwas. 

Rinnande watn är tjenligast härtil, ljumt, iskallt, samt brunswatn äro mindre gagneliga. 

Capitlet [4]. Om Höstsåning 

Alla slags frön kunna såss före wintren i afsikt, at hafwa en tidigare frucht, förr än wårsädet kan 
frambringa någon tjenlig skörd. Tager man undan Balsaminer, Basilica, Portulaca och några 
dylika kan man så resten om och mot hösten: de tola winterkölden, och äro allenast ömtåliga för 
hastig solhetta efter föregången frost. Så länge snön hindrar solstrålarna från plantan och jorden 
omkring henne, är hon i beholl. Ombyte af köld och Solstrålarnas warma skadar. De hushollare, 
som råda oss at med första förtära snödrefwan på wåra rågåkrar antingen med krok köring eller 
med påströdd aska, hafwa så wida rätt, om wi dermed kunna smälta snön och afföra watnet innan 
jorden tinar up och suger watnet. Snön gör så länge han är snö och betäcker rågen för solstrålarne 
ingen skada. Men ombyte af frost och solhetta göra olyckan. Derföre bör man wara sorgfällig at 
skaffa sina planterade örter skugga, isynnerhet förmiddagen, så at solstrålarne ei beskina dem. 

Fröet såss på en året förut gödslad säng, som ei är mager, och på hwilken wuxit någon frucht, 
hwilken i Medio Juli blifwit inbärgad. Efter grödans inbärgning hackas sängen allenast up. Men 
är den bewuxen med djupa rötter af ogräs, gräfwes eller kastas och trampas hon innan såningen 
anställes. Uti Julii månads slut anställes såningen med ½ portion kort före regn, och hackas ned, 
harkas jämn, och watnas genomet fint durslag. Det hackas ned med den treskrapiga hackan och 
jämnas med en rifwa eller harka. I medio Augusti såss andra ½ af alla frösorter, hwilka isynnerhet 
tjena om de förra slå felt och misslyckas eller blifwa för stora eller ock om någon planta skulle 
om wåren gå i frö, då den upryckes och en annan intar dess ställe. Willa alla wäl, blandas de wid 
utsättningen. Plantorna böra ei wara tätare än at en slant kan ligga emellan. Den ränsas flittigt. Då 
de fått 4 a 6 blan flyttas de ut på ett skoggrikt ställe, isynnerhet under morgon solen, men alltid på 
et högländigt ei fuchtigt land. 

Skulle man ei hafwa skygd af hus eller trä, lägges en matta ofwan, som hwilar på pålar. Men i 
dylikt fall agtar man för tak dråpp, som skulle skada. De planteras ut omkring Michaelisl 56 til 
3/4 e[lle]r 1 alns afstånd uti 6 tums djupa f'aror, och uti förbund 157

. 3 plantor sättas i hwart hol, 
hwilket förut upgräfwes med en liten spada. Under det man håller plantorna med wänstra handen, 
föres jorden med högre sakta intil rötterna. Jag sade at de planteras i October på en en månad 
förut kastad säng. Det förstår sig, at man skyndar något förr härmed uti de kallare länder. Är 
sängen ei förut arbetad, trampas hon sedan hon blifwit kastad. Denna hoptrampning har den 

155 1 kanna= 2,6 liter. 
156 Mickelsmässan den 29 september. 
157 Förbund eller förband; triangelförband, senare kallat triangelplantering. 
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nyttan, at ei den öfra skorpan må häfwa up de öfre rötterna och dermed slita dem från de undre. 
Jord föres intil plantan efter hand, dock så at hjertbladet är ledigt och ofwan jorden; alltid så 
lagandes, at ingen jord kommer uti eller emellan hjertbladen, hwilket skul[le] skada och döda 
plantan. De 2 sämsta plantor tagas bort och den friskaste behålles qwarstående. Skulle de wara så 
starka, at fara är det deras rötter äro hopwuxna med hwarandra, skäras de sakta af ned emot roten, 
så at roten af den qwarstående ei rubbas. 

Emellan plantorna af blåkål sättes allenast ½ aln. Emellan blomkåls och hwitkåls plantorna 
sättes 1 aln. Men emellan stora, breda Brunswigs kålen lämnas 1 aln. Fårorna deri plantorna sättas 
göras med rifhufwut158

, 6 tum diupa. De sättas in quincunceml 59, alltid tillika afstånd. Men de 3 
i hwar hola sättas til 2 tums afstånd. Man kan ock sätta en af hwardera sorten af olika ålder. Den 
som f'ar bredaste blan och tjocksta stjelken, blir qwar, då de swagare borttagas. För mera säkerhet 
skull göras flera utplanteringar 14 dagar emellan hwardera. Om den ena misslyckas, kan den 
andra komma sig, Ängländare omplantera dem andra gången för at hindra wäxten och frögång. 
Då de sättas göres hål med en pinne, och jorden föres warsamt til med handen. Med en spada 
göres än bättre detta hål. 

Reserve plantor hafwas alltid i förwar. Somliga förwara dem til wåren. Desse såss då sent, eller 
sättas de i skoggan tre tum från hwarandra. Men bäst är at omplantera dem i skugga. 

Godt Blomkålsfrö såss d. 5, 15 och 25 Augusti och skötes på samma sätt, allenast med den 
åtskilnad at de sättas ut i solbaddet och mot afton i torka och lungt wäder. De skola wara åtskilda 
til 3 å 4 tum. Desse watnas och [om] någon hård skorpa lägger sig öfwer jorden brytes den 
sönder. Sedan omsättas i October til 1 alns afstånd ned i jorden til hjertbladet, uti en förut gödslad 
torr och högländig jord, samt i skygd för nordan och östan windame, men wäl öpen mot söder. 
Jorden trampas wäl ihop förut och 3 plantor sättas i hwarje hola. 8 tum emellan hwardera. 

Capitlet [5}. Om kål til winter provision och förråd 

Dertil såss kålfröet om wåren på kalljord, ei i drefbänk, hwilka blifwa ömtåliga. De såss på god 
jord men ogödslad. Bönderna uptaga med fördel en säng ute på gatan och hafwa deraf den 
fördelen at jordlåppor ei upfräta plantorna, som ofta händer i trägårdar. Fröen såss annars tidigt 
innan jordlåpporna utkomma, och på ett ställe som har skygd emot norr. Såss det sent bör man 
wara omtänkt på, at drifwajordlopporna med iskallt watn, hwilket midt på dagen under starkaste 
hettan påöses flera gånger hwar dag. Sot, aska eller kalk, som wanligen annars påströs skada 
plantorna, och fördrifwa ei lopporna. Fröet såss helt tunt, så at plantorna äro skilda til ½ tum. Äro 
de tätare ryckas de öfwerflödiga bort, de gå til frö . Stå de tätare blifwa hufwuden små. Äro 
plantorna krokuga, sättas de ned öfwer kröken. Då plantan fått 4 blan, skada ei widare 
jordlopporna dem. Man wäljer til sättplantor allenast dem, som äro friska, ha goda rötter och 
oskadade hjertblan, och utan knöl på stjelken. Plantorna uptagas med en liten spada och 
jordklimpen genom watnas. Wil man på plantsängen wälja de största[?] watnas sängen förut, de 
uptagna sättas i watn och planteras i mulit wäder eller mot afton, ei i solsken, om icke man wil 
watna dem starkt, hwilket ändock bör skje de första dagame. 

Capitlet [6}. Om Blomkål. Brassica Oler. Botrytis 

Fröet såss på en rabatte, som ei nyligen är gödslad. De såss i solbaddet helt tidigt om wåren för 
tidiga hufwun. För sednare behof såss längre fram. 

Plantorna handteras som andra kålplantor. De skadade rötter afskäras. Denna sort kål kupas ei 
som annan kål, utan de hållas allenast rena med hackan, och rundt omkring plantan watnas, dock 

158 Räfshuvudet. 
159 Snedrutig ställning, se förklaring sid. ?? 
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så, at watnet ei kommer intil stammen. Till den ända göres en grop utom plantan. Om plantorna ei 
stått och wuxit för tät, gå de ei blomma, som annars ofta skjer, och gör wårt arbete förgäfwes. 
Man brukar förekomma blomningen dermed at man lägger gröna blan ofwanpå hufwudet at solen 
ei kan steka på det samma. Men bäst är binda plantans egna blan ihop ofwantil. När man märker, 
at hufwun swälla upp, lossas banden efter hand och lämnas utrymme och då de pröfwas nog 
wuxna skäres hufwut af och förtäres. Men wil man på några tid gömma dem, ryckas de med rötter 
upp och sättas uti sand i en källare tät wid hwarandra. De böra äfwen i detta fall uptagas om 
morgonen innan solen hinner torka dem, hwaraf de blifwa sega. 

Til fröstockar wälja de frodigaste hufwun, hwilka ombindas. Efter 8 å 14 dar ser man efter om 
spirorna skiljas åt, i annor händelse bindas de om. När blomgrename spridas ut, tages bandet bort, 
och stake sättes bredo wid för at utmärka dem. Framdeles sättes flere plåtar160 omkring 
fröstocken, wid hwilka stjelken bindes fast, 

Jordloppor angripa wår blomkål med begär. De drifwas bort med kalt watn, som förut är lärdt. 
De göra annars en god tjenst dermed, at de hjelpa til at fröda. På baljan samla sig gröna 
Aphidesl 61 , hwilka suga saften från fröet. Desse gäster strykas af med en wåt klut, eller ock 
klippes öfwersta Spetsen af der de gemenligen samlas. 

Fröbaljan plockas af då hon hwitnar, om fröet då tillika är brunt. Hela fröstocken drages då upp 
och hänges på södra sidan af en wägg tils fröna mognat, sedan hänges den inne. 

Fröhandlare så sina frön tät, och låta dem på stället gå i frö . Härigenom få de mycket frö på et 
litet stycke land och med ringa möda. Men denna deras afwel fröar sig strax, och således duger ei. 

Capitlet [ 7}. Om Blåkål Brassica Sabellina 

Den sort kål kan äfwen såss mot hösten, som är redan omtalt om den förra slagen. Denna sort 
kål blir läckrare af frost, som gör den mörare. Bladen af den som mot hösten är sådd blir efter 
wåren ei så läcker, duger dock til föda åt tjenstfolket, kor och swin, som deraf må wäl. Den 
wanliga blåkålen påtänkes i Mars eller April, då wäderleken sådant medgifwer, sår man, sköter 
och planterar den redan är lärdt. Jorden hackas som oftast lös emellan stånden och raderna, dock 
så at ei rötterna skadas. Genom flittig ans mår plantan wäl, wäxer frodigt och dermed hindras 
matsken, som endast håller sig wid de sjuka och swagt wäxande. J November eller mot wintren 
flyttas han i skugga och sättes tät ihop uti sneda diken. Jorden ur närmsta dike kastas på första 
raden, Den andra raden lägges så at hjertblan hwila på de första radens stammar. På detta sättet 
fortfares med följande raderna. Denna plantering bör skje på ett torrt ställe. 

Fröstockame sättas om wåren i Solbaddet. Wi hafwa isynnerhet 3 slag. 1. En hög med smala 
blan. 2. Brunswigska 1 ½ aln hög med krusiga blan. 3. Bardowiker har mer krusiga blan, är bäst, 
men ei så ymnig, til tjenstfolk och kreatur. Ju blåare, desto ädlare. Man bör weta at ei allenast 
hjertskottet, utan äfwen sidoskotten gifwa tjenligt frö, ock äfwen så dugligt. Härigenom kan en 
större ymnoghet samlas, än om sidoskotten förstöras, och hjertblan fingo hela kraften. 

Capitl[et 8}. Om hwit och röd kål 

Desse slagen tycka om fet jord blandad med lera och sumpjord. Til winter provision såss frö uti 
Mars e[lle ]r April. Jorden bör dertil wara gräfwen om hösten, hwarpå de skola planteras, som 
lärdt är, och watnas strax och i torka hwarannan afton intil dess de kupas. Efter watningen röres 
jorden om emellan raderna. Jord föres efter hand intil. De bleknade blan tagas bort, som sjuka, at 
de ei smitta de öfriga och äfwen låcka dit kålmaskar. J Octobr. tages den up i tort wäder, och 
förwaras i källare til winter provision eller på wind, men [för] wårens behof gräfwes den ned i 

160 Skivor. 
161 Bladlöss. 
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jordgropar 1 ½ aln djupa, hwilka gräfwas på torra ställen. På botten lägges en tum tjockt med 
långhalm, och derpå sättas kålhufwun rätt upp, så at de ei röra hwarandra. Emellan dem fylles 
med hackelse. Öfwerst bredes 4 tum halm, som betäckes med jord til en wederbörlig högd öfwer 
jord, med slutningar å båda sidor at watnet kan afrinna. 

Till fröstockar wäljas de flataste och fastaste hufwun, som tillika äro mäst hwita eller rödaste. 
Desse uptagas med rot, och förwaras i grop. Om wåren innan de sättas, ränsas alla skadade blan 
bort. 8 dar efter sedan de äro satte skäres et kors twärt öfwer dem, för at öpna för fröstocken, 
isynnerhet på den röda fröstocken, dock så djupt at skärningen går ned uti hjertat. Man utmärker 
förut under det de wäxa de tjenligaste til nästföljande års fröstockar dermed, at man sätter en 
pinne bredowid, at de ei nyttjas i köket. Dessas sidoskott aflärnna och bära äfwen så godt frö och 
mer än hjertskottet. 

Då hjertblan i plantorna skadas af jord, hagel eller jordloppor bekommer man wäl blan, men 
inga hufwun, hwilket ock händer då Frömodern blifwit frödad af blåkåls eller Frömjölet af 
rofwor. 

Rödkåls frö kan pröfwas wara ägta, om man blöter det i watten och sätter. Blifwa plantorna 
deraf röda, är det ägta och godt. 

NB Tidiga plantor sättas om på rabatter eller sängar bredowid en mur, då [de] hafwa 8 blan. De 
sättas alltid säkrast i skugga och til 3 tum åtskilda; härmed hindras de ifrån at stiga uti högden. 
Midt uti Mai planteras de om der de böra stå. De kunna sättas emellan blomkål eller ärt skockor162 

2 fot åtskilda. Dem som kunna bäst förwaras i gropar, böra wara stora och wäl fasta. 

Capitlet [9}. Om Savoy kål Brassica ol. Sabauda 

Den gula och gröna Wirsingen163 handteras som annan kål. Man sätter den djupt under 
hjertbladet, så at toppame allenast synas. De yttre blan skäras af om wåren och ätas hwarefter 
andra wäxa til intil dess de uti Julii ryckas upp, då landet allenast hackas om, och besås med 
samma frö af samma slag, som skötes på förr sagda sätt. Denna sättes ei i skugga eller under trän. 
Han blir mör af winterkölden och är bäst innan han sätter hufwun. Sedan hufwun äro satta, blifwa 
blan gröfre och osmakeligare. Till fröstockar tagas de mäst gröna och mästa gula. Den gula är 
bäst. 

De så förmenta 164 frön, som kommit på nedgrafna kålblan, äro ei annat än swamp. 

Capitlet [I O}. Om kålrötter Brassica Napobrassica 
Rabbi [Brassica} Gonguloides 

Fröet såss midt uti Aug. i fet men ei nygödsladt jord och i 6 tums stora f'aror, helt tunt och 
ränder til ½ alns afstånd. Efter hand skjutes jorden intil dem. Om wåren skäras bladen af wid 
jorden. 14 dagar derefter skäras de åter, tils i Mai då de ryckas up eller gå i frö, hwilket sedan ei 
föder af sig några rötter. Liksom händer med Persilje fröet. Desse skadas ei af winterkölden. De 
som ei omplanteras gifwa ei stora rötter. Wil man hafwa rötter, såss fröet sidst i Julii eller först i 
Augusti och plantorna sättas om i October i 6 tums djupa f'aror 3 quarter från hwarandra. Jorden 
föres sedan efter hand intil dem, och om wåren kupas de. Desse ätas om sommaren, til winter 
provision blifwa de för träniga. Til winterföda såss om wåren och sättas ut på en om hösten förut 
kastad säng. De felfria, friska tagas härtil, de matskstygne, flerrotade kastas bort. På dem som 
planteras skäres rotspetsen af. Bladen brytas ei af. Om så händt, bör jorden genom kupning 

162 Kronärtskockor. 
163 Annat namn för savoykål. 
164 Påstådda. 
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betäcka såren. 
Kålrabbi handteras på samma sätt, dock kupas Han ei. Desse rötter äro bäst då de äro något 

större än ett äple. De kunna stå uti under wintren i Trägården eller förwa(ra]s i källare eller i grop. 
Til fröstockar wäljas de flata, röda, runda som äro utan greniga rötter. Alla blan förutan hjertblan 
skäras af, och rötterna förwaras i sand åtskilda. Uti April sättas de uti solbaddet til 1 alns afstånd 
från hwarandra. Kålrötterna sättas djupt ned så at de med jord aldeles äro öfwerhöljda, men 
kålRabbi betäckes allenast til 3/4. Så snart dessas stjelkar utwuxit til någon högd, stödjas de mot 
blåsten. När baljan gulnar och frön blifwa bruna, uptagas stånden med rot, och hängas uti luften 
och solen, 8 å 14 dar, häldst mot södra wäggen. Derefter hängas de i et luftigt rum under tak, tils 
de skola brukas. 

Desse rötter tjena til en ganska födande rätt sen de äro kokade och stufwade til mos. Annars 
kokas de, stötas och blandas til 1/4 del med Rågmjöl 3/4 til bröd. Man kokar dem, stöter och 
wispar dem med watn som slås på hackelse, som gifwes mjölkkor, hwarefter de må wäl och 
gifwa en både mycken och fet mjölk. 

Capitlet [I I}. Om Rofwor Brassica Rapa 

Wi hafwa Mai- och höstrofwor, hwilka äro af flera slag, större och mindre. De större äro platta. 
De sednare äro af många sorter. Deriblan[ d] räknas Turnip eller näper. 

Mairofwor älska fet jord, men ei nygödslad, något sidländt skadar ei. Dess frö såss helt tunt, 
dock så at jordlåpporna kunna lämna något qwar. Såss de för bittida, gå de i frö , isynnerhet om 
frost stöter til. Bättre och säkrare är at så senare på et ställe undan morgon- och middagssolen, 
samt at watna dem ofta under solskenet. Sedan de fatt 6 blan hemsökas de ei af jordloppor. Wid 
samma tid ryckas de för täta up, som stå närmare hwarandra än en tum. Sedan de wuxit til 
matgagnelig storlek sökas ut de tätare och hwaraf hwarannan ryckes up, hwilket skjer efter hand, 
alt som de wäxa. 

För säkerheten skull updrages fröet hemma. Det köpta är ofta tagit af dem, som första året gå i 
frö, eller som blifwit af andra wid befrödningen smittade. De såss häldst i slutet af Julii, då de :ta 
stå til efter Michaelis. 

Til fröstockar tagas platta med mycket liten swans. De kålas af 65 intil hjertbladet och förwa(ra]s 
sedan i torr sand i källaren, dock altid åtskilda. Om wåren sättas de ut ½ aln åtskilda och uti 
solbaddet. Efter hand föres jorden intil dem, dock så at hjertbladet är alltid up öfwer jorden. 
Störar sättas omkring desse fröstockar. 

Höstrofworna fordra en blanning[!] af sand. De såss i Mai för sommar provision och sidst i Julii 
för höstens behof. Det sidsta utsädet häraf anställes häldst der tidiga ärter förut wuxit. Denna jord 
hackas, kratsas jämn och besåss tunt samt sedan watnas i torka. Alt i mon som de wäxa, ryckas de 
förtäta up, så at de til slut äro til 1/4 aln från hwarandra skilda. Derefter och sedan de wuxit kupas 
de, hwarigenom de blifwa möra. Efter sedan lin- och hampstånden äro upryckta, kan samma land 
strax hackas och besås med roffrö. 

Frö af stånd, som wuxit up samma år, duga ei til utsäde. Man wäljer de bästa, största, slätaste 
och som ha mindsta rotswants til Fröstockar, som förwaras som man sagt öfwer wintren och 
förfarer dermed, som redan är anfördt. 

Flera varieteter af kål finnas, men de flästa skötas och odlas på lika sätt med de omrörda 166
. En 

del äro så öma wid köld, at de i wårt kalla climat ei skulle mycket båta omkostnaden. 
Den Italienska Broccoli är ei mindre skön än wår blomkål. Men frön moste hämtas från Italien. 

Dess hufwun afskäras då de spricka. De yttra blan aftagas och kokas, äfwen som sjelfwa hufwut 

165 Skalas, kålbladen tas bort. 
166 Omnämnda (berörda). 
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uti linne och ätas med smör. Stjelken skäres af, så långt ned, som han är mör. Den återstående 
delen af stjelken slår inom en månad ut skot, hwilka smaka och ätas som Sparis. Annars äro 
kålblans stjelkar rätt(a) goda at stufwa, under de wäxa. 

Brun Broccoli är ei särdeles god. Muskus 167 kål är kinkig, men skön. 

Capitlet [1 2]. Om Rotwäxter 

§ 1 Morötter. 
Wi hafwa isynnerhet 2 slags Morötter: 1. den korta och röda Carotten. 2. Den sednare långa och 

bleka. Den förra har en trubbig ända med en smal swants; deraf är 2 varieteter, den mörkare och 
ljusare, blekgula, längre men obehageligare. 

Jorden deri morötter skola wäxa bör wara god, wäl och djupt redd, utan klimpar. Den skal ei 
wara nyligen gödslad. En torr och fet jord duger ei eller. En med sand blandad kan tjena härtil. 

Morotsfröet såss om wåren tunt, men om hösten något tjockre, kort före wintren, på en förut 
kastad och wäl och djupt redd säng. Frön hackas ned med treskrapiga hackan 1 tum ned och 
sedan kratsas landet jämt. 

Den som wil hafwa små läckra rötter under hösttiden på sit bord, skal först om wåren kasta 
sängen och låta den ligga ränsad från ogräs tils i Julii, då den härmed besåss tjockt, hackas och 
harkas. Är hon nyligen grafwenjärnnas ytan, besås med Carottefrön, trampas och harkasjärnn. 

Til winter förråd såss Frön uti April, sedan de äro torkade och fjunet afgnuggat, på en wäl redd 
säng. Carotte fröet såss tätare, men de storas och långas frö tunnare, så at rötterna blifwa skilda til 
3 tum i början, och sedan de kunna ätas, ryckas de tätare up efter hand tils de ei närma hwarandra 
än på 1 quarter. 

Uti källare förwaras winter provision. Resten gräfwes ned uti gropar til 1 alns djupa, 5 quarter 
breda. Man behöfwer ei lägga halm ofwan eller under dem. Det öfwersta laget lägges jämt, så at 
sand ei kan rinna igenom eller emellan ned. Det är ei eller nödigt at torka dem förut. De kålas 
eller (eller) gräset afskäres allenast, dock så hjertblan ei skadas, isynnerhet agtas kronan på 
Fröstockame. 

Rötterna uptagas efter Michaelis. Om de wuxit på nygödsladt land, blifwa de maskstungne. 
Fröstockame utsättas när alt frost är förbi. De sättas intil hjertbladet i solbaddet til ½ alns 

afstånd. 
Ei mer än ett slag planteras på hwart ställe. Än säkrare är, at samma år sätta allenast ett slag. 
Somliga bruka omplantera dem, då de hunnit til et pipskafts tjocklek. Men detta företagande är 

mödosamt och föga båtande. 
Morötter brukas til föda på hwarjehanda sätt. Uti soppor eller med kött ätna utgöra de en sund 

och smakelig rätt. Rifna på refjärn bakas deraf wälsmakande kakor. Ätna rå af barn drifwa de 
maskar. Skurna med hackelse blandade hindra de Qwarka hos hästar, om dem deraf gifwes; 
äfwen häfwes dermed qwekdrag168 på en tid men kommer igen. Kreaturen födas och gödas 
dermed, om de dermed förplägas. Kokas de och gifwas mjölkkor, blifwer mjölken både 
yrnnogare som gifwer betalning en fetare och yrnnogare grädde. Om de kokas och rifwas, kan saft 
af dem utprässas, hwilken om den med watn inkokas, fåss deraf en Syrop. Den färska utprässade 
saften botar miserere mei, då intet annat hjelper. Morötter rifwas och läggas med fördel och 
lindring på kräftesår. Som en delicel 69 kokas rötterna först i watn, sedan i win, hwartil lägges 

167 ??? 
168 Kvickdrag, kroniskt lungemfysem hos häst. 
169 Delikatess. 
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canel och honung. Torkas de, kunna de färga såppor. Saften efter rifna rötter prässad, tjenar i 
Lungsot. Blandas de med frön drifwes dermed fostret och sten170

• Blan äro sårläkande och 
swettdrifwande. Af frön gifwes 1 uns til hästar, men för hypochondriska menniskor gifwes 2 dra. 
Med decocten gurglas halsen, drickes och i lungsot, mot maskar, hosta och långwariga 
sjukdomar. 

Denna ört är altså en medicinsk drogue, som äfwen hörer tilden medicinska delen. Men föres 
hit efter hon nyttjas allment i köket. 

§2 Pastinakor Pastinaca. 
Så kallad af Pasta mat eller pastinum spada. Dess frö såss som morötter i lungt wäder och 

hackas ned. Rötterna äro smakelige och för de flästa behagelig. Frön äro Urine drifwande, brukas 
i floder 171

• Roten äten af kor drifwer fram mjölken, som blir tjenlig til ost. Hästar och andra djur 
blifwa af denna wiga. Den wäxer häldst i lös lerblandad mylla. 

3§ Månads Radisor Raphanus Sativus 
Hvar annan eller 3~ wecka sås Radise frö på warma bänkar i Januari och Februari under 

månans aftagande, om man annars rar tro ärfama mästare 172
• J drefhus kunna de enligt egna 

( egna) försök sås både i tiltagande och aftagande måna. Om wåren såss de ute så snart jorden i 
April blir tjenlig. Man fortfar härmed til Julii . Äfwen kunna de såss mot wintren ei på en torr och 
högländig säng utan man wäljer til dem en fuchtig jord, i annor händelse watnas de ständigt, så at 
de ei af torkan blifwa träniga. De få ei stå tätare än til en tums afstånd. Äfwen dragas af desse 
hwarannan up så snart de fåt 4 blan. 

Til fröplantor wäljas de, som hafwa få blan, stora rötter, som ofwantil äro rödaktige, och släta 
samt runda omkring, nedunder wäl trubbige utan at spetsas och på hwilka ei finnas sidoskott. 
Dylika sättas til 1 alns afstånd, hwarwid sättas stakar. 

I torka watnas de ständigt. De böra i början hafwa skugga. Så snart baljan och stängelen hwitnar 
och frön rådna, tagas de upp. Man nyttjar ei til utsäde de frön, som mognat samma år. 

§4 Rättikor 
Månads- och sommar Rättikor äro ei så skarpa. De såss som Radisor och blifwa små. 
Winter Rättikor äro utanpå swarta och skarpa. De äska fet jord blandad med sand, dock fuchtig, 

ei nygödslad eller nyligen grafwen. De såss omkring Midsommar. De för tidigt sådda skjuta i frö. 
De såss i ränder som äro til 1 alns afstånd och hwilka äro gjorda en tum djupa. De sättas i desse 
rader til 2 tums afstånd. Ändteligen ryckas de plantor up, som stå inom et quarter, och jorden 
föres efter hand intil ståndet. 

J October tagas de upp. De glattaste utan sidoskott, wäljas och förwaras til Fröstånd. Kålen 
skäres af så at hjertbladen agtas. De gömas sedan i källare, uti sand och en del i grop. De 
hwitspräckliga frön kastas bort. 

Rättikor styrka matsmältningen, drifwa urin hos wattusiktiga 173
, i synnerhet deras saft. Den 

brukas äfwen med fördel i HästQwarkan. De drifwa äfwen mjölken hos kor. 

§5 Persilja Apium Petroselinum 
Wi hafwa rot- och blad- Persilja. Rotpersiljan ger äfwen så goda blan. Den kan ock urarta til 

170 Gallsten, njursten. 
171 Floder??? 
172 "Under månans aftagande" - ovanligt att Hemquist hänvisar till månens påverkan; "ärfama 

mästare" - syrlig kommentar!? 
173 Svullna. 
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bladpersilja, om dess frö såss tät och om frön tagas af de stånd, som gifwa frö första året. 
Bladpersiljan är af 2 slag: med släta och med krusiga blan, hwilka arter ei urarta uti hwarandra. 

Den krusiga kan ei förblandas med de wilda. För at hafwa tidiga om wåren, såss 2 års gammalt 
frö i skugga helt tunt, hwilket nedhackas först i Julii på en i April grafwen säng, hwilken watnas. 
Denna persilja skäres ei af förrän om wåren. Sår man ut ungt frö, ligger det flera weckor i jorden. 
Samma händer om det såss i solbaddet. Gammalt frö kommer förr up häldst i skugga. Dennas 
cultur är, fast bladwäxt, införd här för dess gemenskap med följade rotwäxt. 

§6 Selleri Apium graveolens 
Deraf finnas 2 slag: Blad- och Rot Selleri, hwars blan också ätas, hwarföre den förnämligast bör 

odlas. Men denna, som suger jorden mycket, fordrar en fet jordmon som ei är nygödslad, och 
hwilken hösten förut warit rijolerad. J mistbänk174 såss hon ei, hwaruti hon brännes och drifwes 
för fort. Bättre woro at så dess frö emot frostet kommer, men det bör såss tunt. Till winter förråd 
sår man uti Mars i skugga, ei djupt högst en tum, och sedan rifwes sängen med en harka, 
hwarefter watnas. De plantor som äro tätare än 1 tum ryckas up. Då de satt 4 blan planteras de 
om. Til den ändan hafwes i beredskap en säng, som om hösten är gräfwen. J den göres 6 tums 
djupa f'aror ½ quarter åtskilda, hwaruti plantorna sättas til 4 å 6 tum åtskilda. Deras sidorötter och 
sjelfwa rotspetsen äro afskuma. De sättas så djupt, at hjertbladet synes. Sedan watnas de ständigt. 
Den utur f'aran upkastade jorden föres efter hand intil allt i mohn som de wäxa, och <lerefter kupas 
de, då de derpå så utwuxit, at man ei kan mer kupa, bindas blan ihop, och <lerefter kupas de til 
midt på blan. Häraf wäxa de ihop eller bli hwitare. Andra råda, at draga jorden från roten och 
afskära sidoskotten, hwilket med fördel skjer med Peppar rötter. Men sådant förhållande är för 
persiljan 175 skadelig. 

Blan ge en behagelig smak åt såppor. Rötterna brukas til Sallat. De tåla at stå ute öfwer wintren. 
Till winter provision [s]käras blan af men ei hjertat, och sedan förwaras de i källare. 

Den som hela sommaren wil hafwa färska persilje blan skall borra flera hol på et saltträds176 

sidor, hwilket fylles med jord och i hwart hol sättes en persilja. Härpå watnas så ofta behof göres. 
Med nöye och förmon skal man fa se desse wäxa och låta beskatta sig hela wintren öfwer. 
Fröstockar förwaras i källaren tils wåren. 

Dessas rötter älska isynnerhet en lerjord blandad med sand och mylla. Mot hösten planteras de 
in uti drefhus på sandlafwar. 

§7 Såcker rötter Sium Sisarum 
Dessas rötter fordra en löss, fet, wäl redd jord, som ei är nygödd. Den skal djupt och fint 

gräfwas, men ei ligga sidländt, ei eller i solen. J wäta förlora rötterna sin goda smak, i solen förgår 
dem sötman. De updragas häldst af frö . De som planteras af rotklyften blifwa träniga. Fröet ligger 
länge i jorden, kan <lerföre såss tunt i Octobr. e[lle ]r Novembr. då det upkommer om wåren. De 
stånd, som äro upwuxne inom 1 quarter ryckas up, hwarefter de kunna sättas om de annars fatt de 
runda inskume blan, isynnerhet om de tagas med jordklimpen, och sättas i lagom djupa hol, så 
djupt de förut stått. Roten kan delas i 3 å 4 delar allt efter hjertbladen, hwilka delar sättas om 
wåren. Til den ändan sättas de i fuchtig sand i källaren om hösten at förwaras öfwer wintren, eller 
i en betäckt kruka undan möss, dock så at luften inkommer. 

De som skola tjena til winter föda, uptagas i Octobr. De öfriga stå ute på landet oskadade i flera 

174 Drivbänk med glas. 
175 I slutet av §6 kommer Hernquist in på persilja igen; tidigare behandlad i §5. 
176 Salträd? Sal eller salträd, Shorea robusta, hemmahörande i tropisk monsunskog på Indiska 

halvön, utrotningshotat; kärnveden är mycket fast och motståndskraftig och har hört till de 
viktigaste av världens träslag som byggnads- och gagnvirke. 
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år, fastän de blommade årligen. 
Flera rotstjelkar skjuter hwart och ett stånd fram. Desse få ei afskäras förrän fröen mest äro 

mogna, då afskäres alt med en hwass knif en tum öfwer jord, samt sätter en stake bredowid. De 
stånden, hwaraf man wil hafwa frö, låter man stå tils de alldeles mogna på de första stänglar. 

Det yngre fröet går förr up ur jorden än gammalt. Deras rötter gifwa en angenäm smak åt 
såppor. De tåla ei mycken kokning förr än de få en saltsmak. Saften af dem utprässad Laxerar, 
hwilken ock kan inkokas til såcker. 

§[8] Scorzonera Swartrot 
Scorzonera har fått sitt namn af Italienska ordet antingen för sin swarta färg skul eller efter en 

giftig orm Scorzone, hwars bet denna rot skal hafwa botadt. Dess rötter duga i köttsoppor och om 
wintren tjenar den som Sparis. Fröen såss om wåren uti en sand mylla och kan stå ute på landet 
öfwer wintren äfwen som Cichorii rot. Fröen läggas i 2 tums djupa f'aror til en tum åtskilda. 
Fårorne skiljas åt från hwarandra 1 quarter. Ofwan på fröen föres 1 tum jord, och resten sedan de 
upkommit, hwarefter de kupas i mon af deras wäxt. Denna rot kan stå öfwer 4 år, så länge 
stjelken har mjölk. Roten skadas ei deraf, at stjelken bär frön. Man samlar dess fröen, då de 
lossna. Jnnan des såss gnides fjunet af. 

§[9] Hafre Rötter Tragopogon porrifolium 
Dennas rot är gul. Fröen äro stora och bruna. Roten är tjenlig i soppor och i Medecinen 

isynnerhet med Citronskal. Under wåren ätas stänglame som Sparis. Den sås som Scorzonera, 
dock årligen. Några stånd förwaras til fröbärande til nästa år. J allt annat odlas den som 
Scorzonera. 

§[l O] Cichorii Rot Cichorium lntybus 
Både roten och blan tjena til en angenäm föda. Rötterna praepareras til Cafee, då de uptagas 

om hösten, twättas, renas, skrapas, skäras uti bitar, som torkas i solen eller bättre i en luftig 
skugga, i nödfall i ugn, brännas lindrigt och malas. De skötas och planteras, som de förra. Häraf 
finnas många varieteter. De med brokiga blan äro bäst. De gamla blan blifwa med tiden beska, 
derföre skäras de af i tid. Om hösten kunna intagas och sättas i wåt sand i källare, sedan alla blan, 
undantagande hjertblan, aftagas. De i källaren utskutna blan blifwa gula med brokiga strimmor, 
och smaka wäl. Man kan äfwen som med Persiljan skjer, sticka in rötterna i borrade hol omkring 
på et saltträ, wari rötterna stickas och sand påöses och watnas. Dessas blan blifwa ganska 
wälsmakande. Till fröbärande wäljas de röda och spräckliga rötter. 

§[11] Pepper rötter Cochlearia Armoracia 
Är allment brukelig rot på mat, tjenar ock i skörbjugg och wattusot samt i hästarnas Qwarka. De 

borde odlas allmennare för sin stora nytta skull. Denna tål [ e ]i sand, torr eller mager jord. Den 
äskar en fet, fuchtig lerblandad mylla, häldst med blålera. Jorden bör häldst rejoleras och 
underbäddas med häst- eller kogödsel. Om kronan afskäres och planteras, löpa flera rötter ut. 
Planteras rötterna hela, gå de på djupet så långt, at de gå af under upgräfwandet. De qwar blifne 
ända[r] wäxa up och sprida sig omkring öfwer alt. Läggas de horizontelt slå alla ögon rötter från 
sig. Då i detta fall den satta skäres från de satta rötterna och de medlersta utskotten brukas up efter 
hand, så de öfriga få utrymme. Man brukar ock kasta jorden från roten och afskära sidoskotten, 
hwarigenom hufwudroten blir mycket större. 

Det bästa sättet at dem plantera på et 1 aln djupt rejoleradt land 3 alnar bredt. Detta land 
trampas sedan ihop och göres 1 quarter högre än gångame. Man wäljer då 2 quarters långa 
stenglar, som äro af et pipeskafts tjocklek af sidoskotten, hwilka böra wara släta, och til den 
ändan afskäras de små sidoskotten. Sedan göres med en käpp hol på sned i sängen och sticker in 
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roten uti holet 2 tum djupare under ytan. Derifrån tryckes med käppen, at jorden faller nedtil. ½ 
aln derifrån göres sammaledes hela sängen igenom. J andra året kan den upgräfwas efter hand 
twärs öfwer sängen. Man skal wid uptagningen få märka af hon ei skutit ned på djupet eller 
mattat sig med sidogrenar. När sängen har blifwit ledig, kastas hon åter up om hösten och andra 
pepparrötter sättas deri om wåren. 

Till sättningsgrenar sätter man afskurna kronor, hwilka slå flera och mångfalldiga rötter, som 
tjena til at plantera. 

§[12] Rödlök Allium Cepa 
Desse låta sig lätt at odla. lQ Den stora Italienska tål wåra wintrar, och skjuter nya blan. Den 

wanliga röda är platt, den stora gula, den hwitaktiga, den aflånga. Alla desse fordra fet matjord, 
som ei nyligen warit gödslad utan en, som efter gödslen burit 2 gånger frucht. Den runda såss 
bittida, den långa sednare, men båda såss på en säng som hösten förut warit grafwen, annars bör 
den wäl trampas. De böra ei stå närmare än på ett qwarter. Lökblan skola ei nedtrarnpas, ty deraf 
stanna de i wäxten och löken rutnar. De uptagas efter hand, när blan gulna och stjelken wissnar. 

Löken tål en beständig köld och stadigt frost, men [ ei?] mycket af ombyte deraf. Den kan såss 
bland Persiljan och Pastnackor. Det är dock bäst, at så hwart slag särskildt. Till fröbärande wäljas 
de största, gläntsande, som utsättas i wårens början til ½ alns afstånd i ränder til 5 a 6 tums 
djuplek. Då capsulenl 77 gulnar skäres den af och lägges i tråg på et luftigt ställe, hwaruti de 
omröras. 

Den gula spanska såss på warrnaste stället, omplanteras då plantorna äro fingers långa och 
ställas til ½ alns afstånd i fet jord wid sidan af Sparis sängen, och watnas. 

§[13] Scharlottenlök Allium Ascalonicum 
Bär ei hos oss frö, utan planteras med rötter i sandblandad fet jord, men ei i nygödslad. De 

sättas i 2 tums djupa f°aror, som äro til et qwarter skilda. De tryckas ned och betäckas med jord. 
En hola nedunder roten skulle röta och åstadkomma mögel. Den kan sättas både höst och wår, ei 
mer än en på stället. J Julii tagas de upp, då de gulna. De blifwa ei större om än de skulle stå 2 år. 
Man torkar de uptagna på et luftigt ställe eller golf. Bladen skäras ei af förut, hwaraf roten kan 
skadas. 

§[14] Gräslök Allium Schoenoprasum 
Föres äfwen hit för sin slägtskap med röllök. Dess gräs ätes af oss och foglar, kalkonungar, 

hwilka äta desse med krasse. Man låter desse ungar tillika wältra sig i aska, hwaraf de må rätt 
wäl. Denna lök utplanteras med delade rötter. Rötterna delas så, at 6 små hänga ihop, hwilka 
knippen sättas i holor til ½ aln från hwarandra i lätt sandblandad mylla. Jorden föres wäl intil, 
ränsas och watnas. 

§[15] Allium Purrum Purio lök 
Denna sort lök är en fin och wälsmakande spansk lök. Wi ha Sommar- och Winter Purio som 

dock äro et och samma. Den såss i Mai och planteras i Junii uti fet och lös jord, men ei i 
nygödslad, helt tunt. Då plantan är af en fjäders tjocklek omplanteras den. Fröen kunna också såss 
i October på högländ torr jord i skugga. Man gör med rifhufwuden ränder til ½ aln skilda. Kasta 
desse ränder sedan så djupa at rötterna få rum. På dem sållas fin jord, hwarpå watnas, at jorden 
faller tät intil roten, hwarpå mer jord öses, och öfwerst af den upkastade jorden. Då de uptagas til 
omplantering lyftas de up med spada, klimpen blötes och rötterna förwaras oskadade. De skadade 
delar afskäras. J mon som de wäxa skjutes jorden intil. Til winterförråd tages en del up om 

177 Kapseln. 
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hösten. De öfriga få tåla kölden öfwer wintren. Annars kan man sätta dem radwis slutande i 
skugga under kölden. De kunna betäckas med halm. Af desse kan man draga nytta under wintren. 
J torra somrar mogna fröen. Det gamla fröet duger ei at plantera. Sen det är öfwer årgamrnalt är 
det förlegat. 

NB Perlelök fåss om man tar de små fina lökar, som hänga wid Puriolökarne och planterar 
dem. Äfwen om en Purio lök sättes och så snart den wil gifwa frö, skäres stjelken af och det 
framgent. De små lökare förwaras i sand och sättas nästa wår til 1 qwarter åtskilda. 

§[16] Röd- Hwit- betor. Mangolt. Beta vulgaris Cicla. 
Gröna beter och Röda beter äro varieteter. Hwitbetan och Mangolten bör ei förblandas med 

Beta pabularisl 7 8_ Denna sidstnämda är kostelig för bladen skull, som hwar 14de dag af skäras til 
Sallat, då likwäl hjertblan agtas oskadade. Stjelkarne afskäras och stufwas. Med desse blan kunna 
kreaturen födas. Fröen äro större och hwitare, och de såss i fet jord, som ligger i solen, och uti ½ 
tums djupa fåror, hwilka göras til 1 tums afstånd. När de fått 6 blan, flyttas de ut til 1 alns afstånd 
på en förut djupt kastad säng. De kupas, som om Sellerie är sagt hwar gång blan afskäras. Sallat 
sättes häremellan, som förbrukas förr än betan är utwuxen. Frost tåler betan ei. 

Rödbetan planteras allenast för roten skull, men blan duga ock. Bäst är, at ei omsätta henne at 
sidoskotten ei dermed förstöras. Uti en om hösten grafwen säng göras fåror til ½ alns afstånd. 
Deri läggas fröen til ½ alns mellanrum, och betäckas med ½ tums jord. Så snart plantan 
upkommer föres jord intil och efter hand kupas. Komma flera än en uppå hwarje ställe skäras de 
af ned uti jorden, ty 4 fröen ligga i hwart hus. De tagas 14 dar före Michaelis och läggas afkålade 
intil hjertblan under jorden. Sen förwaras de i källare eller gropar. Skäras hjärtblan af, förblöda 
de, om annars de ei sättas rätt upp. 

De som sättas uti sand i källaren slå ut blan, som nyttjas. De stånd, som ämnas til fröstockar 
skola wara glatta utan sidoskott, blodröda utan fläckar. J April efter frostet sättas de i solbaddet 3 
quarter från hwarandra uti nog djupa groper. Desse ätas af menniskor och kreatur. Den 
utprässade saften hjälper mot snufwa, öronsusningar. J grönkål ge blan god smak. J Polen hackas 
och nedsaltas den som surkål. All boskap äter den. 

§[17] Sparis Asparagus officinalis 
På dessas odlande har man anwänt mer kostnad och beswär, än nödigt är. Om en dylik 

behöfdes, skulle jag afråda smaken från denna läckra rätt. Det woro betänkeligt att i et land, der 
bröd ofta felas, at draga gödslen och armstyrkan från åkerbruket för at dermed reta läckerhet. Det 
är en oskälig praetentionl 79 at flera skola swälta och dö af hunger för at kunna underhålla en 
mindre nyttig medlems höga smak. Men under Sparisen behöfs ei 2 alnars wanlig grafning, hwari 
½ten skal fyllas med gödsel. Deras rötter gå ei djupt ned utan löpa horizontelt ut. Sparisen tål 
också kölden bättre än många andra, som wi odla utan mycken kostnad. Den fordrar ei eller en så 
dyrbar bädd under sig, ei eller et så kostsamt täckelse ofwanpå sig. Den kan wäxa på samma ställe 
han sås eller ock flyttas han. At dela roten wid flyttningen duger ei. 

Fröen tagas af friska, wälsmakande, hwars stjelkar äro jämn runda, hwilka ei delas. Man wäljer 
ett dusin sådanne stånd eller stänglar, som dragas up til frö. Et mindre antal skulle äfwenstyra[!] 
at deriblan[d] feltes honn- eller hannbloma, då inga frön bekommas. Desse walde stänglar stödjas 
up genom på sned satta käppar eller med slåner, som läggas på nedslagna pålar med tjufwor180 uti 
ändan. När dessa i Septembr. eller Octobr. mogna, som märkes på de gula stänglarne och 
mörkröda fröen. Stänglarne upskäras då och hängas eller läggas på ett luft ställe tils bären utsås, 

178 ??? 
179 Förmätenhet. 
180 Klykor; kluvna som (hö)tjugor i änden. 
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då de öpnas och krammas sönder. De som ei gå sönder kastas bort. Resten twättas i ombytt 
watten. De flytande fröen äro ei fröda. De dugliga såss på ett solrikt ställe, som är betäckt för 
nordan och ostlig windar och består af lerblandad sand eller mylla, som ei är sur utan högländig. 
Denna jord arbetas ihop med boskapsspilning et spadetag djupt. J Novembr. och under torrt wäder 
såss fröet på ½ alns breda sängar uti 3 tums djupa fåror 4 tum emellan hwar f'ara och 4 tum 
emellan hwart frö. J fall man ei fått så före wintren, bör det skje bittida om wåren. J torka watnar 
man mot afton och bryter den öfwerlagda skorpan, samt ränsar så ofta det behöfs. Nästa wår 
sättas plantorna om. 2 års gamla plantor komma ei så fort. Både hjertblan och rötterna skola wäl 
agtas. De kastas derföre warsamt upp, och sättas strax ned. Dock putsas de förut. Några reserve 
plantor lämnas i lafwen i fall några af de satta gå ut. De största med mästa rötter äro bäst. Dylika 
plantor sättas om wåren på en om hösten grafwen säng af 1 ½ alns bredd och uti en rand, som 
göres midt uti. Är sängen gjord 2 alnar bred, göras deri 2 ränder och plantorna sättas skiftewis. 
Gångames bredd bör wara ½ aln. J hwar gång gräfwes ½ aln djupt. 

Wid hwar aln göres en uphöyning stor som en hattekulle. Der under kan läggas gödsel efter 
fänad. På hwar uphöyning sättes en planta, sedan rötterne äro afskume, så at de äro allenast 1 
quarter långa. Öfwer den satta plantan öses en kanna watn, så at jorden faller tät intil. Härmed 
står sängen intil Septembr. då resten af jorden skjutes ned i raden. Den watnas i torka och ränsas 
när sådant behöfs. Ofwanpå lägges kogödsel, ei häst eller f'argödsel , hwilken skadar och ger roten 
en beskaktig smak. Kogödslen bör wara brun. De upskutne stänglame skola ei afskäras utan man 
agtar, at ei gödslen kommer dem när. Man lagar så, at lufthol blir rundt omkring stängelen 
emellan stängelen och gödslen. Stakar som sättas ned wid stånden rutna och skada. Före wintren 
upgrafwas gångame upp ½ aln djupt, at jorden deri blir lös och fin. Nästa wår upgräfwas 
gångame, och jorden i den ena ändan kastas i en skottkärra. Den på sängen lagda och ännu 
omultnade dyngan kastas af sängen ned uti den upkastade jorden ställe uti gången. Jorden uti 
kärran kastas i stället för gödslen på sängen, hwaraf den höyes til 3 tum. På dylikt sätt fortfares 
hela sängen igenom. 

J April krattas jorden på sängen up, löses samt ränsas. Ledstänger läggas nu på små pålar för at 
stödja stenglame. Stammame låter man stå til fram uti Augusti, at man ei dermed må matta 
rötterna. Men då innan fröen mogna skäras stammame utaf ett qwarter ofwan jorden för at gifwa 
dem luft under wintren emellan gödslen. Skulle någon ny planta upkomma utaf fröen, ryckes den 
upp. Ei mer än en planta bör tålas på hwart ställe. Om mer än et frö blifwit nedsläpt, eller sedan 
nedkommit, bör plantan i alla fall borttagas. Är den ned på gångame skyflade jorden brunnen och 
til ren jord förmultnad, kan den om hösten kastas up på sängen ur gångame innan annan gödsel 
föres på henne. Men är den obrunnen kastas den allenast upp på stället, och gödsel föres på 
sängen utan gång jordens mellankomst. 

Nästa wår kastas ei utan allenast den wäl rutna jorden up ur gångame på sängen och i gångame 
föres gödsel. J 3gk året bör jorden på sängen wara ½ aln uphöyd öfwer gången, om annars 
plantan skal hafwa och få nog styrka och de i ytan utslagne utskotten ifrån rötterne skola betäckas 
med jord. De i gångame utskutne rötter skäras af med spaden. 

När plantorne skola stå på stället der de äro sådde, göras gropade ränder, som förut är sagt, ½ 
aln från ändan sättes en pinne, 1 aln derifrån sättes en annan, och så hela sängen igenom. En tum 
ifrån pinnen sättes 4 frön i fyrkant en tum djupt. Pinnen står qwar til nästa wår. 

Denna plantering skjer i Novembr. J April sticker Sparisen upp. Hwart frö kan gifwa 3, 4 å 6 
stänglar med blan, De 3 sämre ryckas upp, då de äro 3 tum höga. Deras rötter dragas wäl upp. 
Derefter kratsas jorden intil stånden. De watnas och ränsas så ofta det behöfs. J mon som de wäxa 
föres jorden intil, dock så, at toppen är bar och upöfwer til 2 tum. Mot hösten blir sängen på detta 
sättet jämn, och gödsel föres på, dock så, at stänglame ei widröres deraf. Widare fortfares med 
desse, som med de omplanterade. 

J 4de året skäres Sparisen. Båda planteringssätten gifwa lika mycken Sparis. Men man tror, at 



43

den som e1 ar omsatter skal wara längre, häldst deras rötter ei afstympas wid någon 
omsättning( en). Skäras de före 4de året, mattas rötterna, som moste i ett swagare stånd slå nya 
rötter. At i början så lök emellan stånden eller andra, som slå djupa rötter, mattar jorden, äfwen 
kål satt i gångame mattar. Men Sallat, som snart upwäxer, kan i början tålas. Emot slutet, då 
sängen skal uptagas, går detta hushålds medel an. 

När Sparisen skal skäras, kännes med fingrame om icke några skott äro ned uti jorden, som 
kunna deraf skadas. Der ofwan skäres med hwass knif på sned men ei så djupt ned, at hjertroten 
skadas, eller kronan, då ståndet deraf dör ut. 

Somliga skära den af ofwan jorden, isynnerhet då de ei satt sina plantor djupare än 2 å 3 tum 
ned i jorden, i afsikt at förr få skära sin Sparis. Men den blir deraf swag. Den skal skäras afton 
eller morgon ei midt på dagen, at solen ei må torka et sår. Nödgas manat skära midt på dagen, 
bör såret betäckas med kruka eller annat. De som ei hafwa 2 tum ofwan jord, skäras icke, utan 
betäckas at hwitheten ei förgår dem. På utrikes orter sättes en iholig Fläder canall 81 omkring 
stjelken tils den skutit up til andra ändan af Canalen. Derigenom fåss en lång, hwit och mör 
Sparis. Denna gröda skäres och bärgas af, tils midt i Junii , men ei längre, at roten f'ar kraft til 
wintren. Men mot slutet af omsättningen, kan man skära til Junii slut och äfwen längre. 

Capitl[et 13). Om bladwäxter, som tjena til föda, och wäxa med sin brukeliga del öfwer 
jordytan 

Wi hafwa många örter, som bära up från jorden den af oss brukade del. Deribland äro 
förnämligast följande. 

§ 1 Kron Ärt skockor Cynara Scolymus 
Denna läckra kost är kommen fråm Graekelandet eller Saracenien. Jtalienerne kalla den 

Arteicocco. Den war ei förr 16de 1 00de talet bekant. Häraf ha wi 3 slag. 1. Taggiga med många 
hufwun. 2. Den gröna med aflångt runda hufwun men inböyda blan, tunna hufwun. Denna odlas i 
Frankriket. 3. Den Ängelska med tjocka, stora hufwun med tjocka inböyda blan. Den sidsta är 
bäst, men den medlersta ymnog. 

Dessa plantor äska en god, fet jord. De kunna komma också i sand, isynnerhet i sank och 
fuchtig jordmon. På en hög, torr plats wantrifwas de. Wintrens köld är deras fiende. De updragas 
med rotskott och kärnor. 

Rotskotten skiljas försiktigt åt wid den tiden de skola planteras. Sängen, hwarpå de sättas bör 
häldst wara gräfwen om hösten förut, samt gödslad med brunnen kogödsel. Efter nattfrostet om 
wåren sättas de skilda rötter. Det trädaktiga tages bort. Små rötter putsas i ändan och ei mer än 4 
de innersta blan behållas. Hol gräfwas, 5 å 6 quarter från hwarandra så djupa, som plantans 
längd, hwaruti den sättes ned, så at ei mer än hjertbladet synes ofwan jorden. Man watnar, at 
jorden faller intill. Holen fyllas något öfwer ytan, och öfwerst formeras i uphöyningen en 
utgropning. 

Sedan watnas i torka och ränsas. 
Af Ängelska kärnor wäljas de sättas, som äro breda, korta, tjocka, och stympade wid ändame. 

Alla andra kastas bort. På en säng 2½ aln bred göras 2 rader til 1 alns afstånd, hwilka äro 3 tum 
djupa. J första gropen ett quarter från ändan läggas tre',' uti en triangel, 5 quarter derifrån läggas 
andra tre på samma sätt ock så hela raden igenom. Uti andra raden sättas kärnorna på lika sätt, 
dock begynnes från ändan 3½ quarter at lägga de första 3. Denna plantering skjer efter 
nattfrostet. Kärnorna läggas helt flatt, utan at förut stöpas. Sedan watnas de i torkan. De läggas 1 
tum djupt, och efter hand föres jord på dem. J tid ryckas de 2 swagare plantor bort, och den 

181 ??? 
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frodigaste beholles. De upryckta kunna sättas på annat ställe; annars skäras de af i jorden. Jorden 
som ligger omkring de qwarwarande föres intil stammen. Befaras frost hwälfwes en kruka öfwer 
plantan ellenast öfwer natten. 

Hufwun skäras af, då de äro mogna. Tages det förr, blir det dåligt, sednare blir det tränig och 
segt. Då de öfwersta blommorna börja gulna, skäras de af och lägges upned wända i källare och 
uti sand. På hufwudstammen är det största och bästa. De på sidostänglame skäras strax af, at de ei 
skinna och draga kraften från hufwudstammen. Sjelfwa stammen bör ock nedom blan afskäras för 
at hindra, at ei nya stjelkar utskjuta, hwilka skulle matta roten til nästa år. 

Man kan förwara dem til nästa år öfwer wintren om man afskärer stjelkame til 1 tum ofwan 
jorden och förer jorden från mellanrummen, högt öfwer dem, dock så, at löf läggas midt öfwer 
med litet jord derofwan. Kodynga lägges i stället i mellanrummen til samma högd. Man agtar 
likwäl noga, at ei gödslen kommer intil stjelkame. Om wåren bredes jorden ut öfwer gödslen, och 
det rutna at( af?] stammen skäres bort. På detta sätt wara de monga år på samma ställe. 

I stället för Spanska Cardoner kan man nyttja bladstjelkame af kronärt skoeker och Mangold 

§[2 J Spinat Rumex Patientia, Rhaponticum, Spinacia oleracia 
Är af 3 slag. 1. Den runda, 2. Med spetsiga blan. 3. Den Ängelska syran. De 2 första planteras 

med frö , den sidsta med rötter. Gräs ståndet frys bort, men rot slår ut om wåren. Den första är 
bäst, och sås mot slutet af Julii månad eller i Augusti, häldst efter regn, och på en säng, som warit 
kastad om hösten förut och legat osådd, i annor fall , om hon nu redes, trampas hon. Detta slag 
rutnar hwarken om wåren eller löper i frö , om den annars sättes glest, och har skygd mot morgon 
och middagssolen. Sättas plantorna glest fåss mer, än om de stå tät. Skulle något stånd willa gå i 
frö , skäres stjelken af tillika med hjertbladet, hwarefter nya upskjuta. Man kupar och omrörer 
jorden omkring stånden för at skaffa dem luft och sol. Deremellan hålles äfwen rent från ogräs. 
Til sommar förrådet såss om wåren och til höstbärgning sår man längre fram på sommaren. De 
äska en mustig jord. Fröstånden böra stå 3/4 ifrån hwarandra och blifwa orörda samt befriade från 
beskattning. De pudrade Hannstånden låter man stå at fröda Honorna. 

§(3] Sallat Lactuca Sativa 
Häraf finnas många varieteter; men alla slag kunna blifwa winter Lactuca. Man sår med rätta 

häraf ei allenast mot wintren, utan litet hwar månad. Man låter dem stå på stället at wäxa. Om 
wåren såss de på en höst grafwen säng, men hwilken nu uphackas en tum djupt, och jämnas sakta. 
Ett quarter lämnas emellan hwar planta, hwilken sedan kupas. De kunna sås på båda sidor om 
gurksängar i en tum djupa ränder. Jorden höljes öfwer fröen och sedan klappas. Desse kupas 
också. Jnnan gurkrefwan hinner ut til Sallaten, är denna upäten. Fröet bör ei hämtas af dem, som 
ståt för tät ihop, ty deraf gå de för hastigt i fröstänglar. Man utmarker de bästa til fröstänglar. 
Hufwut kan skäras af och den öfwerblefna stjelken slå ut fröstänglar, allenast de(n) nedersta 
hufwudblan lämnas wid stjelken. Sättes hela hufwut, skäres efter någon tid kors uti hufwut. De 
mogna hufwun skäras af och läggas på et luftigt ställe. Desse hufwun duga til Sallat med olja, 
ättika och stekta äggbitar. De ätas ock med stek. Prässar man ur dem saften, och ett skjedblad 
deraf gifwes åt en hund dör han. 

J warmare länder såss Frön häraf wid alla årstider, så länge kölden ei hindrar, hwilket wi ock 
kunna göra. Om höst och wår såss de warma ställen och under winterkölden i drefbänk - graf -
eller hus. Fröen blötas af somliga, och sedan de deri grott, flytas ut på warm bänk. Mot wåren 
såss de i warmbänk och sedan omplanteras på lister eller bänkar. När de planteras, brukas at skära 
af ½ blan och det yttersta af rötterna isynnerhet det skämda. Mot hösten såss fröen i bänkar som 
täckas med fenster. Som fröen äro små, moste man sålla jord öfwer dem. 

Varieteterne Panache, lmperiale, Crepe och den från Versailles sås först på wåren på en warm 
bänk och i lätt jord. 



45

Sedan desse upkommit, gallras de ut eller omsättas. Deras blan ombindas för at blifwa hwita. 
2 å 3 års wäl förwarat frö duger. 

§[4] Endewier Cichorium Endevia 
Af desse äro flera slag. En med breda blan. 2. En med smala blan. 3. En med krusiga blan. 4. En 

med krusiga och små blan. 5. Den wilda. 
Den krusiga är bäst och såss 3 åtskilda gånger i Mai, Junii och Julii uti fet jord. Somliga willa 

häldst så dem i warmbänk och sedan utplantera dem på sängar. Emot den mognar, bindas blan om 
med basttågor, hwarefter den gulnar inuti. Mot hösten planteras de in uti drefhus eller källare i 
torr sand. Blan duga til Sallat. Om den Turkiska behöfs ei bindas, ty den gulnar af sig sjelf. 

Fröen såss tunt och sättas til 10 tum ifrån hwar andra då plantorna flyttas. Tåpparne afskäras 
efter wanligheten och sedan watnas hwar annan afton tils de tagit rot. Desse ränsas tils de hunnit 
betäcka jorden och kupas. Alt som de wäxa bindas de om hwar wecka alt längre ned. Mot hösten 
sättas de wid häckar och murar, samt alltid i torr jord. J stället för at binda dem, hälles en blomster 
kruka öfwer dem. Då de äro mogna tages den up, blan twättas och ätas. Den sidsta sorten skäres 
af ned mot jorden om hösten, utom sättas 2 tjufwade 182 pinnar, derpå stänger läggas, hwarpå hwila 
spön som betäckas med öfwer wintren. Härmed afholles den strängaste kölden och solhettan, som 
skada. På detta sättet kan man bittida om wåren hava Endivier. 

Til fröstånd wäljas de frodigaste, som förwaras til nästa wår, då 10 a 12 sättas åtskilda til ½ aln. 
Då de utwuxit bindas de wid störar fast. Så snart de första fröen mognat, skäras stjelkarne af, och 
torkas på lakarn. Derefter slåss de ut och förwaras i possa183

• 

§[5] Syra Rumex Acetosa: R. Scutatus 
Denna är en sund spis. Wi hafwa isynnerhet 2 slag. I. Den spanska Rumex Acetosa, som har 

långa, breda, gulgröna blan, som äro möra och syrliga. 2. Den franska Rumex Scutatus, som har 
korta och mindre, men skarpare blan. Desse planteras häldst och mäst med rötter, hwilka delas så 
at hjertbladet följer med. Detta kan skje både höst och wår, då de sättas til ½ alns afstånd och så 
djupt, at ei mer än hjertblan synas. Jorden bör ei wara mager. De som af wårfrostet äro upkastade 
öfwertäckas med jord. Hwart 3~ år omplanteras de i ny jord. Blan afskäras som oftast, at de ei 
gå i frö, dock skäres ei i hjertat. 

Man kan äfwen så syrans frö på bänk i April eller Mai, hwarefter plantorna utsättas 2 å 3 i 
hwarje hol. Mot hösten flyttas de in på lafwar i drefhus at tjena öfwer wintren. Resten står ute och 
kommer om wåren up, ger blan och ändteligen frö . 

§[6] Rapunzel Campanula Rapunculus 
Brukas ock af Ängländare och flere i köket och til Sallat. Winter Rapunzel såss wid midsommar 

uti fet och fuchtig jordmon, dock ei för wåt. Stånden betäckas mot wintren med ris, då de dermed 
conserveras. De understa blan tjena til Sallat. 

§[7] Krasse Lepidium Sativum 
Krasse, Lepidium Sativum, såss radwis och fröen nedtryckas med rifhufwudet. Den såss höst 

och wår. Deraf äro 3 varieteter. Winter krasse, Erysim[um] Barbarea sås om hösten. Den wäxer 
under snön, och kan der under hämtas til Sallat. Om man sår dess fröen om wåren komma de ei 
upp. Denne liknar källkrasse, Sisymbrium Nasturtium, som wäxer i watndrag. 

Indiansk krasse, Tropaeolum majus, från Lima i America. Frön sättas om wåren uti god jord. 
Både blan, blomma och fruchten brukas. Blan och blommorna äro en sund spis uti Sallat. Bären 

182 Jfr not 180. 
183 Påse. 



46

insyltas och tjena mot skörbjugg. 
NB. Krasse kan såss uti en glaserad lerpyramid med hol rundt omkring, deri frön stickas. Denna 

pyramide befuchtas ständigt. 
Winter Eruca. Denna såss på moj ord eller på swart mylla. Den betäckes med ris öfwer wintren. 




