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HÄCKARS PLANTERING

TILL

LEFVANDE GÄRDES - GÅRDAR.

Författiiingarne ftadga, att ägor Ikola hägnas, för att fredas
för kreaturs åverkan. Kreaturen, i detta affeende, aga
flörre privelegium, an IVIanniflkor. Ingen IVIånnifka åger rät¬
tighet att göra åverkan å en annans Åker och Ång; men
kreaturen äga en fådan rättighet, få framt icke ägorna
åro inhägnade med en lag-gild* trennne alnars hög går-
desgård. Ett inhyfeshjon, fom åger någre kreatur, meti
ingen torfva jord, öpnar iln dörr, för att utflåppa
dem, och hela nejden omkring blifver för dem en All¬
männing, der de få föka fin föda och göra Ikada, få
framt ingen flån g.fel hindrar dem. Således fer man of¬
ta, icke blott trådes-gården, utan ock Landsvågar, famt
i de flåfte Rikets fläder, både gator och allmänna plat-
fer täckte med vandrande fvin och andre kreatur.

- Stångfel omkring odlade ägor år fåledes ett lika
befvårfgt och för Landtmannen både tungt och koflfamt, r
fom aldeles oundvikligt ondt öfver hela Jandet. Detta
beklagansvärda onda medtager en oräknelig mängd af
ftnå flcog till flor och gårdfel , famt millioner årlige dags¬
verken till gårdesgårdars upflångande och vidmakthål¬
lande.' Ju mera landet upodlas, dello mera ökas åfven
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gärdesgårdames antal, och den unga flcogen nedfålles
tili detta ändamål utan all barmhertighet. Enfkiftes del¬
ningen , la ovärderlig i fig fjelf, i anleende till ökad och
förbåtrad odling i famma mohn, fom den vinner frain-
fteg och utvidgas, förökar åfven gårdesgårdarnes antal.
Hela landet blifver fåledes öfver höfvan belaftadt med
gårdesgårdar och plank, för att freda de odlade fälten,
ångar, hagar och trägårdar, endaft derföre, att hvar
och en äger rättighet, att hvareft och når fom håldft
utflåppa fine kreatur, att föka fig ett magert bete.

Att afnjelpa detta onda, fom få mycket betungar
allt landtbruk, har långe varit en allmän önfkan af hvar«
je klok och idog Landtman, Åtfkilliga utvägar till det¬
ta ändamåls vinnande hafva ock blifvit föreflagne, åfven
inom vårt Fädernesland, der vi med fkål kunna Ikryta
utaf både lårdom och uplysning, utan att vi derföre
alltid kunna Ikryta af gagncliga förändringar uti lkadeli-
ga inrättningar, fom vunnit gammal håfd, och icke he¬
dra Tidehvarfvet. På Ikoglöfa orter, i fyn n erb et i Ty (k-
land, hafva Vall-hjon blifvit antagne; och denna inrätt¬
ning har medfördt en obelkriflig nytta. Ett enda
Vallhjon med några hundar vaktar en hel hjord af kre¬
atur, få att denna inrättning fåkert icke koftar hälften
af hvad ftångfeln årligen upptager. Att få en få förträff¬
lig inrättning i gång uti Sverige, der den af fördom
ikulle finna mycket motftånd, lårer icke blifva någon
lått fak, få framt icke efterdömen förft gifvas af ftörre
Gods-ägare och allmänna Lagens föreflcrift blifver fåle¬
des ändrad : At hvar och en, fom äger kreatur, fkall vara
mfvarig for all dm fkada, de gora andra; emedan ägaren,
då han utflåpper dem, fom bör fke, icke på andras utan
på egen ägande mark, bör hålla dem inom den famma
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och hindra, att de icke göra fkada å nårgrånfande ågor,
fom Sigga öpna. Uti Holland åro Ägorna åtfkilde och
fredade endaft igenom vatten-diken. Uti Sverige åro
på flere ftållen anlagde Stenmurar i ftållet fö** gardes-
gårdar, der tillgång på ften gifves. Desfa åro varakti¬
ga, men koftfamma och öfverftiga ofta Landtbondens
förmåga.

Uti alle Sveriges Landfkap kunna otvifvelaktigtlefvande gårdesgårdar inråttas. Desfe åro de aldrapryd-
ligafte, kunna anläggas med ringa koftnad, blifva måft
nyttiga och gifva en vinft, fom öfvergår all beräkning,då bårbufkar dertill användas. Sådane kunna planteras
antingen på flåta marken uti ett föga djupt dike, ellerockfå på upkaftade jordvallar, med dike på ena eller
bågge fidor, mer eller mindre djupt.

Desfe lefvande häckar kunna tillika blifva rå-mär¬
ken emellan ågor, och alla planteras med bår-bufkar,
fåframt kreatur kunna hindras att afbeta dem och fvin-
kreaturen afhållas ifrån deras nndergråfning. Den nyt¬
ta, fom öfver hela Riket igenom en fådan plantering,förmedelft bårens ätande om höften, deras infyltningtill mofer och geleer, famt ännu mera till pråfsning och
beredning af Cider eller inhemlka Viner, kunde vinnas,
fkulle vara öfver all befkrifning och öfver allt det låf-
ord, man i förhand fkulle kunna gifva. Den prydnad,fom desfe fkulle gifva en odlad Lands-ort, fkulle icke
blifva ringa, i hvars ftålle vi nu finna hela landsftråckor
rutige af grå odh mofslupne gårdesgårdar, famt allmän¬
na både lands- och härads-vågar afftångde med grindar,öfver hvilka Refande långe haft fkål, att beklaga fig ochdem hvar och en, alldeles efter behag och godtycko,
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tiltror fig aga rättighet att upfåtta, åfven fom, tvårt e-
niot allmän Lag, att låta fine IVinkreatur gå oringade,
att böka upp diken, vågrenar och all annan gråsmark.

Blifva des fe hinder och ölägenheter, igenom en all¬
män Lfcg och Öfverhetens åtgärd, undanröjde, hvilket
fkulle både gagna och hedra det Tidehvarf i hvilket vi
lefve ; få år det en möjlighet. att öfver alt kunna in¬
råtta planterade häckar utaf åtfkillige Växter, fom åfven
i annat affeende kunna blifva nyttige. Att det hvarken
är fynnerligen befvåtligt eller koftfamt, att anlägga lef-
vande häckar, få att hvar bonde dermed kan komma
till råtta: att de med ringa kunlkap kunna planteras:
att de utan fårdeles fvårighet omlagas och underhållas:
och att de, utom prydnaden, i flere affeenden medföra
ftorre eller mindre vinft: derom hafva de förfök, fom
min Herr Prasfes anftållt, nogfamt bevifat. jag år ock
fåker derom, att denna förträffliga plantering fkali vin¬
na bifall och framgång, om Vallhjon blifva ordentligt in¬
rättade; friheten infkrånkt, att utan Vallhjon iösfiåppa
kreaturen, eller kreaturen kunna ftillas intie och tillgång
i Ståderne finnes till tjenlige bulkar för billigt pris
famt Allmogen, med exempel förelyfes utaf kunnige
Ståndsperfoner.

Ett dike, fora vid en häck-plantering bör uptagas,
kan icke komma i någon ny koftnads beräkning, emedan
Jhvarje gårdesgård bordt nedfåttas uti ett förut uptagit
dike. Och om len jordvall upkaftas, få användes jor¬
den till fjelfva vallens tillfkapande.

Då Växt-Riket till lefvande gårdesgårdars plante¬
ring lämnar många, i färfkilda affeenden ganfka olika tifi-
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gångar af Tråd och Bufkar, få blifver affigtcn med den¬
na Afhandling förnåmligaft den, att upgifva och be-
fkrifva de åtfkillige flag, fom efter olika omftåndigheter
och vid olika tillfallen kunna med måfta nytta och ftör-
fta fördel användas och begagnas.

i, 2, 3. 4. Ribes 'rubrum, nigrum, grosfutaria och
uva crispa planteras lått genom fönderdelade rötter, och
utgöra tåmmejigen täta håekar, fom våxa ganlka fort
och gifva årligen en ftor myckenhet bår. De röda Vin¬
båren åro angenåmaft med fin -behagliga Syra. Deraf
gifvas trenne förändringar, mork-röda, blek-röda och
hvita. De fednare åro mindre fyrlige. Alla tjena till
mofer, då de kokas med honung eller fåcker. Når faf-
ten inkokas med honung eller fåcker, erhålles deraf ett
lålkande gelé. Utpråsfas faften och fåttes till gåsning»
får man deraf ett angenämt vin. De fvarta vin-båren
åro mindre behageiige till lukt och fmak, kunna infyl-
tas, tom de röda med honung eller fåcker fanot nyttjas
till mat-råtter och bakelfer. Krusbären åro af flere flag,
hårige poch glatte gröne eller rödaktige, ftörre eller min¬
dre. Åtas om fommaren för att låfka och pråsfade gif¬
va de genom gåsning ett fyrligt vin, farot kunna inlag¬
de hela året förvaras, att vid visla tillfällen nytjas till
mofer vid maträtter och bakelfer. Båfta fåttet att för¬
vara dem, år att afplocka dem innan de blifva fullt mog¬
na , lågga dem i bouteljer, fom vål tillkorkas. Sedan
fattas desfe bouteljer, omlindade med grås uti en vattu-
gryta, fom kokas up , lå, att de inpackade båren blifva
bleka och fvettas. Derefter hartfas bouteljerne, att all
yttre luft ufceftånges. Sålunda kunna de förvaras i käl¬
lare och nyttjas med tillfats af fåcker eller honung. E-
médan krusbårsbuiken om våren tidigt blommar, åga
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Bien af defs blommor tidig hämtning och do federmera
icke ut af fvålt; och fom denna bulken äger ftyfvare
grenar och år beväpnad med många taggar, utehåller
han båttre, ån de förra, djuren ifrån, att trånga fig ige¬
nom. Båren af denna bufke åro ftora , och den borde
aldrig faknas vid något Svenlkt hemman.

5« Berberis-bulken (Berberis vulgaris), år mycket
tjenlig till håck, updragen af båren, på ftållet, eller
annars af unga plantor utplanterad. Blir tåt och låter
klippa fig. Med fine taggar afhåller den alle djur. Bar¬
sken tjenar till gul fårgning. Båren , fom åro röda och
fitta qvar öfver vintern, aga ftark fyra, fom lålkar och
kyler, famt kan nyttjas till beredning af Punfch i ftål¬
let för Citronfaft.

6. Prunus fpinofa åger både ftyfva grenar och ftic-
kände taggar, få att den gör ftarkt motftånd, men bör
i hackar håldft: blandas med andra.

7. Mespilus Amelamhier år en från Norra Ame¬
rika införd bulke, fom tål Svenlka klimatet, år obelkrif-
figen vacker under blomningstiden uti förfta Våren , och
gifverfedan bår, fom till formenllikna Blåbåren, men åro
mycket fötare och angenämare * att åtas vid Augufti
månads början. Som grenarne åro nog veka, bör den
blandas in uti andre till hickar.

8. Crataegus Oxyacantha år fortråffelig till ftarka»
re hackar, förfedd med långa hvasfa taggar; den kan
planteras både enlam och blandad med andra.
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9. Utaf Spir^^e flågfce kunna flere användas till
häck-plantering, i fynnerhet falicifolia, fom år allmånnaft
nytjad, och chamccdrifolia famt hypericifolia. Den förfta
kan enfam for fig fjelf utgöra en vacker häck, och de
fednare inblandas med andre. Alle låta vål putfa fig ,
och åro tillika mycket prydlige med fina många blommor.

10. Cornus fangvinea, med fine blodröde grenar'
göra ett prydligt afbrott, då den blandas med andre;

11. Åfven fom Viburnum opulus, dom år pragtfull*
med fina ftora, hvita blomklafar.

11. 13. Robin ja Caragcma och frutefcens tjena hvar
för fig, eller blandade tillfammans, till två alnars höga
hackar, fom då de klippas, blifva ganlka tåta. Nedtill
åro de gemenligen glefare. Med fina blommor åro de
prydlige. Låter man dem upvåxa utan topning, kun¬
na^ häckar erhållas af flere alnars höjd, till Ikygd emotblåft och ftormar. Om man underqviftar dem, uppvå*
xa de med ftadig, rak ftam och fprida fig ut i en krona
till ett medelmåttigt tråds högd. Som grenarna åro böj¬
liga, åro de ganfka tjenliga till lefvande Lufthus, och
på några alnars afftånd ifrån Bi-gården planterade, att e*
mottaga bi-fvårmar.

14. Amygdalus nana år en liten ifrån Siberien hit-
kommen Mandelbulke, fom uthårdar Svenika vintrars
köld, och blommar tidigt om våren med oråkneliga fkö-
na blommor. Den kan blandas med andre till häckar.
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Matitflarne mogna ftundom, och kunna nytjas fåfotn
Bittermandel, hvars fmak de aga.

if. i<j. RoSA eglanteria och Canina tjena endaft till '
inblandning med andre och afhålla då djur med fina tå-
ta , talrika och fårande taggar. Den förra år i fynner-
het tillika Ikon med fina gula blommor , och frugterne
eller njuponen tjena uti kylande och opnande foppor.

17. Syringa vulgaris utgöres utaf a:ne fårlkilda for-
ter, nemligen med blå blommor, fom år allmånnaft, och
med hvita blommor. Låter vål fortplanta fig med fön-
derdelade rötter; våxer haftigt och gifver tåtare häc¬
kar, ån de foregående, antingen den planteras enfam,
eller blandas med andra. Syrén-bulken kan man putfa
efcer behag. Den utvidgar fig årligen och gifver hac¬
kar ifrån 2 till fiere alnars höjd.

18. Ligustrum vulgare. Ligufter-bufken våxer vild
uti Södra Sveriges Land&aper, och uthärdar UpfaJa kli¬
mat, ehuru han ftundom, under oblida vårar, ofvänjord
bortfryfer. Den gifver tåmmeligen tåta häckar, hvilka
åfven låta klippa fig. Han år i fynnerhet, likfom Bux¬
bom, ömtålig för Vårens med varma dagar omväxlande
uattfrofter.



I HESES

I.

Omnia, qnte e terra gignuntur, faciem ejas varle ornant
ac decoranf. Qio fapientius homines iis utuntur , eo magis
utilitatem fibi parant.

IL

Ex omnibus terrae fetibus, planta in nutriinenta homini-
bus prasbendo prtevalent et cognitio iliarum hominjbus magni
ideo efl momen t i; nam hac Cognition© negieota , illas neque
colere neque in fuum ulum vertere , rite posfunt.

III.

Vera cognitio Piantarum, asque ac rerum omiiimn natura-
liurn experimentis foium atque anunadverfione ab ixiiiiö acqui-
ri t ur.

IV.

Non modo indoles terra:, verum etiam a er is efl, qux
plantis incfein.ntuni affert.

V.

Stepes vivas et Regioni in qua vigenr , fpecietn cultumque
nitidiotetn induurit et nutrimenta animantibus prasbent, prascipue
vero fe commendant grata fua continukate et fruticum novella¬
rum optato compendio.



VI.

Inter plantas indigenas, muloe ad fzepes formandas aptisfi-
njae funt, quae facile et flne magno fumtu comparaii posfunt.

VII.

Causfa, cur res r.o'se, hon», probataeque, quas fibi vind't-
care licet, incult« atque dtAiruf« maneanr, partim in nimia
«vi noflri focordia, partim in opinione piaqudicata et rerum
fuarum perveiio amore, later.


