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FÖRORD.
-Sedan under de senaste årtionden landtbruket
gått så framåt hos oss som utställningar och dy
likt utvisa, har intresset i landet äfven börjat
omfatta trädgårdsodlingen, hvilken förut ansågs
endast tillhöra »Herrgården».
Nyttan af trädgårdsodlingen är numera erkänd
inom alla kulturländer och börjar hos oss äfven
träda mer och mer i förgrunden, livilket visar att
folket fått blick för densamma, ty man börjar
småningom inse, att ett stycke jord odladt för
frambringande af trädgårdsväxter, väl kan betala
det arbete och den kostnad som derpå nedlägges.
Denna odling är ej allenast af stor ekonomisk
fördel utan invärkar äfven förädlande på odlaren
och hemmet i dess helhet. Dess alster är en
helsosam omvexling med den tunga, salta föda
man ofta finner på landtmannens bord.
Jag vänder mig derför till kvinnan som är
hemmets vårdarinna, och genom sin pligt bunden
vid detsamma. Hon kan genom att omfatta träd
gårdsodlingen vid hemmet lemna arbetet utomhus,
emedan hon genom trädgårdehs skötsel och dess
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afkastning, äfven kan bidraga till hushållets forkofran samt derjämte gifva barnen den nödiga
vård de äro i behof af. Dessutom kunna barnen,
hvilka med glad håg uppfostras att hjelpa henne,
vänja sig vid hemmets väl och sålunda allt mer
fästa sig vid fädernetorfvan.
Emedan utrymmet och ändamålet med denna
skrift fordrar begränsning, behandlas i detta lilla
häfte blott de enklaste, ekonomiska och matnyttiga
växterna. Och som användning af grönsaker ännu
är så föga allmän hos vårt folk, bifogas en del
matrecept till lättnad för värdinnan, som nog inser
fördelen af omvexling inom hushållet, ty man har
ju otaliga exempel på att, der mannen vid hem
komsten från arbetet erhåller en väl tillredd och
sund föda, känner han ej behof att med starka
drycker framkalla matlusten.
Äfven de medicinska egenskaperna hos en
del kryddväxter omnämnes här i förbigående.
Ett litet tillägg om blomsterodling ansågs vara
på sin plats då man sett hur redan det lilla barnet
fröjdas vid åsynen af en blomma. Umgänget med
blommor är väl äfven ett af de ädlaste nöjen ej
allenast för ungdomen, utan äfven för de äldre.
Då på en del ställen, icke blott gödseln är
öfverallt kringströdd utan äfven ett slöseri äger
rum med de ämnen som kunde komposteras,
redogöres här tämligen noggrant för kompostens
beredning. Man bör nämligen kunna — sedan
trädgården en gång är ordnad — förse trädgården

— 3 —
med kraft, utan att tillgripa gödseln vid gården,
hvilken husbonden med rätta så mycket som
möjligt vill spara för åkern.
Såsom ett bevis för det ofvansagda vill jag
omtala att vid min vistelse i Sverige, — 1870-talet
— var jag i tillfälle att ofta besöka en gammal
kvinna, som ägde en liten stuga, ett trädgårdsland,
ett par fruktträd och en bikupa, hvaraf hon lefde
och som hon odlade med största omsorg, utan att
ega något husdjur. Hon bodde invid landsvägen
och företog sig att hvarje afton insamla all den
gödsel som tillkommit under dagens lopp på en
ganska lång sträcka af denna landsväg. Äfven
samlade hon torra blad, aska, sopor och affall
från hushållet, samt komposterade allt detta med
sådan framgång, att alla grannar måste erkänna
att gumman hade den bäst skötta trädgården med
kraftigt utvecklade växter, i synnerhet hufvudkål
och kålrötter af hvilka hon försålde en hel mängd.
Månne vi ej till någon del kunde följa den
gamla kvinnans exempel?
Måtte min lilla skrift bland vårt lands kvinnor
bidraga, att väcka intresse för trädgårdsskötseln,
ty man kan vara förvissad om, att de genom detta
arbete vidare befordra praktisk, folklig upplysning
och utveckling. Trädgårdsodlingen borde för oss
i Finland bli en folkets sak och detta skulle na
turligtvis bäst befordras genom att införa den som
undervisningsämne vid folkskolorna; men som
frågan härom är så vigtig och omfattande, skulle
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den beliöfva närmare klargöras i ett härför allde
les skildt arbete.
Det arbete, som här framlägges för allmän
heten håller sig närmast till Doktor O. Eneroths
»Trädgårdsbok för Allmoge».
Med tacksamhet må nämnas Fru Quist född
Olsoni och folkskollärarinnan Fröken Sundström
hvilkas vänliga tillmötesgående hjelpt mig med en
del af matrecepten.
Helsingfors i april 1901.
Alexandra SmirnofJ*.

Om köksträdgårds anläggning och skötsel.

Läge. En köksträdgård bör ej anläggas för
högt upp på en höjd, der växterna lida af torka
och blåst, eller för djupt ned i en dal, då de åter
äro utsatta för nattfroster. Allra bäst anlägger
man den på en sakta jämn sluttning eller också
på en jämn mark, företrädesvis mot söder.
Skydd och inhägnad. Det är ej nog att en
trädgård har sol. Den måste äfven hafva skydd
mot kalla vindar. Man måste derföre tillika välja
platsen så att trädgården blir skyddad mot de
nordliga och ostliga vindarna. En sådan plats
finner man ofta på södra sidan om byggnader,
eller i närheten af högre, ej alltför närstående
trädgrupper.
På samma gång man uppmäter platsen och
utstakar formen, uppgör man äfven hur man skall
inhägna platsen.
Detta sker enklast med en
1,8 meters hög gärdesgård. Ännu bättre är dock
att på östra och västra sidorna inhägna den med
en häck af vår vackra gran, hvilken genom sin
härdighet lämpar sig för detta ändamål öfver hela
landet. En sådan häck anlägges så, att man
till först djupgräfver jorden tätt innanför gärdet
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60 centimeter djupt och 60 centim. bredt, och in
blandar ny god jord samt något brunnen gödsel
i den uppgräfda jorden, därefter jämnas och krattas
den, då den bildar en låg vall eller bänk. Midt
på densamma uppgräfves en ränna, hvari efter ett
utsatt snöre planteras, tidigast i augusti — eller
senast inom utgången af september månad uti
enkel rad 3 å 4-åriga granplantor, intagna direkt
från skogen, — och 30 å 40 cm mellan hvarje
planta. Sedan får häcken växa fritt, till dess den
uppnått något öfver önskad höjd 1,5 meter,
men då toppas den något och klippes på sidorna
samt formas bredare nedtill än upptill. De nedre
sidogrenarna få ick e k lip p a s f ö r sta rk t eller f ö r
n ä r a s ta m m e n , ty då dö de ut, och häcken blir
kal nedtill. Granhäckar klippas de första åren år
ligen något litet i september eller under vintern.
Som äldre behöfver häcken icke klippas oftare
än hvart annat eller hvart tredje år.
L ö f h ä c k a r af björk, rönn, hägg och al plan
teras helst tidigt på våren, men jorden förberedes
hösten förut såsom här ofvan är beskrifvet för
granhäcken. Man planterar 2 å 3-åriga plantor i
enkel rad med högst 15 cm mellan hvarje och
så djupt som de stått förut. Före planteringen
afskäras rotspetsarna något. Då rötterna äro väl
täckta och rännan nära full med jord, trampas
något omkring hvarje planta och vattnas grund
ligt ifall väderleken är torr och sedan fylles med
torr jord. Betäckt med denna torra jord bibe-
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hålles fuktigheten längre. Inträffar torka, måste
äfven sedan emellanåt vattnas — åtminstone första
sommaren — samt hållas rent från ogräs. För
att få dessa löfhäckar täta, måste de ifrån början
skarpt beskäras. Andra våren efter planteringen
afskäras plantorna 7 å 9 centim. öfver jordytan
för att framkalla kraftiga skott. Våren därpå af
skäras de från stammarna under förra sommaren
utväxta skotten; ungefär två tredjedelar af deras
längd. Från dessa utgå sedan sidoskott som göra
att häcken blir tät ända från marken. Sedan
häcken uppnått 1,5 meter måste den ändå för
hvarje vår eller höst klippas för att hållas tät,
vacker och jämnhög. Dock får man ej glömma,
att björken bör beskäras på hösten, aldrig på
våren, då man vet att det minsta sår framkallar
saftflöde, som lätt dödar trädet. Vid klippningen
å sidorna formas den bred nedtill, men tunn och
smal upptill. Häckar med sådan form äro vack
rare och mera mottagliga för luft och sol, än de
med rätt uppstående sidor. Då häcken uppnått
samma höjd som gärdet kan det senare borttagas.
Är platsen omgifven af skog, så att man kan
umbära den höga häcken, kan man skydda sin
trädgård med att plantera pilbuskar af den van
liga tyska korgpilen på östra och vestra sidorna,
hvilkas kvistar med fördel kunna försäljas till
korgflätning eller användas för eget behof, hvarigenom denna plantering kunde bli en liten in
komst för trädgårdens egare.
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Jordmån. Innan man griper sig an med något
arbete på en plats, bör man undersöka g r u n d e n
eller a lf v e n och i detta hänseende välja den plats,
der alfven ej är altför sank och kall eller också
alltför lös och torr. Försummar man detta, så
utsätter man sig för stora kostnader och mycket
arbete som annars kunde sparats, om man gjort
ett väl beräknadt val af plats.
Form. Har man valt ett soligt och skyddadt
läge och en passande jordmån, så skrider man
till utstakning af platsen. Dervid bestämmer man
först, hvilken f o r m man vill gifva åt trädgården.
Den bäst passande formen för en köksträdgård
är en fyrkant, antingen liksidig eller aflång enligt
bifogade teckning.
Indelning. Enligt planritningen indelas träd
gården på följande sätt: Rundtomkring dess östra
och vestra sidor, straxt innanför och utmed in-'
hägnaden lägger man en 2 aln = 1,2 meter bred
list på hvilken man planterar häcken. På södra
sidan som bör vara helt öppen för solen, lägger
man en lika bred list, på hvilken planteras bär
buskar af röda och svarta vinbär af hvilka skördas
fullt mogna frukter så nordligt som i trakten emellan
Uleåborg och Torneå. Invid boningshuset i hela
dess längd djupgräfves en 2 aln = 1,2 meter bred
list, hvari planteras midt på listen rosenbuskar
med 2 alns = 1,2 meters mellanrum, deremellan
och framför dessa, fleråriga prydnadsväxter. De
stycken af nämnda list, som komma att stå öppna
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Planritning öfver en mindre trädgård.

1. 2. 3. 4. Qvarter för köksväxterna enligt vexelbruket.
5. List för blomster. 6. Syrenbuskar. 7. List för häcken.
8. List för bärbuskar. 9. Löfsal. 10. Täckdike. 11. Öppet
dike. * Äppleträd.
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för nordanvind kunna planteras med syrenbuskar
och bilda en vacker blommande häck. Innanför
häcken rundtomkring trädgården drager man upp
en 3 aln = 2,1 meters bred gång, tecknad som körgång. Hela ytan innanför denna gång indelas i
4 kvarter sålunda att man uppdrager 2 aln —
1,2 meter breda gångar i rättvinkligt kors. I de
trakter af landet der äppleodling är möjlig, kan
man plantera 2 st. äppleträd på norra ändan af
trädgårdslanden 1. 2. med 2 aln från kanten och
hvilka platser äro utmärkta med *.
Har man icke tillgång på vatten nära intill
trädgården, bör man bereda sig sådan, antingen
genom upptagning af brunn inom trädgården eller
genom ditledning af vatten, som då kan upptagas
efter behof i der nedgräfda tunnor. Brunnen eller
tunnorna förläggas bäst antingen i midten eller i
något hörn af trädgården. Önskar man en löfsal
inom trädgården, planterad med syren, hvilken
växer snabbt och blir tät och vackert blommande,
så kan man anlägga den i något hörn af trädgården.
Är arealen oregelbunden och mycket liten
kanske blott en backe som ej kan indelas, ordnar
man den ändå på bästa sätt. Då planteras frukt
träd och bärbuskar längst upp der det sig göra
låter och köksväxtlandet placeras på någon möj
ligen lämplig bit nederst mot solsidan. Planteras
vidare fram vid boningshuset några prydnadsbuskar, en löfsal och blommor på en list, samt
ett par tre smala gånger i olika förgreningar och
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vackra böjningar, så blir platsen vid det lilla
hemmet både vacker och fruktbärande*).
Växelbruk, Som köksväxter i allmänhet
fordra olika fet jord och de flesta af dem äfven
ombyte af plats, bör man för dem iakttaga en
viss växtföljd, beräknad för 3 år enligt följande:
Man gödslar i regeln endast ett kvarter eller ruta
för hvarje år, och beräknar 3 deraf till odling för
ettåriga växter. Såsom ledning må anföras att:
fö rsta å re t på nygödslad jord odlas alla slags
bladväxter såsom h u f v u d k å l m. fl.;
a n d r a å re t efter gödslingen odlas alla sorters
rotsaker, såsom morötter, rödbetar, kålrötter, palsternackor, cikoria och lök m. fl. s.;
tred je å r e t efter gödslingen odlas bönor och
alla slags ärter m. fl. s.
F jä r d e k v a r te r e t kan odlas med en tidig sorts
potatis, som kan bli mycket vinstgifvande för od
laren boende i närheten af stad, bruk eller fabrik
m. m. d. Pepparrotsodlingen kan äfven blifva
mycket vinstgifvande der jordmånen är lämplig.
Detta kvarter gödslas så ofta behofvet det påkallar.
Skulle här föreskrifna ordning ej så noggrant
kunna följas, kan ändringar företagas blott man
för sig klargjort växternas större eller mindre behof af gödsel.
*) Vid denna planering kan man ju rådfråga länsträdgårdsmästaren eller någon annan i närheten boende sakkun
nig person,
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Platsens beredning.

Dikning eller torrläggning. Är platsen besvä
rad af bergs- eller bottensyra, måste denna noga
afledas, ty trädgårdsväxter trifvas ej på vattensjuk
mark, de äro finare och ömtåligare än åkerns
växter. Rundtomkring trädgården gräfver man i
detta fall ett djupare a flo p p s d ik e . Genom träd
gården lägger man i den midtersta gången ett
dike, som kan vara öppet, eller ett djupt täck
dike, — dock beroende af platsens beskaffenhet,
— helst af kullersten, aspvirke eller enris som
täckes med mossa och öfverst med torf eller dy
likt och deröfver med sand.
Är platsen bergig och kuperad, så att ej dike
rundt omkring kan upptagas, måste man rätta
sig efter lokala förhållanden och då blott efter
berget eller backen upptaga ett såkalladt uppfångsdike för bergsyran och därifrån leda den i täckdi
ken ned till lämpligaste utlopp eller till afloppsdike.
D j u p g r ä f n i n g e n s afsigt är, att få matjordslägret
så djupt och näringsrikt som möjligt, hvilket för
växterna är förmånligt, något som hvarje landtman numera vet.
Det är nämligen icke nog med att skaffa sig
en god matjord för sin trädgård, ty innan man
förer någon sådan på jordstycket, tager man i
öfvervägande, på hvilken slags g r u n d eller a l f mat-
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jorden hvilar. Bäst är om alfven består af en
bättre lerjord. Då djupgräfves första hösten hela
jordstycket eller också endast ett k v a r te r fö r sta
hösten och sedan de öfriga kvarteren de följande
höstarne, allt efter tillgång på arbetsstyrka. Genom
att djupgräfva trädgårdsjorden får man upp mycket
mera must i matjorden. En sådan djupgräfning
är så god som en half gödning. Den verkställes
på följande sätt:
Vid ena sidan af jordstycket gräfves ett dike,
minst 1 1/2 fot = 45 centim. djupt och två spadtag
bredt. Jorden i detta dike uppkastas bredvid på
yttersidan. Intill detta dike gräfves ett dylikt hvars
jord uppkastas i det andra och så fortfares tills
stycket är gräft. Det sista diket fylles med den
jord som upptogs ur det första och är liggande
vid andra sidan eller kanten. Sedan påfylles ett
tjockt lager af k å r r m y l l a och s p ill n in g , äfven k a lk ,
om så anses nödigt, som nedgräfves och väl in
blandas med det öfriga jordlagret. Första året
efter gräfningen odlas på stycket gröfre växter,
såsom kålrötter, potatis, tills den i jordytan be
fintliga alfven hunnit söndervittras och blandad
med matjorden blifvit lämplig för köksväxter i
allmänhet. Äfven gammal trädgårdsjord är det
fördelaktigt att djupgräfva, hvart sjette år eller så.
Är grunden åter mycket d å l ig , består den af
p i n n m o , g r u s , eller en m y c k e t m a g e r h v itle r a , så
låter man den vara och f y lle r e n d a s t p å m a t jo r d
så m y c k e t m a n

kan.
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Myllförbättring. Köks växterna, isynnerhet rot
växterna, behöfva en djup lucker tillika närande
jordmån. En sådan matjord har icke engång den
bästa åker. Skillnaden är nemligen den, att man
kostar på sitt trädgårdsland något mera. Men den
ger också en större vinst, om den rätt skötes. En
tung lerjord luckrar man således upp med sand.
En alltför lätt sandjord binder man åter genom att
påföra lerjord, eller en väl söndertrampad fetare
lera. I hvilket fall som helst måste man påföra
jord som bildats af förmultnade växter och djur
lemningar. Derför bereder man sig så kallade
k o m p o s te r
eller s a m li n g s h ö g ar. De förnämsta
slagen äro:
1. G r ä s t o r f som ihoplägges i ordentligt lagrade
högar och sålunda, att grässvålssidorna alltid
komma att ligga mot hvarandra.
2. En blandning af d y jo r d , s a n d och k a lk ,
livilka trenne ämnen läggas i lager och för öfrigt
på det sätt som hvarje landtman känner.
3. En blandning af g a m m a l t l ö f “ o g r ä s , a f s k rä d e efter v ä x t e r eller d jn r , h a lm b o s s eller (vid
hafskusten) tå n g , som ej får hinna torka m. m.
Äfven dessa ämnen bredas ut i lager på hvaran
dra alltefter som man samlar dem.
Alla samlingshögarne k a sta s o m ett par gånger
om året. De kunna användas andra hösten efter
deras hopläggning. Alla högar af jord, gödsel,
eller samlingsjord, böra helst skyddas mot sol och
regn under takskjul. Annars förflyktigas och bort-
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sköljes en god del af de ämnen, som innehålla
mesta musten.
På sådana orter, der man har god tillgång
på kolstybbe, kan man dermed luckra upp en
tung, sur jord.
All a s k a , som man kan samla är god till
gödning samt till att blanda i sur dyjord i stället
för kalk. Utom den a sk a , som man får ur kök
och badstuga, efter byk o. s. v. bör man äfven
genom bränning af ris och skräp bereda sig dylik.
Bästa beredningssättet är det, att sedan rishögen
antändts och just när lågan brutit ut täcka den
med ett fotstjockt lager skräpjord.
Gödning. Tager man vara på alla de gödnings
ämnen, som kunna hopsamlas vid en gård, så
kan man så småningom skaffa ihop hvad träd
gården behöfver. Om åkern får all spillning efter
boskapen och hästarna, så finnas dock många
gödseltillgångar öfver för trädgården. Den här
ofvan nämnda jordblandningen är redan en göd
ning. Men man har äfven andra och fetare ämnen
att taga vara på. All u r in allt tv ä t t - och s k ö l jva tten bör samlas.
Nyttjar man fä r s k u r i n , bör
den utspädas med 8—9 gånger så mycket vatten.
Blandar man dessa ämnen sedan de fått ruttna
något, med 3 gånger så mycket vatten och dermed
öfversilas en blandning af d y jo r d eller multnade
afskräden, så får man en god trä d g å r d s g ö d s e l, när
blandningen väl fått förmultna. Om laken från
gödselstacken blandas med hälften eller tredjedelen
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så mycket vatten ocli man dermed öfversilar träd
gårdslandet straxt före vårgräfningen, så godes
jorden derigenom mycket väl. Alla sorters a f s k rä d e n både efter djur och växter, so t , a s k a , allt
dylikt kan, om det samlas och lägges hvarftals i
högar och omgräfves några gånger, tjena träd
gården till gödning.
A ftr ä d e s g ö d s e ln ä r det s ta rk a ste a f a lla g ö d n i n g s alinnen , m e n f ö r l o r a r m y c k e t lätt s in a bästa b e s tå n d s 
d e la r , o ch

b ö r d e r fö r m e d största n o g g r a n h e t s a m la s

Här framställes derför ett sätt att
tillgodogöra sig den, hvilket blifvit pröfvadt och
torde befinnas värdt den största uppmärksamhet. Få
gödningsämnen, som sagdt, öfverträffa i styrka och
godhet menniskospillningen. Då denna likväl anses
o s n y g g , h a s tig t ö fn e r g å r i fö r r u ttn e ls e o ch lätt fö r s lö r e s
g e n o m lu fte n s i n v e r k a n , börden beredas till k o m p o s t
eller blandning. Detta tillgår enklast på det sätt, att
man nära intill det på baksidan öppna afträdet
upplägger under ett brädtak dyjord eller en samlingshög af sopor, löf, lucker torf, sand in. m. och med
dessa ämnen täcker spillningen ett par tre gånger
dagligen, så att d e n ic k e f å r lig g a utsatt f ö r lu ften .
Härigenom vinnes: att a ftr ä d e t o c h p la ts e n d e r o m k r i n g b lifn a fr ia f r å n s t a n k ; att s p illn in g e n s g ö 
d a n d e d e la r e j b o r t g å , u ta n h o p s a m la s i b la n d n in g s h ö g e n , och
s å lu n d a
m å n g d u b b e l g ö d s e l erlm lles.
Denna blandning uttages en gång i veckan och
upplägges i en särskild blandningshög, som bör
täckas med skjul mot regn, och med några veckors
o ch

b e h a n d la s .
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mellantid, 2 å 3 gånger omkastas. Den förvandlar
sig då snart till en svart, fet mylla, som saknar
lukt, är snygg att handtera och användes i sådant
skick såsom gödsel för alla trädgårdsväxter, i
synnerhet för kål, lök m. m. I kusttrakter, der
man har större tillgång på fisk, bör man samla
alla fiskafskräden till gödsel för trädgården.
Varm och kall gödsel. Ligger trädgården
något sankt, och är jordmånen derföre kall, bör
man göda med varmare gödsel, såsom spillning
efter hästar, får samt höns och andra fjäderfä. —
Ligger trädgården högt och har en varm jordmån,
kan man göda den med kallare gödsel, såsom
spillning efter boskap och svin.
Gödselvatten. En god del af trädgården skulle
årligen kunna gödas tillräckligt med g ö d s e lv a tte n ,
om man förut genom ofvannämnda jordblandnin
gar förskaffat sig tillräckligt djup mylla.
Man bereder det klaraste gödselvatten genom
att lägga b o s k a p s g ö d s e l eller få r g ö d s e l i vatten och
låta det dra. Man begagnar endast det klara extractet*). Äfven de i artikeln gödning nämnda
blandningarne kunna begagnas, liksom äfven ut
spädd lake från gödselstaden. Man vattnar dermed flera gånger under sommaren m e d a n p l a n t o r n a
växa.
De frodas deraf särdeles mycket.
Man har vid gödselvattning att iakttaga föl
jande regler:
:) Det kraftigaste ämne som dragits utur gödseln.
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Jordens årliga brukning. För att ernå rika
och vackra skördar, ligger mycken vikt på att
sköta jorden väl. Hvarje höst bör man, helst
straxt efter skördens inbergande, uppköra eller
omgräfva sina trädgårdsland temligen djupt. Jorden
vittras då lättare sönder af luftens och frostens
inverkan under vintern samt blifver deraf mera
lös och bördig. Man kör ut gödseln på kvarteret,
och gräfver ned den på samma gång man höstgräfver. Hindrar väderleken, så att man på en
sur, klibbig jord ej kan gräfva eller köra, så kör
man ut gödseln så fort jorden frusit ihop och
breder ut den genast. I detta fall blir vårgräfning
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nödvändig. Huru mycket gödsel man skall föra
ut på trädgårdskvarteret, beror på jordens beskaf
fenhet, om den behöfver mycket eller litet. Det
beror äfven på, om man vill odla sådana växter,
som fordra mycket gödsel eller icke. Några tums
tjockt lager bör man dock alltid kunna breda ut.
Jordmagasin kallas den afskilda plats, — der
man för att äfven införa ordning på detta område
— bereder växtmylla och tillfälliga gödningsämnen
till trädgårdsjordens förbättring. Der upplägger
man i hög samlingar af växt- och djurafskräden,
samt omarbetar dessa till gödningsämnen. Der
sammankör, hoplägger och blandar man dyjord,
skogsjord och grästorfjord till blandningar, hvarmed
man efter behof förökar trädgårdens mylla. Hit
bör äfven a ftr ä d e t förläggas, dock så att det med
baksidan stöter intill denna plats, på det att spillningen ifrån detsamma må kunna b ere d a s på
samma gång som de öfriga samlingshögarne.
Sängarnes uppdragning. Hvarje säng göres,
såsom nämndt är 2 alnar =1,20 meter bred, och
gångarne deremellan en half aln 30 cm breda.
Detta sker på så sätt, att man på norra och södra
sidorna af kvarteren utmäter med 2 alnars måttet
på krattskaftet sådana afstånd, och gör ett märke
i kanten vid hvarje mått. Tvänne personer gå
sedan på livar sin sida af kvarteret, hållande ett
snöre i hvar sin ända, och draga snöret — vanligt
tömsnöre — genom jordytan, i de utmärkta fårorna.
Gångarne 1 fot breda mellan sängarne, trampas.
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Såning. Alla köksväxtfrön böra sås i r a d e r .
Raderna uppdragas först med snöret, liksom sängarne. Huru många rader man på hvarje säng
bör draga upp, beror på det utrymme de särskilda
växterna fordra, hvarom längre ned. De upp
dragna raderna fördjupas sedan med ett särskildt
redskap. Den ena ändan af krattans kam kan
äfven härtill begagnas. På fröets storlek beror,
huru djupa fåror man bör uppdraga.
Fröens täckning. I dessa fåror sås nu de
smärre fröen så tätt att frö faller invid frö. Större
frön, såsom ärter och bönor, lä g g a s med ett visst
afstånd mellan hvarje frö. — Med krattkammens
baksida myllas jord ner från fårans kanter öfver
fröen.
Ju större fröna äro, med desto mer mylla
behöfva de täckas. Regeln lyder, att hvarje frö
skall täckas med ett lager mylla, som är 5 g å n g e r
så tjo c k t s o m s jä lf v a fr ö e t . Sängarne klappas derefter af somliga med klappbräde. För att få plan
torna från början i starkare växt, vattnar man i
fårorna med gödselvatten före sådden.
Plantering.

Plantors uppdragning. Flera bland köksväxterna kunna icke sås genast på den plats, der de
skola växa. Det är mest sådana växter, som be
höfva sås tid ig t för att hinna blifva färdiga under
vår korta sommar. Sådde man dem på kalljord
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så tidigt, så skulle de lätt förstöras af froster om
vårnätterna. Sådana växter äro kålväxter. Man
sår derföre dessa i plantbänken, der de kunna få
skydd under kalla vårnätter, och flyttar sedan
plantorna på trädgårdssängarne. Om plantbänkar
m. m. se sid. 26.
Plantornas utflyttning ur bänken sker så snart
väderleken det tillåter, och de äro färdiga till ut
flyttning, hvilket inträffar så snart de visa sitt
tredje blad, utom hjertbladen. Man bör dock äfven
se till, att väderleken är lämplig, det vill säga, att
de svåraste nattfrosterna äro förbi.
Då man upptager och utflyttar plantorna, bör
man först och främst tillse, att de fin a r ö tte r n a e j
tork a . Man bör derföre hafva till hands ett ämbare
fyllt- med vatten hvari litet kogödsel blifvit upplöst.
I detta gödselvatten doppar man rötterna före
planteringen.
Plantornas sättning. Sängarne, på hvilka
plantorna skola planteras, afsnöras med rader
liksom sängarne för sådd. Men i stället för att
fördjupa ränderna, gör man i dessa ränder ett
hål med handen eller med en plantpinne, hvari
plantan nedstickes något djupare än den stått
förut, men icke så, att jorden kommer öfver det
s. k. lijertbladet. Noga bör ock tillses, att rötterna
icke vikas utan att de komma rakt ned. Äro
rötterna långa, afkortas de något. Jorden makas
intill plantan så att hålet fylles, hvarefter vattnas
grundligt, dels för fuktigheten, dels derför att
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jorden må sluta sig väl till rötterna. All plan
tering bör ske vid mulen väderlek eller sent på
aftonen.
Alla plantor sättas i f ö r b a n d på följande sätt:

Huru tätt de olika plantorna skola sättas,
beror på det olika utrymme de fordra. Derom
nedanför vid frågan om odlingen af hvarje särskildt växtslag.
Vattning,

Dröjer det allt för länge mellan regndagarna,
så måste man själf skaffa växterna vatten.
Bästa tiden för vattning under sommaren är
om aftonen eller vid mulen väderlek, eller också
tidigt på morgonen.
Helst användes r e g n -, in s jö - eller å v a tte n .
B r u n n s - och k ä llva tte n som är hårdt och kallt,
bör först, innan det användes, en stund i öppna
kärl utsättas för inverkan af sol och luft.
H a f s v a t t n e t är odugligt att vattna med.
Ju starkare torkan är, desto oftare måste man
vattna, stundom både morgon och afton, i syn
nerhet om jorden är mycket lös eller varm. Vigtigt
är, att icke vattna för litet för hvarje gång, särskildt om jorden är lerhaltig. Man bör ej spara
på vatten då man vattnar.
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Inträffar starkare torka straxt efter såningen
så är godt att vattna, men vid vattningen bör
vattenkannan då alltid vara försedd med sil. Så
snart fröen grott och plantorna uppkommit, bör
man deremot icke gerna vattna, utan i högsta
nödfall; ty derigenom retas plantorna till en större
växtlighet, hvilken man då, i den händelse att
långvarig torka inträffar, genom ständig vattning
måste underhålla. Till äldre plantors vattning
nyttjas icke sil. Stå de i rad i kanten af en list,
bör man draga upp en fåra ofvan raden, vattna
i den och derefter igen mylla den.
Luckring.

När man vattnat några gånger, har jorden
småningom packat ihop sig på ytan. Derföre
måste man litet emellan luckra upp jorden mel
lan raderna och plantorna.
Rensning och Gallring.

Rensningen sker väl på samma gång som
luckringen. Men man måste tillika rensa med
fingrarna inne i raderna. Vid första rensningen
upprycker man då tillika så aktsamt som möjligt
de plantor som stå för tätt i raderna. Detta kallas
att g a l l r a , hvilket är nödvändigt, ty om plantorna
stå för tätt, så hindra de hvarandras växt. Man
får sämre skörd af många och små plantor än af
sådana, som alla haft tillräckligt utrymme.
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Rätla tiden för rensning är den, då jorden
icke är för torr och icke för våt. Jorden bör vara
lagom fuktig, såsom eftersett litet regn.
Kupning.

Med kupning af trädgårdsväxter förstås det
samma som med kupning af potatis. Skillnaden
är endast den, att man i trädgården får kupa de
llesta växterna med händerna eller med ett särskildt redskap som är gjordt för handkraft.
Redskap.

De vigtigaste trädgårdsredskap för de ofvan
anförda arbetena äro:
a) För gräfning spade och grepe.
Den bästa i vanlig trädgårdsjord är den så
kallade e n g e ls k a je r n s k y f f e ln .
I styf, tung jord deremot är den gamla f i n 
sk a den bästa.
Endast nedre delen af dess mot
spetsen afrundade skifva består af jern; öfre
delen af skifvan består af spadträdet som går i
ett med skaftet.
De bästa g r e p a r äro de redan hos oss införda
såkallade a m e r ik a n s k a , med sina långa tänder.
b) För lu c k r in g och r e n s n i n g är en särskild
luckringshacka nödvändig. Man har sådana både
med långt och kort skaft. Sjelfva hackans skifva
är 4—5 tum = 10—12 centim. lång och i nedre
kanten 2 tum = 5 centim. bred, motsvarar i det
närmaste vår vanliga gräfta.
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c) Till kupning användes en särskild

kup-

n in g s -h a c k a .

f) Till radernas uppdragning användes till
en vanlig lina, tömsnöre. I ena än
dan deraf har man en 3 kvarter = 45 cm lång
trädkil eller spetsig stör.
g) Till fårors uppdragande begagnas ofta nog
ena ändan af krattkammen. Bäst användes dock
dertill ett särskildt redskap, en trädkil, liknande
en upp och nedvänd hammare, på ett 2 1/ 2 aln
långt skaft.
h) Till jordens klappning efter sådden begag
nas af somliga k la p p b r ä d e . Det består af ett 4—6
kvart. = 1 meter långt, 9 tum = 22 cm bredt och 1
tum 2 V2 cm tjockt brädstycke midt igenom hvil
ket man fäster ett 6 kv. långt skaft.
i) Till plantering har man en
plantpinne, tig. 1.
k) Till vattning och gödning med
gödselvatten har man en vanlig trädgårdskanna, hvartill bör finnas sil.
Helst bör man skaffa sig en vatten
kanna af jernbleck. En sådan är
Fig. 1
varaktigare än de af tunn hvit bleck
plåt och blir derföre på längden ej
så kostsam soin de tunna kannorna. En omtänk
sam man målar sin kanna både utan och innan
med o lje f ä r g . Lättast att handtera äro de vatten
kannor som äro ovala i genomskärning.
tr ä d g å r d s s n ö r e
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Till att föra en större mängd vatten eller
gödselvatten begagnar man med fördel en kärra
med så, enligt vidstående fig. 2 som är lätt och
särdeles passande på platser der trädgårdens skötsel
handhafves endast af en person t. ex. värdinnan. *)

Fig. 2.

1) K r a t t o r , dels med jern-, dels med trädtänder.
Ingen landtman eller trädgårdsman kan vara
nog aktsam om sina redskap. Både för deras
egen skuld och för att bibehålla ordning och
prydlighet, är det alltså godt att gifva dem en
skild plats i lidret på en hylla eller så. På hösten
då allt arbete är slut, gör man dem rena från jord,
och smuts, ingnider dem derefter med flott för
att skydda dem mot rost.
Plantbänken.

Plantbänken tjenar dels till att drifva fram
växter till skörd — företrädesvis i norra delen af
•) För våra i allmänhet slöjdkunniga allmogemän är
det en småsak, att tillverka en dylik kärra, dessmer som
den äfven kan vara till stor nytta för hämtning af vatten
till köket, ladugården m. m.
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landet — tidigare än på kalljord kan ske, dels
till att uppdraga plantor, som nian sedan vill
plantera ut på sän^arne i trädgården. För dessa
ändamål behöfver man skaffa sig en varmare jord
eller undervärme och mildare luft kring plantorna.
Detta vinner man genom att anlägga plantbänk,
P la n t b ä n k e n anlägges på den till jordmagasinet
bestämda platsen, som bör ega torr grund samt
ligga soligt och lugnt. Bänk dertill lägges i april
med ungefär 45 cm hög ströbädd livari äfven
kan inblandas löf, mossa o. d. om tillgång deraf
finnes, men man måste tillse, att det ej får ligga
i stora klumpar, utan med grepen liksom sättas
i jemna lager. Blir bädden för varm, så kan man
minska värmen derigenom, att man något till
trampar ströet, ty i en för varm bänk bli plan
torna vanligen långa och ömtåliga för omflyttning
och få då äfven lätt klumprot. Bänken bör vara
sval för kålplantor, 15 å 20 gr värme i plant
bänken är tillräcklig; då bli plantorna kraftiga.
På denna bädd ställes en s. k. bänklåda hop
fogad af 8 å 9 tum = 20 å 22 cm breda och 1 l / 2
tum = 4 cm tjocka bräder.
Lådans såväl som sjelfva bäddens längd afpassas efter behofvet. Bredden af lådan antaga vi
högst 1 met. bred. Bädden bör sträcka sig nära
en half aln = 30 cm utom lådan på alla sidor.
Denna öfverskjutande del af bädden benämnes
strö p a ll. Lådan fylles med ett 6 ä 7 tums = 15 å
17 cm lager finare jord eller såkallad bänkjord.
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som man förut blandat och anskaffat till plat
sen. När jorden kännes någorlunda mild besås
bänken. Närmare om sådden vid beskrifningen
om odling af hufvudkål. Omfånget till ofvan
beskrifna plantbänk är något stor för en liten
trädgård, men det hindrar ej att flere husbönder
kunna förena sig om densamma, eller också att
en man uppdrager en mängd plantor, t. ex. huf
vudkål, till försäljning, hvilket kan blifva en liten
extra inkomst. Men vill odlaren uppdraga plan
tor endast för eget behof, kan man göra lådan
endast så stor, att man kan täcka den med ett
innanfönster, hvilket ytinnehåll är tillräckligt
för uppdragning af hufvudkålplantor för en träd
gård enligt bifogade ritning. Denna lilla plantbänk
kan läggas invid boningshusets vägg mot söder
der man noga kan öfvervaka densamma, att till
nätterna pålägga fönstret, och om man befarar
nattfroster täcka hela bänken med en matta. Men
på dagarna bör man lufta mer eller mindre och
vid solsken och varm väderlek helt och hållet
aftaga fönstret. Då plantorna bli större kan man
äfven lufta under varma nätter. De sålunda upp
dragna plantorna bli genom denna skötsel både
kraftiga och härdiga.

^Uliitiuutn rcfllcr för fofmiifl nf fnrffft
gcönföfec od) rotföfcr.

Slita grönfater böra tmätta§ od) ftölja§ flere
gånger i rent, tallt matten. 9tro be raifgnabefå
låt bent ligga i faltroatten otnfring 20 minuter.
Qnfetter afläg§na§ ifrån grönfafer omman flår
fofanbe matten öfmer bemeller låter bemliggai
ftartt faltmatten.
9Kan tan tota alla flag§ grönfater i järn-grrjta, be lägga§ t totanbe faltabt matten —1
tljeft. falt till 1 l. matten —för att bibehålla
fin fmat od) tota fort utan lod för att bibehålla
fin färg.
§raittål od) löt blifma mera lättfmälta od)
äfraen behagligare till frnaten ombe förft för=
raålta§, £)roarefter mattnet flå§ bort.
©åfallabt^tjårt brunn§roatten, broari ärter och
bönor ej lätt blifma ntjufa, ti(lfätte§ meb en bit
färftt fett eller
1/t2heft. renab foba, fö
bemfortare mjuta.
[Jftotfater böra rngdet noga troätta§, ffölja§
od) ommöjligt borfta§ innan be ftala§. SDetta
af fnt)ggl)et§ ochfunbbetSffät för menniftan, men
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äfroen af l)änft)n mot roära I)u§bjur dt fjroilfa
ftalen böra gifroa§, od) för fjroilfa renlighet är
af lita ftor betpbetfe, fomför tnenniffan. SBib
fofning af rotfater tillfätte§, utom fatt, äfroen
1 tt>ef€. foder titt tjroarje liter roatten för att be
ej ffota förlora fin naturliga fota frnaf.

(SrtmfaferS tiUreöning.
®et enttafteod) bittigaftefätt att titlrebagrön=
fater är att fota bemmjufa i faltroatten, bortftä
roattnet od) äta bemutan mjötafrebning.
®ä grönfater äro fattiga pä fett färoinnabe
bäbe i fmaf od) näring§roärbe, ombe, febanroatt=
net roäl afrunnit od) be äro upplagba pä fat,
öfroergjuta§ meb nägra ffebbtab ffirt fmör.
------

0 -5 - 0-

Om de särskilda köksväxterna och deras odling,
användning, förvaring samt om fröskörd.
Mat-rabarber.

Denna mångåriga matnyttiga växt får ej fattas
i någon den minsta trädgård, härdig som den är
öfver hela Finland dertill lättstött och mycket
helsosam.
Bladstjälkarne som till smaken likna omogna
krusbär, skördas under försommaren, företrädes
vis då till sylt innan krusbären hunnit blifva fär
diga och för inläggning på buteljer. Rabarber är
således för hushållet af stort värde under denna
tid på året, då vanligen frukt ej finnes att få.
De bästa plantorna äro de som man förskaffar
sig genom delning af äldre plantor som utmärka
sig genom g r o f v a b la d sk a ft. En eller två sådana
plantor äro nog; de gifva redan andra året en
temligen god skörd. Man kan sedermera sjelf
dela dessa. Plantan bör få en afskild plats, ty
den kan med omsorgsfull vård stå orubbad på
samma plats i 20 till 30 år. Vid fortplantning
åter genom sidoknoppar bortgräfves försigtigt jord

2
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från plantans ena sida, hvarefter en eller flere
knoppar lösskäras sålunda att en bit af sjelfva
roten medföljer hvarefter jorden åter makas intill
plantan. Fortplantningen genom sidoknoppar kan
företagas dels i augusti och september, dels om
våren i början af Maj i södra delen och senare i
norra delen af landet beroende af när jorden börjar
»reda sig». Platsen bör vara s o lig med mera f u k t ig
än to r r grund, och stort utrymme, hvarför man
planterar den midt på en 1,20 m. bred säng, med
en mycket djup och fet jord, samt 1,20 m. emellan
hvarje planta. Man gräfver en grop 75 cm djup
och lika bred, och fyller den på botten med latrin
gödsel derefter med starkt gödslad jord, ju fetare
desto bättre. Med brunnen gödsel förnyas göd
ningen den tredje hösten och sedan hvarannan
höst. Ett par starka gödselvattningar på vårsom
maren äro jämväl af mycken nytta. Plantorna
kunna utsättas med lika fördel tidigt på våren
som på hösten i augusti eller september.
Jorden omkring plantorna bör alltid hållas
ren från ogräs, samt vattning under sommaren
om väderleken är mycket torr. Vid skörden bör
man iakttaga, att icke alla bladen få borttagas på
samma gång, utan kvarlemnas alltid 1/4 af de
mindre bladen, vidare att man ej bör afbryta
bladstjälkarne, utan afskäras de försigtigt med
knif för att ej skada plantan. För att få blad
stjälkarne så k r a ftig a och s a ftig a som möjligt
bortskäres blomskaftet så snart det visar sig.

— 33 —
Den bästa kända rabarbersort är V ic to r ia
hvaraf plantorna kunna erhållas från hvarje han
delsträdgård inom Finland. Fortplantas äfven ge
nom frön, men aldrig erhålles derigenom så smak
liga sorter som den här ofvan redan i odlingen
intagna V ic to ria .

Jlmncmbrnng ochförroarmg. Stabarber
förmarag öfmer mintern pd fd fätt, att ftjälfarne
tmättag, ffatag —fter fdlunba att t)ttve finnan
afbrageg roarligt —oc£)ffäragi tärningar, tpuitfa
täggag uti förut tudt rengjorbabuteljer, fjroarefter
befamma genaft fpltag meb fällt matten, förtag
oct) tjartjag mät, famt förmarag i fättare. Senna
rabarber tjdlter fig futtfomligt friff äfroentill fma=
fen titt od) meb i 2 dr.
■gftos berebeg fdlunba: Sttan ffatar oct) ffär
i tärningar fönber btabffaften, fofar bemi jämnt
fd mpcfet matten att ej roibbränning mdft'e, titt=
{ätter fd firap etter focfer efter fmaf. Sitt
"gla 6ar Ber frrffet tager m
andtminftonetifa ftor
migt focfer etter firap fombtabffaft.
^jtaBarBergröf. 1 filo btabffaft ffatag,
ffäreg i fmd bitar, fofag i en liter matten meb
firap efter fmaf. Sd rabarbern är rnjuf afrebeg
gröten meb potatigmjöt. Slian fan äfrcen, om
man fd önffar, anmänba mannagrpn.
■gfaBar6erpaj. ©
tjälfarne ffatag famt ffä=
rag i fmdftpcfenod) intäggagjämteenbtanbning
af fint ftötta fjmetefforpor od) firapi formenfamt
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betäctaS meb en tunn tortbeg, fjwatöfroer något
focter tiltftröS. Stnrättningen gräbbaS en t>alf
timme t en raarmugn. SerroeraS äfmen falt.
'•StaBarberfoppa.
Stjältarne ftataS oct)
ftäraS i tärningar, förmåltaS genaft berefter i
totanbe matten font aflgfteS innan rabarbertär=
ningarnebörjarfönberfalta—f)ögft10—löminuterS
totning är tillråctlig. —@enomatt tidfätta för
mpctet focter, borttager manrabarberns finafmaf.
Sill 1 {'ilogr. rabarberftjåll tageS omfring 2liter
matten. SoppanafrebeSmebpotatismjöl, miSpabt
i fallt matten, oct) tan förtäras roarm, rrien är
fåfomtall mera mälfmatanbe, läffanbe oct) mpcfet
ijetfofamunber feberfjutbom,famt bibrager mpcfet
titt matfmättningen.
gör att öta mälfmaten tan färoät citronfom
fanet tiltfättaS efter fmat titt alta beSfa rätter.
9lf rabarber pä butelj tan unber mintern
tiftrebaS atta ofroanftåenbe maträtter, oct) roattnet
ur buteljerna bör omilttorligt begagnas.
Gurkor.

En allmänt odlad enårig växt*) som icke gerna
saknas i någon köksträdgård.
Gurkodling på kall list. Med kall list förstås
en sådan bänk som består endast af uppskottad
* E n å r i g kallas alla de växter då frösådd och fröskörd
sker under samma år. Växten kallas t v å å r i g då den såsom
t. ex. hvitkål, kålrötter m. fl. gifya frö först andra året.
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jord utan något värmande underlag. Den anlägges
tidigast i slutet af maj, men säkrast i början af
juni då de svåraste nattfrosterna upphört, och på
densamma odlas endast de tidigaste gurksorterna,
såsom tid ig a d r u f - eller s m å R y s k a g r ö n a , M n r o m s k a
gu rk or.
Listen anlägges sålunda. På ett soligt
och varmt beläget trädgårdsland, eller invid en
vägg mot söder med god lös mycket bördig jord,
hvarest jorden blifvit på förhand gräfd och krattad
på vanligt sätt, uppdrages ränder med ett trädgårdssnöre, 1,50 mellan hvarje, och i dessa ränder
uppskottas temligen djupa gångar hvarvid jorden
uppkastas hälften åt hvardera sidan om gången.
Af denna uppskottade jord bildas en uppåt afsmalnande rabatt, upptill omkring 30 cm bred
eller något bredare, försedd med en fördjupning
i midten för att vattnet ej vid vattningen må kunna
afrinna åt sidorna. I denna fåra lägges en rad
gurkkärnor 5 till 7 cm emellan hvarje kärna och
då plantorna uppkommit, bortgallras så många
af dem att de kvarblifvande komma att stå 15
cm från hvarandra. Helst förläggas listerna i
riktning åt norr och söder. Man kan för att på*
skynda skörden, plantera kärnor i krukor hvilket
kan ske till och med i boningsrum. Utplanteras
innan örtbladen ännu hunnit blifva mycket syn
liga och så djupt att hjärtbladen nästan ligga på
jorden. Om plantorna vuxit längre äro de svå
rare att omplantera, ifall de icke blifvit upp
dragna hvarje planta i skild kruka.
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Gurkodling på varm list är säkrast för mel
lersta och i de nordligare delarne af vårt land.
Till varma lister utlägges en 1,20 bred och 50 till
60 cm hög ströbädd å en varm plats helst invid
en vägg mot söder. Ofvanpå ströbädden lägges
20 till 30 cm högt med god, fet, lös sandig jord
som något fördjupas i midten så att vattnet icke
må bortrinna vid vattning. Midt i denna fördjup
ning lägges en rad gurkkärnor närmare 1 cm
djupt, 5 till 8 cm emellan hvarje kärna. Då plan
torna uppkommit gallras de så, att de kvarstående
få 15 cm utrymme i raderna. För att skydda de
unga plantorna kan man lägga en 25 cm bred och
10 till 12 cm djup brädram midt på listen, hvilken borttages då plantorna blifvit kraftiga och
luften varmare. Då är det fördelaktigt att på
listen lägga riskvistar på hvil ka gurkran korna få
utbreda sig eller stänger som uppbära desamma.
Lister som anläggas i slutet af maj täckas
om nätterna och under kalla dagar endast med
brädluckor eller mattor som hvila på stänger lagda
20 till 30 cm högt från jorden på ömse sidor om
listen. Lister lagda fram i juni behöfva vanligen
ej någon betäckning.
Gurkor fordra jemn fuktighet och man får
icke försumma att vattna så ofta detta är af nöden.
På varma lister odlas v a n lig a g r ö n a s l a n g g u r k o r ,
d r u f g u r k o r och ryska Muromska.
Gurkkärnorna
hålla sig grobara i 10 år. 3 till 4 års gamla kärnor
eller yngre som förvarats på mycket torrt ställe
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äro ati föredraga såsom utsäde emedan de gifva
svagare rankor och i följd derafrikare fruktsättning.

Jlntoänöttittg i ^usBåffef. gör trtlägg=
ning af gurfor raåljaS fåbana fomej äroffababe
på bet pttre ffalet, emeban ffababe gurfor lätt
öfvuergå till förruttnelfe. ©urforna roattenläggaS
4 till 5 timmar, upptaga§ odj fätta§ på ett rent
fläbe för att torfa, neblägga§ febani träfärl om
=
linbabe meb froarta roinbär§blab, febanmanförft
påbottnenlagt ett tunnt lager affroartaroinbår§=,
ef=, för§bår§= od) några lagerblab,famt biltfnopp,
pepparrot od) litet alun, fjroilfet allt febanlägge§
emellan l)roarje Ijroarf, men få att gurforna ej
roibröra Ijroaranbra. Safen, fombeftår af 3 lit.
9 becil. roatten, 2 lit. 6 becil. falt, litet fanel,
peppar, ingefära famt litet .foder od) en litenbit
alun, uppfofa§ od) i ben f)etafaltlafenflå§ 1lit.
3 becil. åttifa. $å lafen faltnat flå§ ben öfroer
gurforna, fjroilfa feban förroaraS i ett fällt rum
meb tpngb på, få att lafen ftår öfroer gurforna.
Rotväxter.

Cikoria fortkommer bäst på djup, god, under
föregående år väl gödslad lerjord. Den trifves
äfven i lättare jord, men då blir växten finare.
Fröet sås tidigt på våren, såsnart jorden reder sig
i 4 rader på en vanlig säng och sedan plantorna
uppnått närmare 3 cm höjd gallras de till 10 å
15 cm afstånd från hvarandra.
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Jlttwättöntng. Nötterna upptagag uttbev

höften, tmåtta§, fönberffäraSi tärningar od) torfa§
i ugn. 9Jtala§ på famrna fått fomfaffebönor.
©om^roar od) en raet blattbagbet efter fmaf till
taffemjölet. Dblingen af benna uxirt ffutle för
l)U§f)ållet inbefpara många mar! fomnu gifroeS
till ciforiefabrilerna inomod) utomlanbet.
$ill fröflörb upptager man be bäft utbilbabe
rötter Ifroilfa öfroerraintra§ i en torr fällare od)
utplanteras på roåren på 60 cmafftånb från
l)toaranbra. gröet bibehåller fig grobart i 6 år.
Staben af benna mäjt fåforn fober åt for,
öfar mjölfaffaftningen.
Kålväxter.

Hufvud- eller hvitkål. F^örsta årets gödning
trifves bäst i en fuktig lerhaltig jord. Kalkning
af jorden är för hufvudkål synnerligen välgörande.
Frösådden sker på olika tid i de skilda landsdelarne nämligen i Viborgstrakten mot slutet af
april, i Helsingfors i medlet af april, i Vasa i slutet
af april och i Uleåborg 8 till 10 dagar senare.
Plantorna uppdragas i kallbänk 5 cm mellan
hvarje rad och mycket glest i raden, då plantorna
blifva starkare derigenom, att de redan för sin
första växt få större utrymme, men få de för varmt
och för mycket vatten blifva de långa och spens
liga och utsatta för svartrötter som göra dem
odugliga. En omskolning af de små plantorna i
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bänken är af stor nytta för växtens vidare utveck
ling. När de visa tredje bladet utom hjertbladet
utplanteras de så fort de svåraste nattfrosterna
upphört och plantorna sättas då djupare än de
stått förut. De sättas i förband 60 cm såväl mellan
plantorna som raderna. Bäst sker detta genom
att afsnöra stycket både på längden och tvären
och plantera den ena raden i korsen, der linjerna
skära hvarandra och den andra raden midt emel
lan korsen, och så allt framgent. Efter planterin
gen vattnas väl, hvilket förnyas endast då torkan
blir för svår. Gödselvattning en eller ett par
gånger är dock förmånligt dels för fuktigheten,
dels för att pådrifva växtligheten, i fall jorden icke
är så fet och god som den borde vara. Fram på
sommaren under juli månad kupas plantorna.
Från ogräs hålles alltid rent, och fram på som
maren ses efter på undre sidan af bladen om
äggsamlingar till »kålmask» visa sig, då de bort
tagas eller sönderkrossas, så att de ej få utkläckas.
Dessa samlingar visa sig som »kaffesump» och
kunna deri ligga 2 å 300 ägg tillsammans. Synes
maskar, böra de genast bortplockas. De släppas
i ett kärl med vatten och dränkas. Jordloppor
som ofta uppträda söker man fördrifva genom att
beströ stånden med fint snus eller tobaksstoft.
Man låter kålen växa så långt fram på hösten
som väderleken tillåter. På hösten under en klar
dag, innan kölden blir alltför stark, »upphugges»
kålen sålunda, att någon del af stocken kvarsitter
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vid hufvudet. Derefter lägger man hufvudena upp
och ned för några dagar på en torr plats eller ett
lidergolf, på det att vattnet som samlats mellan
bladen må rinna bort. Förvaras sedan vanligen
i källare antingen på hyllor eller upphängd på
stänger på så sätt, att man förenar tvenne hufvud
med ett kort snöre. Källaren får ej vara varm,
enär kålen då ruttnar snart; några graders värme
är för densamma vida skadligare än ett par gra
ders köld.
t
Fröodling. Af hufvudkålen kan man sjelf
samla frö. För detta ändamål utväljas välformade
och fasta hufvud, hvilka upptagas med rötter om
hösten och förvaras öfver vintern, bäst i källare,
med rötterna inslagna i jord och sand. Dessa
såkallade fr ö s t o c k a r utplanteras på våren såsnart
nattfrosterna upphört, på en solig, bördig — men
icke nygödslad jord — på 1,20 m afstånd från
hvarandra. För att underlätta fröspirornas fram
brytande uppristas hufvudet i toppen. Spirorna
uppbindas vid starka stöd och då fröet är moget
afskäras fröspirorna och upphängas på en luftig
vind att torka. Erhåller man frö utöfver det egna
behofvet, kan man sälja det med fördel åt våra
fröhandlande hvilka, liksom hvarje odlare f ö r e 
d r a g a det inhemska fröet före det utländska, m e n
b ö r o d la r e n h å lla reda på namnet.
De för vårt land lämpliga kålsorter äro:
O ts o is , finsk sort, liten men hård och i följd
deraf hållbar.
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Säfstaholnis,svensk,

lågstaminig, fast. Upp
fä så nordligt som i
Vesternorrlandsmed stora fasta hufvuden.
Fröet odlas i Norrland; s o r te n ä r sä rsk ild t p a s 
når en vigt af 25

sande

f ö r det n o r d lig a

F i n la n d .

JUtnxXw&ttittcj i tntsf)åCCef. ©
urfåt. gafta,
mebelftora ljufrouben ifpnnerljet ont be Ijafma
tunna blab betebag titt furfål fomfärffifbt unber
mintern dr ett gobt näringgätnne. 33IabenIjadag
fina, fammanprägfag od) fattag famt tiltäggeg
äfroen fumntin od) förroaragi öppnatrdfdrt. .<fM
=
lett jäfer, od) bdrunber utmedlag mjölf=od) ättif=
fpra, fjmilfa rnårfa upptöfanbe pd märttråbarna
od) fålebeg göra fålen mera tättfmätt. @tt trä=
lod meb tpngb bör Ijållag på fålen.

©urfålgfoppa. ©ätt foppanpåelbenenligt
reglarna, ©följ furfål i ljumt matten, ombenår
rnpdet falt eller fur, i annat fall i fallt matten,
Sägg ben od) pepparn i foppan, när ben börjat
fofa. Såt foppan fofa unber lod 2—3 timmar,
fftär fålen od) föttet äro mjufa, är foppanfärbig.
©tufroab furfål. 1 liter furfål, 2 matff.
fmör eller ifter, 1 mtff. farinfoder od) litet fött=
fpab. —©följ fålen. Sägg 1 mtff. fmör od)
fodvet i en emaljerab faftrull od) låt tåtenlång=
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farnt lofa bäri tills ben blir mjuf. sf?äfpäbfött=
fpab eller roatten få att fålenej bränneS. tillfätt
1mtff. fntör od) ät fälentiHfårfött, forf ellerfläff.
9ttjölf*fål. 3liter mjölf, 3/4till 1fgr. fjroitfål,
2 matffebar fmör eller flottpr, 3tljeff. foder, bito
falt. götroäll ben finffurna fålen fjalftnjuf meb
tillfat§ af 1 tf)eff. foder od) lita mpdet falt till
fjroarje liter matten. ©lå bort roattnet när fålen
år fjalftnjuf od) tillfätt fmör od) ben förut upp=
fofta mjölfen od) låt foppan fofa tiHS fålen år
riftigt mjuf. Ärpbba ben meb foder od) falt när
foppan är färbigatt äta. Omfoppanej är fimmig
få tillfätteS en afrebning af 3 tljeff. potatismjöl
i en £>alf fopp fallt matten.
$plbt fålljufroub. £ill 1fålljufroubaf 2fgr
migt tageS Y2fgr fjadfött, fomuppblartbaSfont
manlig föttbullSfmet meb Y8 tljeff. Ijroitpeppar,
2 tljeff. falt, Y löf, brpnt fomfinfjadabi 2mtff.
flott, Ya rifraebröb, foppmjölf od) 1ägg.
®e ptterfta blaben aflägSnaS från fålfjufroubet,
fjroarefter bet nebläggeS t en grpta meb fofanbe
matten, tillfätt meb 1 tfjeff. foder od) bito falt
till Ijroarje liter matten. 9tår bet är Ijalfmjuft
upptages bet od) får afrinna. Söattnet, fomfålen
fofat i, flåS bort od) rent matten påfpäbeS od)
faltaS, få att roattnet fmafar falt. ÄålljufroubetS
ftod urfjålfaS meb en fpetfig fnif od) Ijålet fplleS
2
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meb föttfmeten, font öfroerft tådeSmebndgraIö§=
rpdta fålbtab. Äålljufroubet fnpteS nu in i ett
tunnt tpgftpde odj får tota 2 tim. i fattraattnet
fombör betäcfa betfamma. Upplagbt påett ftort
fat, ffäreS bet i 8 lita ftorabetar od) öfroergjuteS
meb några ftebar fmätt fmör. ®ennarätt förflår
åt bubbett flere perfoner, än omfamma mängb
lött ffnlle anroänbaS titt töttbultar.
9tebtagbt tål ocl) tött: (fttorftnationalrätt),
grambeten af ett får tjuggeSi paSfanbefmåbitar
od) troättaS mät. SDeSfa läggaS fyroarftalS meb
ffuren tofab Ijufroubfål i en mälfntorb jårngrpta.
.£>roarje tjroarf frpbbaS meb falt od) fjeta Ijroit=
peppartorn. ®ött Iäg‘ge§ i botten od) tål öfroerft.
knappt meb t>ett roatten påtjälteS od) bet t>etafår
fota unber tätt lod titts bet år färbigt. Sötir bet
mpdet fpab fan ben, fomroilt, afreba bet£meb
litet fyroetetnjöt, feban rätten år färbigfoft.
$ ftåltet för fårfött fan äfroen anroänbaS
magrare froinfött etter fatffött tiltfammanS meb
fläff. Upplågge§ på fat meb föttet i mibten od)
fålen omfring tanterna.
Kålrötter.
K å lr ö tte r kan uppdragas på tvenne sätt endera
så, att fröet genast utsås på kalljord — förordas
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företrädesvis för södra och mellersta Finland —
på den plats som är bestämd för denna odling;
eller också sålunda, att plantor uppdragas på såkallad kallbänk, det vill säga under glas, men
utan undervärme. I förra fallet måste man så
något tätt och då bör man gallra så, att plan
torna komma att stå med 45 cm afstånd emellan
hvarje planta.
Uppdragna på kallbänk åter utsås fröet i
trakten af
V a s a i första dagarna af maj —
i U le å b o r g 8 till 10 dagar senare, —
i V i b o r g i slutet af april och
i ffefei/i<//brstrakten i medlel af april.
Under loppet af juni månad borde plantorna
i kallbänken uppnått den storlek att de kunna ut
planteras livilket sker sålunda: På hvarje planta
afskäras bladen till hälften och rotspetsarne afkortas något, — så att de icke komma dubbla
eller böjda i jorden, — derefter doppas roten i
gödselvatten innan plantan sättes i jorden. Plan
torna sättas med 45 cm emellan hvarje planta
ocli tre rader på en vanlig trädgårdssäng uti god,
förra året väl gödslad jord. I Oktober upptagas
rötterna, afputsas och förvaras i källare. Frö
samlar man själf, i det man bibehåller några de
slätaste och bästa rötterna öfver vintern utan att
förstöra sjelfva hjärtbladsknoppen. Dessa rötter
utsättas nu följande vår på en skyddad plats,
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med 1,20 m mellan hvarje fröstock. Fröel bibe
håller sig grobart i 4 år.
De bäst passande sorter för odling hos oss
äro: F i n s k a s to ra g u la , in h e m s k t
samt S v e n s k a
s tora g u la .

J U t n r ö t t & n it t g i

CCef.

fftotmoS. 1 tåtrot, 2 liter potatis, 4mtff.
flottpr etter frnör, 2 mtff. rifmebröb, entjatf t£>eff.
fyroitpeppar. ©alt od) foder efter fmaf.
®å potatis od) rötter fofat rnfufa upptagaS
od) mofaS be; frpbbot od) flottpr tillfdttaS, od)
allt flås i en fmorb form. 3)tan jämnaS, frnfaS
meb en fnif od) beftröS mebrifmebröb. fftotmofet
infätteS i ugn att få roader färg.
kålrotslåba. 1 till 2 fålrötter, 2 mtff.
frnör eller flottpr, 1tfjeff. falt od) litet fjroitpeppar.
©fala od) ffölf fålroten od) ffär beni tunna
ffifraor. ©ått bempå elben i fofanbe matten.
■
Jtär be fofat till rnfufa, få flå bort roattnet, om
bet ef fofat in. ^roSfa fålroten fin meb bult,
tillfätt frnör, falt od) peppar od) blanba allt mät.
£ägg fmeten i en fmorb form. 3ämna ptan od)
frufa ben meb fnifSubb. iöeftrö ben meb litet
rifmebröb. ©tef ben i ugn 20—30 minuter,
tiUS ptan blir något brun.
t
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Sörpnta fåtrötter. @!ala fålrolen, ffölj bett'
oä) ffär ben i tärningar. ^örgn fmör eller flottpr
t en grpta eller ftelpanna. Säggtärningarnabäri
od) fo?a en ftunb nteb lodet pä. £agbort lodet,
när fälrötterna börja bri)na§, odj rör bä od) bä
ombematt be ej bränna^, ©trö litet falt pa
bemnär be äro tnjida od) jämnbruna. 9lte§ till
bet falta föttet.
Lökväxter.

Rysk sättlök är en af de för vårt klimat mest
passande löksorter, emedan den med framgång kan
odlas så nordligt som trädgårdsodling är möjlig.
Fordrar förra året väl gödslad jord och varmt,
hellre fuktigt än torrt läge. På våren såsnart
jorden reder sig och är något uppvärmd, sättes
dessa lökar på den säng — som är bestämd för
denna odling — i 4 å 5 rader, 10 cm mellan hvarje
lök och närmare 3 cm djupt.
Löken skördas så fort bladen börjat gulna i
spetsarne, hvilket ej inträffar hos oss förrän i au
gusti, nordligare i september månad. Den upp
lägges med de kvarsittande bladen på torrt luftigt
golf eller hylla.
F ö r v a r in g .
När bladen gulnat, afputsas de,
och löken förvaras på hyllor eller golf i frostfritt
rum. De små sidolökarne användas följande vår
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såsom sättlök, förvaras bäst på golfvet ofvanpå
ett eldadt rum och vid svårare köld täcker man
dem med tjocka täcken eller fällar. —
Enligt Dr Regel i Gartenflora torka ryssarne
sin lök på följande sätt: Då man upptagit löken
upphänges den bundtvis på snören å en för regn
skyddad plats i det fria och sedan lägges löken
på öfre planen af den stora ryska ugnen som
uteslutande är af tegel — dock endast den lök
som är afsedd att användas i hushållet under
vintern — att fullständigt torka vid 50 till 75°
C värme.

Jlnwän&nincj t

fy x x & fy å fle t-

^roarje tt)är=

binna fänner nog t)ur mpcfet löfen bibrager till
en gob jmaf i foppor, ftufning, nhb ftefning af
potatis, att all beffrifning om anmänbning ej
betjöfroeS.
Hvarje den minsta jordegare har alltid så
mycket jord, att han, utom allt annat kunde själf
odla sin lök, ej allenast för eget behof utan äfven
till afsalu vid närliggande fabriker, sågar och
städer; dessmer som löken är lätt odlad och be
talas väl.
Rotväxter.

Morötter fortkommer i hvarje slags kraftig
jordmån, men trifves bäst i djup, förra året gödslad
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lös sandblandad lerjord. Fröet som bör ligga ett
par dagar före sådden i fuktig sand utsås tidigt
på våren så snart jorden reder sig i 4 å 5 rader,
1 V2 cm djupt på en vanlig säng och plantorna
gallras samtidigt med den första rensningen så att
de komma på 10 cm afstånd från hvarandra.
Morötterna upptagas under en klar dag i
medlet och slutet af september, men så att röt
terna icke skadas, ty de få lätt röta af såren. För
varas i sval och torr källare.
De bästa och lämpligaste sorter för Fin
land äro.
P a r is e r kortaste, de bästa för tidig odling på
kalljord, samt för vinterbehofvet de halflånga
N a n t e s is k a och långa A lt r in g h a m s .
De två sist
nämnda sorterna äro särdeles lämpliga för norra
delen af vårt land.

3Vmt>än6mng t
©tufmabe
morötter. 2 fgr morötter, 2 faffefoppar fofanbe
matten, 2 mtff. flottpr eller fmör, 2 mtff. Ijmetemjöl, 2 mtff. Ijacfab perfilja, falt. —SJtorötterna
ffurna t tärningar eller ftrimlor, fofa§ fattantjufa
i flutet !ärl meb 1 mtff. ftottpr eller fmör. 2lf=
rebe§, frpbba§ od) tillfätte§ meb l)acfab perfilja.
2tte§ meb fötträtter fåmäl till falta fomfärffa.
$ofabe morötter. 3/4fgr morötter, 1liter
matten, 1 mtff. fmör, 2 ttjeff. falt.
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©frapa od) ffölj morötterna mät, ffär öemi
tärningar od) fätt öempä elben t fofanbe mat
ten. ©alta när be äro tjatfmjufa. Sät bemfota
titt mjufa, ftä bå bort mattnet, ombet ej !ofat
in, od) ilägg fmöret. 9tär bet fmultit äro m
o-rötterna färbiga. 3(te§ titt ftefta fötträtter.
Ob§.! 9Jtan fanodfäafrebafpabet mebfmör
od) mjöl od) bä äta morötterna fomftufning.
SDtorötter anmänöa§ allmänt i foppor od)
föttftufning.
9Korot§täba. 1 fopp ri§grpn, 3 fopp. mat=
ten, Y2 liter mjötf, 1 mtjf. fmör, 450 gr m
o=
rot, 1 mtjf. manbel, 2 ttjeff. fatt od) tifarnpdet
farinfoder od) 1 ägg.
©följ grpnen mät i faltt matten od) tåt bem
ftä i matten nägra timmar, ©ätt grpnen pä
elben i fofanbe matten od) päfpäbfofanbemjötf.
9tör omunber be förfta 5 minuterna, men bä
ma§fan fomntit fultftänbigt i fofning, fä rör em
baft nägon gäng.
©frapa, ffölj od) fofa morötterna titt näftan
mjufa, finrif bemod) manbetn famt lägg i grö=
tentiltifamebfoder, fattod)fmör. SBifpauppägget
od) irör bet i fmeten. ©läfmeteni enfmorbform
od) ftef ben i ugn 3/4titt 1timme. 2lte§till ftef.
Palsternackor. Odlas på samma sätt som
morötter men fordrar djupare jord, och trifves
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äfven i fastare jordmån. För vinterbehofvet upp
tagas de om hösten och förvaras i källare. Den
vanliga lå n g a Iw ita palsternackan är hållbar och
bäst för vintern. Den hvita runda är mycket tidi
gare färdig och derför passande för höga norden,
men den är lösare samt mindre hållbar och ej
så god som den förstnämnda.

JUtroärtönmcj i tpuo^åCfef. Sfnmcmbeå i
föttfoppor blartb anbva rotfater, famtftufmaåtilb
fammang meb morötter.
Pepparrot. Ehuru pepparroten är flerårig be
handlas den ändå såsom en ettårig växt derför,
att den är mycket svår att utrota då den blifvit
gammal på platsen. Bäst är att odla den på ett
särskildt land, ty den fordrar första årets gödning,
mycket djupt bearbetad lerjord och medelhögt läge.
Fortplantningen sker genom sidorötter eller såkallade strängar af gamla rotstockar och dylika erhållas
från handelsträdgådsmästare eller från ett ställe
der pepparrot odlas. Desssa strängar böra vara
30 till 45 cm långa och jämntjocka; dertill böra
de vara släta och äro de ej detta, gnidas de försigtigt med en ylletrasa, så att alla sidoskott och
allt ludd allägsnas. Strängarne stickas i 2 rader
på 1,20 m säng 30 cm från hvardera kanten; hål
göres med ett längre planteringsträd, i förhand,
90 cm mellan hvarje, och man gifver hälst den
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rigtning, att botten af hålet kominer in mot sän
gens midt. Hålen göras så djupa att de nedstuckna
strängarnes spets ligger 4 cm under jordytan.
Då pepparroten rotat sig och utväxt med några
blad, vanligen under juli månad, makar man jor
den från rötterna och borttager från dem med en
hvass knif de utväxande små rot-tågorna utefter
hela strängen, utom i nedersta ändan som befor
drar plantans tillväxt och som man aktar väl för
att lösryckas. Man lemnar endast en hlast eller
bladros på hvarje rot. Man packar åter jorden
till strängen och vattnar. — Vid rötternas upp
tagning i oktober gräfver man tillräckligt djupt
och försigtigt, så att man får upp hela rotstocken
med alla dess rottågor. De fina sidorötterna eller
strängarne afskäras, men kunna ligga väl jordslagna öfver vintern till följande vår för att an
vändas till plantering. Den gröfre pepparroten som
användes under vintern eller försäljes förvaras i
källare. — Det är af mycken vigt att strängarne,
hvilka hvarje vår utplanteras, icke få vissna, hvilket lätt händer om de hållas torrt eller i varm
källare. En gång vissnade äro de alldeles odugliga.
Om våren före planteringen uppgräfves alla
kvarblifna rötter mycket noggrant ty om också
endast en bit deraf lemnas kvar uppväxer denna
snart till ett svårt ogräs.

gifffå§ på
100 gr riftoen pepparrot. Äofa trodrntff.
J ln r o ä n & n t n c j i

fyu&fyåfXet
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fntör eller flotipv, en mtff. mjöl i 5 minuter od)
tiltfätt fmåningombet t)eta fifffpabet od) btanba
mäl för att fåfen ej må bli flimpig. £åt fåfen
ptterligare fofa 10 minuter od) flåbenfenöfroer
ben rifna pepparroten fomfätte§ titt förft i fpil=
fumen.
©å§ titt foft fött. ©fala, ffölj od) rif
100 gr pepparrot fin od) lägg ben öfmertädt i
fpilfumen. Stofa fomi fifffåfen titt förft 2 mtff.
ftottpr od) troå mtff. mjöl od) påfpäb föttfpabfå
att fåfen btir mera tunn. Qfatt fpabet ffutte
mara mpcfet flottigt fan betta fett auroänba§ titt
fåfen i ftättet för fmör. ©tå fåfen öfroer peppar=
roten, tiltfätt en mtff. foder od) troå matffebar
ättifa.
Rofvan. En tvåårig allmänt odlad växt som
trifves bäst i lös, året förut gödslad sandjord, men
blir smakligare odlad på sved, såsom det allmänt
brukas hos oss på landsbygden. På en vanlig
trädgårdssäng sås fröet i 6 rader. Behöfver 10
till 15 cm afstånd från hvarandra.
De tid ig a m a jr o f v o r n a eller de r y s k a g u la som
åter äro o v a n l i g t tid ig a sås på våren. De senare
höstsorterna af hvilka den fin s k a g u la är den
bästa, utsås i norra delen af vårt land i slutet af
juni, i södra delen i början af juli. Den tidiga
sådden är ofta utsatt för härjning af jordloppor,
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men om fin gödsel strös på sängen genast efter
sådden, skonas plantorna vanligen. Annars måste
aska, sot, m. m. anlitas. Fröet odlas på samma
sätt som kålrötter och är grobart i 5 år.

JVnn>än6ning t IjussIpdfCet ®
en älbfta
Jänba nmjt inomoblingen i mårt lanbod) i följb
bäraf är mäjten§ anmänbrnncj Janb af f)marje
märbtrtna.
Rädisor. Utsås under hela vår- och höstsom
maren i lös, förra året gödslad sandblandad något
fuktig jord. Odlade under den varmaste tiden
blifva de sällan goda. Fröet sås tidigt på våren
i rader 5 cm emellan raderna och lägges så glest,
att det blir 3 cm afstånd emellan frökornen och
fordrar tämligen tjock jordbetäckning. De tider
på sommaren då man sår rädisor sår man dem
hvarann vecka för att hafva ständig tillgång på
dem. De bäst passande rädisor för oss äro de
r u n d a r ö d a m e d h v it rotspets.
Den kan ej för
varas.

Jlmx)än6ntng t BusftåCCef. 2ite£m
ebfalt
pä fmörgä§, od) anmänbe§ äfmen blanb anbra
rötter i föttfoppor.
Rättikan fordrar föregående året gödslad,
mera lös än styf jord. Fröet sås på en vanlig säng
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i 4 å 5 rader och plantorna behöfva 12 till 15 cm
afstånd från hvarandra i raden, hvarföre de gallras
der de uppkommit för tätt. För sommarbehof sås
tidigt om våren af S o m m a r r u n d a s v a r ta R ä t t ik o r ;
för vinterbehofvet i slutet af juni i norra delen,
och i början af juli i södra delen af landet af den
r u n d a s va rta R ä t t ik a n . Den senare sådden måste
vanligen vattnas tills plantorna uppkommit och
fröet blötas helst några timmar före sådden. Vim
terrättikan upptages i oktober och förvaras i käl
lare likasom andra rotsaker. Till fröskörd utväljas
vackra, välformade rättikor hvilka utplanteras
följande vår på 45 cm afstånd från hvarandra.
Fröet bibehåller grobarheten i 4 års tid.

i £usl?åiCef. 9Jtan (falar
roten, (lär ben i tunna ffifroor, be(trör bemmeb
(alt ocf) (fafar bememellan tmenne tallrifar, ber^
efter (lär man bort roattnet (trör litet finftött
peppar ocf) (lär ö(mer bemlitet (ur gräbbe. 3lte§
till(amman§ meb bröb odj potatis, eller ocf(ä
enba(t meb bröb eller fmörgåS. 3lr mpcfet Ijelfo=
(amför magen.
Rödbetor växa bäst i en djup, kraftig, före
gående året gödslad jord. De långa sorterna fordra
djup och väl bearbetad jord. De korta och runda
fortkomma äfven i grundare jord. Fröen utsås i
4 rader på en vanlig säng i 2 72 cm djupa fåror,
och 15 å 20 cm mellan hvarje planta i raden.
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Man sätter 3 å 4 frökorn på hvarje ställe, men af
de uppkomna plantorna kvarlemnas endast en, den
starkaste; de öfriga borttagas och användas till
utplantering antingen å ett ställe der ingen duglig
planta uppkommit eller på annan säng. Att förut
blöta fröet 24 timmar i vatten påskyndar groningen. Rödbetan upptages på hösten samtidigt, och
förvaras på samma sätt som moroten sedan så
ren efter den afskurna blasten fått något torka.
Med 5 gr frö kan man beså närmare 4 m å en
vanlig trädgårdssäng. Den bästa för oss passande
sorten är P la t tr u n d a f r å n E g y p t e n (mörkröda).

Hntttänömttcj i ^us^åtTef. Ugnftefta
röbbetor. Jobbetorna troättag roät rena, torfa§
od) ftefa§ rnjufa i l)et batugneller f)öllugn. Jävbe äro mfufa Iägga§ be i ett ftenfat fomöfroer=
täcfe§ meb en Ijanbbut till§ be ffala§. Sfurna i
ffifroor äro be ntpcfet goba oct) Ifälfofamma, ont
be äta§ utan ättita, på fmörgå§ etter nteb ftef.
$nlagba i ättita antoänbe§ be till ftetfattat,
famt ingå i fiEfaUat.
©åforn afflutning på rotioärtevna§ oblingod)
amoänbning intaga roi t)är neban beftrifning till
troenne maträtter 1)roari alla be rotroärter ingå
foml)är ofman förorbat§ till obling.

— 56 —

fRotfabMoppa.
3liter matten1lit. potatisi tärningar, 1/alit.
Idlrot i tärningar, 3 bel. morot i tärningar, 1
palfternada, äfroen ffurna i fmä tärningar, 1bet
etter tnapp topp forngrpn, 15 frpbbpepparforn,
3 mtff. fatt, 1 mtff. flottpr od) lita rnpdet fmör.
Unber tiben roattnet fotar upp troättaS, ffa=
Ia§ od) ffäreS rötterna, fjroarefter beiläggas. 9tär
foppan bärefter fotar upp itäggeS grpn, peppar
od) flott, ©oppan bör tota unber lod på fatta
od) jämn etb titts rötterna od) grpnen äro futt=
fomtigt mjufa oä) foppanbtifmit fimmig. ©möret
itäggeS titt fift innan foppan äte§. ©en fom
tpder att foppan är tunn fan afreba ben meb
3 ftrufna tljeff. potatismjöl t en tjalf topp faltt
roatten, feban foppan är färbig foft. @
nfnippe
finfjadab perfitja förfjöjer mpdet foppanS fmaf.

©iUfttUat
525 gr potäter, 425 gr röbbetor, 425 gr
morötter, 225 gr fteft fött, 1 filt etter några
fatta ftrömmingar eder ntuifor, 1gurfa, fatt etter
ättifa, 1 löt.
Stofa potäter, morötter od) röbbetar mjufa,
tåt bemfaltna od) ffär bemi t)ett fmåtärningar,
fpada föttet fint, lifafå töfen förroätb. fråntag
fiffen ffinn, ben, fenor od) tjufroub od) ffär ben
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fin. ©fär gurfart i fmå tärningar. $lartba allt
mäl tififammarté odj fätt pä ett fat. Semnalitet
af t)Tt)arje flag oblartbabt, ifaft man roitt prpba
rätten ocf) fätt bet efteråt i fina ränber oftoanpå
fillfaltaten efter fma!, få att ben får ett trefligt
ntfeenbe. 3lte§ meb ättifa, etter en få§ titlrebb
af gräbbe, focfer, fenap od) ättifa, 2betar gräbbe,
1 mtff. forter, 2 mtf!. ättifa, 1 tf>ef!. fenap mi§=
pa§ titt ffum.
Skidväxter.

Bönor. Enårig. Alla bönsorter odlas vanli
gen tredje året efter gödslingen.
Ehuru Störbönan hör till de mera ömtåliga,
kunna vi ej underlåta, att intaga den här, dessmer
som den ställvis i södra och sydvestra delen af
landet gifver rika skördar, under gynnsamma år
samt betalar sig väl i handeln.
S t ö r b ö n o r fordra varmt och skyddadt läge samt
lös och bördig jord och lägges i södra delen af
Finland i början af juni eller när de starkaste
nattfrosterna upphört. Då uppdrages på en vanlig
trädgårdssäng en snörlinje — 9 cm nära hvardera
kanten, och efter dessa linjer slås ringar i förband
med en bunke eller ämbarbotten 1,20 m emellan
hvarje, och i hvarje ring läggas 6 bönor med lika
mellanrum från hvarandra och 2—3 cm djupt.
Då plantorna uppkommit gallras de så, att endast
3 blifva kvar i ringen på lika afstånd från hvar-
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andra. Derefter nedsättes en 3 å 3 72 m lång stör
i midten af hvarje ring. Störarne böjas tillsam
mans så, att topparne korsa hvarandra midt öfver
sängen vid ungef. 3/4 störhöjd, och sammanbindas
stadigt vid i sängens längdriktning och i störarnes
korspunkt lagda stänger. Då bönorna något utvuxit, hjelper man dem till en början med rankornas ledning till störarne och binder dem något
löst. Ett säkert sätt för frostömma platser är, att
sätta bönorna i slutet af maj i krukor eller lådor
i ett soligt fönster, och sedan utsätta plantorna
en vecka eller mer fram i juni* De för vårt kli
mat bäst passande störbönssorterna äro: S t ö r 
b ö n o r tid ig a s o c k e r-, b r y t tidig och föga ömtålig.
S t ö r b ö n o r jä t t e s la g s v ä r d , har största skidor af
alla bönsorter. — Af de vanliga störbönorna gå
200 frön på 100 gram. För att utså dem behöfs
en 22 m lång säng.
K r y p b ö n o r , hvars skidor användas lika med
stångbönor, men äro härdigare än denna samt låga
och behöfva således icke störas. Kryp- eller buskbönor fordra skyddadt, varmt läge och torr, god jord.
Läggas i medlet af juni i fyra 6 cm djupa fåror på en
vanlig säng och 20 å 25 cm emellan hvarje böna,
nedtryckas varsamt med groddögat mot jorden,
samt täckas med ett par tre cm jord. Är jorden
torr, vattnar man i fåran innan man igenfyller den.
Till frö utväljer man de största och mognaste
skidorna. För att erhålla sådana, bör man ej till
hushållet afplocka de första frukterna, utan just
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kvarlemna dessa, för att låta dem mogna till frö
skörd. I kalla fuktiga somrar blifva dock stör
bönornas frön sällan mogna.
De bäst passande buskbönor för vårt land
äro: K e js a r V i lh e lm särdeles tidig och god sort för
kalljord, stora skidor. 100 gr af denna sort inne
håller 240 bönor, hvilka fordra en 15 m lång säng,
då afståndet mellan hvarje frö är beräknadt till
25 cm. P r in c e s s g u la , de bästa för norra Finland.
Några bönor mindre än föregående på 100 gr.

JVnmättönincj; i frus^åCCef. iftegter för
tofning af torra ffibfrufter. ©följ bönor,
ärter o. f. ro. od) lägg bemt faltt mattenöfraer
natten, ©ätt bem på elben i mpdet od) fattt
matten. ®ofa på fatta od) jämn elb. §ålt lodet
tätt flutet, för att ånganej måbortgåod) mebben
fmaten. gör att fortarefågrönfafernamjuta, fan
litet renabfoba, (omfringenärtaSftortet till fjroar
liter matten), fmör eller annat fett tittfättaS. gråm
fila etter ffumma bort ffalen, ommöjligt—ifpm
nertjet ommaten tittrebeS för perfoner mebfraag
matfmättning. Jtofaalbrigärter od) bplitt i fattigt
eder fjårbt matten. 2)et gamta fättet att infatta
ffärbönor är fötjanbe: be ftörre bönorna ffära§
fina på fnebbenod) nebtäggaSfjmarftalSmebfatt.
botten meb tpngb pålägges, od) bpttanförroara§
på fattt ftälte. -äftinbre etter fmå bönor tämnaS
offurna od) infattas attbeteS på fammafått farnt
anmänbaS om rointern totabe i matten tills be
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mjufna; (boc! bör bet förfta mera fatta mattnet
bortflå§) åte§ meb ftirt fmör. @tt annat fätt att
förmara bönor är, att uppträba be rent ffötjba
bönorna på ett fnöre orf) fätta bemi f'o!anbe
matten på 4 titt 5minuter, berefter upptagagod)
tjånga§ be i ett mörft luftigt rumatt torta, od)
förmara§ feban i ett torrt rum. 9Bib torlningen
fe§ efter att bönorna äro roåt ffitjbaifrånbmar=
anbra, tp annar§ mögla be.
©röna bönor, bönorna fföljag renai faltt
matten, lägga§ att fotai fofanbefaltmatten. Stävbeåromjufaflå§ mattnet bort od) bönornalägga§
i en farott, öfroergfutna meb litet fmätt fmör.
$te§ fomfrulofträtt mebfmörgås»od) erfåtta,
genom fin rifebompå äggt)miteåmne, en ffifraa
fött etter en bit fiff.
Sönftufning. 2 toppar ffurna fatta bönor,
1 mtff. fmör, 4 t£>eff. Ijroetemjöl, 3 toppar mjötf
od) 1 tf)eft. foder. Dmbönorna årompdet fatta
få tägg bem 10 titt 12 timmar i taltt matten,
broilfet fenare bortflå§. ©följ feban bönorna i
ljumt matten, fätt bempåelbeni totanbematten
od) tota bemmjuta.
Stofa fmör od) mjöl orbenttigt i 5 minuter,
tillfätt berefter fmåningommjötfent)et od) btanba
mål för att bet ej må bli ftimpar. ©tå bort
mattnet från bönorna od) fätt bemi afrebningen.
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SiUfätt foder. £at ftufningen fofa upp od) ät
ben tillfamman§ meb ftefta fött eller fiffrätter.
— fammct fätt bebanblaS anbra faltabe
grönfafer.
gärffa ffurna bönor ftufmag på fammct
fätt fombe faltafebanbeblifmit renfföljbai fällt
matten, men be fofa§ enbaft t ett matten, Ifmilfet
ef b>elt od) fallet bortflå§ mtb afrebningen. ©alt
tiHfätte§ på famma gång meb fodret, gärffa
bönor afreba§ äfmen ofta ntan mjötf t eget fpab.
B o n d b ö n o r trifvas i hvarje bördig föregående
år gödslad jord i ett soligt icke för torrt läge. På
en vanlig säng — 1,20 m bred, uppdragas 4 linjer,
i hvilka bönorna nedstickas med groddögat mot
jorden på 30 cm afstånd från hvarandra och 5 cm
djupt. Plantorna kupas då de äro några — 10 å
15 cm — höga och då de stå i full blomma
afskäras topparne, hvarigenom skidorna bättre
utbildas och växten mindre besväras af ohyra.
Uppdragas bönor i en bänk mot solsidan af en
vägg, så erhålles skörd mycket tidigare. Man odlar
ofta de Gröna Vindsor mellan potatis och de låga
M a z a g a n ofta i kanten af sängar.
Alla bönor kunna som unga plantor särdeles
lätt omplanteras. Till fröskörd behandlas dessa
såsom de andra bönorna.
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De bästa och härdigaste bondbönor för Finland
äro: G r ö n a V i n d s o r , bli 1 m höga, äro mycket
goda till smaken, men ej rikbärande. — M a z a g a n
låg 30 cm hög, är mycket tidig och gifvande.
150 gr, af G r ö n a V i n d s o r innehåller 52 bönor,
hvilka fordra 3,50 m lång säng, då afståndet är
beräknadt till 30 cm emellan hvarje böna. — Af
M a zagan
gå omkring 100 bönor på 100 gr och
kan man med dessa beså en säng af närmare 8
meter. Fröet grobart i 3 år.

JUtromt&mng i fnte^dlTet. ©tuftoaå på
famma fält fombuffbönorna f)är oftoanbocf nteb
tillägg af tunna ffiftoor ffurna af färbigfoftam
o^
rötter famt finffuren perfilfa. 2lte§ntebfalt fläff,
eller bräcft ffinfa. Se§fa bönor anroänbe§ ofta t
ftället för ärter i föttfoppa meb fläff.
Ärter.

Trädgårdsärter indelas i tvenne slag:
som odlas för hela skidans skull, s p r it
ä r te r , hvilka odlas endast för ärternas skull.
Af
bägge sorterna finnas en mängd olika slag med
särskilda namn dels hög- dels lågväxta. Begge
sorterna odlas på samma sätt.
Ärter odlas fördelaktigast i bördig lerjord som
blifvit välgödslad 2 eller 3 år förut, men är jorden
mycket mager måste den gödslas med förmultnad
spillning, kompost, hvilka ämnen väl inblandas i
jorden till 30 cm djup eller mera; äfven vanlig

s o c k e r ä r te r ,
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sp isa sk a som strös i fåran bland ärterna har gifvit goda skördar.
För att under sommaren hafva ständig till
gång på färska ärter böra de sås hvar 14:de dag
från tidigt på våren till början eller senast i medio
af juni. De läggas vanligen i 4 rader på en van
lig säng i minst 5 cm djupa fåror och 5 till 10
cm ifrån hvarandra, allt efter deras olika storlek.
Man bör gifva ärter godt utrymme, emedan de då
bära mycket rikare än om de stått för tätt. De
utlagda ärterna nedtryckas varsamt med krattkammen, och vattnas grundligt, innan fårorna
makas igen. Då ärtplantorna uppvuxit 10 ä 15
cm kupas de, och de högre sorterna förses med
ris, afpassadt efter ärternas olika höjd, en rad i
midten och en i hvardera kanten af sängen med
topparne något lutade inåt.
De af gammalt välkända sorter för vårt
land äro:

Sockerärter

blir 70 cm hög, tidigast
af alla sockerärter. Med L/ l kg
besås en 11 m säng i 4 rader och
5 cm mellan hvarje ärta.
»
T id ig a e n g e ls k a s a b e l, blir 1
,30m hög.
Med y 4 kg besås en 7 m säng i
4 rader och 5 cm emellan hvarje
ärta.
Spritärter D i p p e s tidiga m a j , den tidigaste af alla,
blir 60 cm hög. Med l/4 kg besås
F u r s t B is m a r c k

3
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9 m lång säng i 4 rader, 5 cm
emellan hvarje ärta.
Spritärter L a x t o n s k o r g f y Ila n d e, grön, tidig, utmärkt
rikbärande blir 70 cm hög. Med
kg besås 8 m lång säng i 4
rader 5 cm emellan hvarje ärta.
Spritmärgärter C h a m p i o n o f E n g l a n d , riktgifvande
för inläggning, blir 1,30 m hög. Med
V4 kg besås en 10 m lång säng i
4 rader, 5 cm emellan hvarje ärta.
»
W n n d e r v o n A m e r i c a , låg med välfylda skidor, buskformig 20 cm
hög. Med x/4 kg besås en 11 m
lång säng i 4 rader med 10 till
15 cm emellan hvarje ärta.

J/4

Jlnu)än6mng i Ipus^dCCet 9111 torf a
focferdrter. ©abelärter ploda§ mebart beännu
äro f)elt fpäba, feban renfa§ beod) upptrdba§ på
långa grofma tråbar famt neblägga§i enfofanbe
mattenfittel, men taga§ upp fa fnart mattnet åter
börjar fomma i fofning odj tdgga§ mellan rent
linne, ber be få ligga till§ mefta fjettan dr af=
gången; bå uppf)änga§ be i ett rnörft, luftigt
rum eller minb, od) utbreba§ mål, få att ärt=
ffiborna ide fomma mib Ijmaranbra, tpbåblifma
be mögliga od) ffämba. Stmå till tre bagar efter
ieban be blifroit uppfjängba, pläga bemaratorra
bå ärtffiborna braga§ af trdbarna od) förmara§
i påfar till minterbefjof. !Jiär beraf ffall npttja§,
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läggaS be i ett bjupt fat od) öfroergjutaS meb
foJt matten 2 till 3 timmar förrän be fättaSpä
elben att fota, bäbeanrättas fomfärffaärtffibor.
9ttt torfa fpritabe ©ocferärter. Srtffi=
borna afplodaS innan be funnit blifroafullt ma=
tabe, förroällaS f>eltlitet, fpritaS febanod) ärterna
torfaS i froag ugnSmärme eller i en roarmroinb
utbrebba pä rent linne; tillrebaS fomfärffa.
©tufraabe ärtffibor. $£ill 1 liter roäl
tmättabe od) renfabe ärtffibor —af foderärter —
tageS
l/3
liter mät tmättabe i tunna runba ffif=
mor flurna morötter, Ijmilfet allt läggeSi tofanbe
matten att fotaS mjuft i fort fpab, afrebeS meb
fmör eller flottpr, litet Ijroetemjöl, foder od) falt
efter fmaf. Qnnan ärtffiborna äro fullfomligt
mjufa tillfätteS perfilja.
Unga ffibor af foderärter anroänbeS äfraeni
föttfoppa tillfammanS meb anbra grönfafer.
IJtrter od) bönor äro be meft näranbeaf alla
roära föboämnen ur roärtrifet od) böra berföre
anroänbaS fä mpdet fommöjligt, ifpnnerf>et i be
arbetares f>uSf)ålt, fjmilfa gäi tungt arbete. $ota=
tifen ger rnpden buffpllnab, men ej mpdenfraft.
SJtan f)ar räfnat ut, att 563 gram torra
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ärter eller bönor gifroaberebba, lita mpcfet
näranbe ämnen fom8 tg 500 gr potatis.
9Jten nu foftar benna mängb potatis bub=
belt mer än ben näntnba mängben ärter,
oct) fålunba är potatis pä betta fätt btp
rare ocE) fämre föba än ärter.
Potatis. Att intaga odlingen af potatis är ej
nödigt då denna rotfrukt hittills utgjort det all
männaste och vigtigaste af landtmannens födo
ämnen ur växtriket näst sädesslagen, men att in
föra några matrecept och några råd om dess kok
ning, hvaraf såväl potatisens smak som andra
goda egenskaper bero såsom föda, anser jag ej
vara öfverflödigt.

3tegler för potatiSfofning.
Söälj potäter af lifa ftorlef. 0m ftora od)
fmä äro tillfammanS, få fofa be ftörre några
minuter innan be tninbre inläggas. — ©fala
mpcfet tunnt. —£>åll ffalab potatis i fallt raat=
ten, tills bu fätter ben på elben, för att bibe=
l)ålla rotfruftenS färg. —©tär albrig fönber po=
tatiS, tp potäterna blifroa härigenommattniga.
—©ätt nppotatiS på elben i fofanbe matten,
men gammal potatis i fallt.
©en enflafte metoben är följanbe: Säggbent
offalabe i matten od) fätt på elben. &'ofa bem
E>aftigt odj t)äll af roattnet genaft få fort be
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öro färbiga, b. ra. f. mjufna eller fpricfa. ©nbaft
bepotatiSforter, fomfpricfaärorttjöliga, ärogoba.
■
ättenäfraert fåbanabättreforter funnaförberfroaS
genomfofning, ommannämligenlåter bemalbrig
fa fort ftunb ligga fraar i roattnet, feban beäro
färbigfofta. (Sämre potatiSforter funna genom
råffalning b. ro. f. ffalning innan be läggaS i
pannan, blifroa bättre, än ombe fofa§ offalabe.
Jlnwän&mttg t $usl?å£Cet. i|Jotati§mo§.
1 fg potäter, 2 mtff. fmör eller flottpr, 1x/2topp
mjölf, 2 tf)eft. falt. 33et)anbla potäterna enligt
ofroanftåenbe regler. ÄroSfa bemfinameb„pota=
tiSftöten" oc£)tillfätt fmör oct) falt. StrbetamaSfan
roäl fin oct) flå i mfölfen fmåningom. !ttär ben
fotar är mofen färbig.

Stufroab potatis. 9 till 12foftapotäter,
V2 liter mjöl, 2 mtff. mjöl, 1mtff. fmör eller
flottpr, 1 mtff. finljadabperfilja od) entfieff. fatt.
Sfala potäterna oct) ffär bemi ffifraor. téofa
fmör ocl) mjöl orbentligt i 5minuterinnanmjölfen
iläggeS. 2åt allt bettatofaptterligare 10minuter.
$lägg potäterna od) perfiljan od) låt bemfofa
upp. 3tte§ till någon falt fött=eller fiffrätt.

—
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^otati§foppa. 1*/2 liter mjölf, 9 till 12
potäter, litet finfjadabperfilja, 1löt, 2mtff. fmör,
2 mtff. mjöl, Ijroitpeppar od) falt efter fmat.
©fala, förroäll od) finl)uda töfen. ©roätta
roäl perfiljan od) ffär benfin. SäggMbaforterna
att tota i ntjölten. Sota potäterna enligt teg=
lerna. föroåfa bemmeb potattéftöten. $åfpäb
ben totanbe mjölten fmåningomod) pa§fera allt
genom fjårfift. Äofa fmör od) mjöl oct) afreb
foppan bermeb. Sät ben tota omtr. 10minuter.
Ärpbba fen meb peppar od) falt. —©oppantan
octfå afreba§ meb 1 till 2 ägg, feban ben är
pa§ferab od) beljöfroer bä intet mjöl.
$otati§roälling. 3/4tg potäter, 1 liter
mfölt, 1 mtff. fmör eller flottpr od) 2ttjeff. falt.
Äofa potäterna enligt reglerna. ftroSfabemfina.
Sillfätt fmör. 2lrbeta ntaSfan roäl fin od) iflå
totanbe mjölf fmåningom. SSifpa roäl. tillägg
falt när roållingen fotar upp; ben är bå färbig.
Kryddväxter.

Dill. Enårig växt. Utsås tidigt på våren helt
glest mellan raderna bland lök och morötter. For
drar alltid någon fuktighet i jorden för att gro hvarför fröet bör blötas några dagar i vatten eller ligga
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lika länge väl blandadt i fuktig sand. Bör vatt
nas flitigt. Då fröet genom brun färg visar mog
nad, afskäras stånden och upphängas på en luf
tig vind att torka.

Jlnroänöning i fyvt&fyåfXeL gör inläg
g=
ning af gurfor, nrib fattning af laj: od) fif. 3)e
torfabe blabert gifma en gob fmaf i fäfen tiff
falt fär=od) falffött.
SDiH är ett frpbbaftigt retmebel. grufterna
äro mäberbrifmanbe, lämpliga mot folit od) fxåb
rtingar, fomfomma af mäber famt l)icfa. Utmär=
te§ anmänbe§ mäjten i grötar fåfomförbelanbe.
Anis. Enårig. Af 30 till 60 cm höjd, hvars
användning som krydda i jäst råg- och hvetebröd
är allmänt bekant, fortkommer väl hos oss och
mognar årligen sina frön i s ö d r a d elen a f v å r t lan d.
Fröet sås tidigt på våren i jord som helst bör
vara lös, varm och icke synnerligen fet. Sås i 6
rader på en vanlig trädgårdssäng. Plantorna gall
ras sedan, så att de få 8 å 10 cm afstånd från
hvarandra. I september är fröet vanligen moget,
hvilket ger sig tillkänna genom att växten börjar
gulna, stånden afskäras då och upphängas på en
luftig vind att torka. Hemodlad anis är väl något
mörkare, men vanligen bättre än den ofta gamla
och förlegade som erhålles i handeln. Fröet bi
behåller sig grobart i 3 å 4 år.
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Användes som läkemedel, befordrar matsmält
ningen är magstärkande samt lagd på bränvin
sårläkande.

Persilja. Bladpersiljan är den härdigaste och
passar bäst för vårt klimat. Den sås hälst i nygödslad jord i 6 rader på en säng af vanlig bredd,
och plantorna gallras, så att de erhålla tillräckligt
utrymme.
Man kan påskynda fröets groning genom att
lägga fröet i vatten under en tid af 48 timmar,
därefter blanda dem med torr jord eller sand, då
fröna skilja sig lättare ifrån hvarandra och sedan
så det på vanligt sätt. Vid torr väderlek bör persiljesängen vattnas hvarje dag. Behandlas fröet
på detta sätt går det upp om 2 veckor under det
att eljest dubbelt så lång tid därtill behöfves. I
september afskäres växten, bindes i knippen och
upphänges i köket för att torka och förvaras sedan
i en papperspåse på ett torrt ställe. Inslås rötter
på hösten uti lådor, fylda med jord eller sand,
och ställas i stugan så har man färsk persilja
under vintern.

tynwätxbnixtQ i §u&§åfXet. ^erfilfeblaben
fönberffära§ fint oå) fätteg fåtoäl i lött fomfift
foppa fantt i potati§ftufning od) fåfer.
D^otenär froett od) urtnbrifnmnbe. ®enbrufa§
toib gulfot mattenfot biarrl)éoå) för att beforbra
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frambrptanbet af fjubutftag. ffröenäroroäberbrtf=
roanbe. staben anroänbag utmärteg fdfomförbe=
lanbe bldnaber, jfrubbfdr orf) infeftftpngn, enbart
etter btötta i brcinrotnorf) fåfomgrötar pdbröften
titt att förbeta mjälten.
s$erfiljan är emeltertib irfe fjälfofatn för atta
bjur; ben är ett gift för fängfoglar orf) gäfg.
Gräslök fordrar kraftig, förra året gödslad
sandblandad lerjord och något fuktigt skuggigt
läge. Omplanteras hvart 3:je eller 4:de år i au
gusti månad eller om våren, hvarvid torfvorna
delas och sättas 4 rader på en vanlig säng och 15
cm mellan hvarje torfva lika djupt som de stått
förut. Dervid efterses noga att gräsrötter icke med
följa. För vintern kan man inplantera gräslök i
krukor eller lådor som ställas på en ljus plats.

Jlnwdn&nmg t fms£«CCef. 9Kan fönber=

ffär löfen ganffa fint orf) fätter ben i fifffoppa
od) fifffdg ber bengifroer engobfmaf orf) erfätter
anbra fortg frpbbor. @tt froenfft bruf är att in=
älta finffuren grägtöf i npfärnabt fmör.
Sötarterna beforbratranfpiration, brifroaurin
orf) raäber. Sörufag meb förbe! roib anbtäppa,
Ijofta, gift, mattenfot. Sifroen fåfomblobrenanbe
ocf) maffböbanbe mebe! !)a be anmänbtg.
©dfom upplifmanbe mebe! funna be fint
l)arfabe btanb fobret gifroag dt fjäftar.
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Förvaring af köksväxter är redan här ofvan
beskrifven för hvarje sort. Vi vilja endast tillägga
att de rotsaker som förvaras i källare, böra ligga
hvarftals mellan torra sandlager, samt att alla
förskämda rotsaker böra bortplockas i tid under
vinterns lopp.
Fröskörd samt om fröns grobarhet och
förvaring.

Till en öfversigt öfver det som ofvan blifvit
nämndt om f r ö s k ö r d e n af hvarje särskild växt
tillägges här:
F r ö s t o c k a r n e eller de plantor eller rötter, hvilka
man vill odla till frö förvaras öfver vintern så
som här ofvan är nämndt.
Man kan sjelf odla och samla frö af följande
köksväxter: K å l, g u r k v ä x t e r , k å lr ö tte r , r o f v o r , p a l s te rn a c k o r , d ill , ä r te r och b ö n o r .
Dock bör helst endast h v it k å l , k å lrö tter, p a l s te r n a c k o r och ä r te r odlas af inhemska frön.
Af
alla andra köksväxter är utländskt frö bättre.
G u r k o r och b ö n o r lemna godt frö endast i mycket
varma somrar och de köttrikaste gurksorterna
lemna mycket litet frö. Fröstockar af h v it k å l äro
något svåra att öfvervintra, om man ej har goda
källare.
Gurkväxter, rädisor samt skidväxter gifva
frö samma år. Kålväxter, rotväxter och bladper
silja gifva frö det andra året.
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Fröns grobarhet.
Grobara äro: Under 6—8 år och längre: G u r k v ä x t e r .
»
»
» 5 år: K å l, r ä d is a , rättik a.
»
»
»
3 år: B ö n o r (turkiska och bondbönor), R ö d b e t o r , M o r ö t t e r , P a ls t e r n a c k o r , P e r 
s ilja , R o f v o r , L ö k a r och Ä r te r .
Alla frön böra förvaras torrt och hellre något
kallt än för varmt. Frön af s k id v ä x te r äro m jö li g a .
Frön af k å lv ä x t e r och r o t v ä x t e r äro oljiga. Gurk
växternas frön äro bäst till sådd när de blifvit
2—4 år gamla, kärnor af sista årets skörd gifva
deremot plantor, som bilda mera stjälkar och
blad än frukter.
Här bifogas en förteckning på alla de här
ofvan förordade frösorter, deras pris, samt det
minsta belopp som man får köpa från fröhandlarne*). Alla dessa frösorter äro dessutom pröfvade hos trädgårdsdirektör O. Lundén i Vasa och
kunna de derför tryggt förordas till odling långt
norrom Vasa in i Uleåborgs län.
10 g. D i l l ................................................10 p.
10 » Persilja............................................10 »
10 » A n i s ............................................... 10 »
*) Önsldigt vore att våra fröhandlare skulle tillmötesgå
folkets behof genom att försälja frösorterna sålunda: de
lättare frösorterna" till och med i 5 g. paket, de t3rngre i
100 gr paket.
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10g- H u fvu d k ål..................................... 40 p10 » Kålrötter......................................... 15 »
10» M orötter......................................... 15 »
10» Palsternackor................................. 10 »
10 » M a jr o fv o r ..................................... 10
10 H östrofvor..................................... 10 »
10» R ä d is o r ......................................... 10 »
10» R ä ttik o r......................................... 10
10 » Rödbetor......................................... 10 »
0»
1 portion ryska Gurkor............................. 1
7 4 kg
»
lu
V* »
V* »

Furst Bismarck tidiga . . . .
Tidiga engelska sabel . . . .
S p r itä r te r Dippes tidiga maj . . . .
»
Laxtons korgfyllande . .
S p r i t m ä r g ä r t e r Champion of England
V4
/
»
American Wonder. .
U
B
u
s
k
b
ö
n
o
r
Kejsar
Vilhelm . . . .
V4
»
»
Princess
g u la ................
V*
»
S
t
ö
r
b
ö
n
o
r
jätte
slagsvärd................
V4
B o n d b ö n o r Windsor stora gröna .
.
V*
»
Mazagan
låg
.
.
.
.
.
V*

1

Ä rte r

»

35
50
50
50
50
60
60
35
60
40
40

»
»

»
»
>>
»
»
»
*

Som synes äro de här angifna portionerna för
flera af växterna så stora att de kunna räcka
till för 2 år i rad, eller kan man förena sig med
sin granne och dela portionerna. Till ärter, bönor,
hvitkål, kålrötter, eller med andra ord, till de vigtigaste växterna köper man frön hvarje år, så framt
man icke odlar själf en del deraf till frö.
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Om beräkning af utrymme, sådd, plantering
och skörd i en trädgård.

Man bör i hvarje hushållsföretag gå tillväga
enligt noggrann beräkning. En dylik omtanke är
lika vigtig för att rätt bedrifva trädgårdsodling som
landtbruk. Man bör sålunda noggrant uppmäta
sin trädgårdstäppa, uträkna, hur mycket af ytan
som utgöres af gångar och rabatter, samt huru
mycket deraf som brukas till odling af köksväxter.
Man bör vidare beräkna, hur mycket man bör
odla af hvarje särskild växt, allt efter dess större
eller mindre nyttighet och behöflighet. Om man
t. ex. vill bereda sig en skörd af 2 skockar (120
st.) hvitkål och vet, att för hvarje hufvud erford
ras en yta af 1 kvadrataln ( = 60 cm) så måste
man mäta upp ett jordstycke af åtminstone 140
kvadratalnar; ty alltid misslyckas några hufvud,
hvarför man måste plantera minst 140 plantor.
Sålunda hör beräkning göras för hvarje växt.
Bäst håller man denna beräkning vid makt,
om man gör sig en karta öfver sin trädgård och
på densamma på förhand mäter ut för hvarje växt.
En liten räkenskapsbok, eller häfte, öfver ut
gifter, sådd, plantering, skörd och inkomster, är
äfven för den ordentliga trädgårdsmannen af stör
sta vigt.

Om prydnadsväxter och blomster.
Om blomsterlister vid boningshuset och
inom trädgården.

Den list, som synes på planen invid bonings
huset, passar att plantera med blommor, helst mång
åriga blomsterväxter. De växa år ut och år in,
blott man ser till, att man vid gräfning om hö
star och vårar icke rubbar eller skadar dem.
Bäst är derför att sätta små korta käppar som
märken invid hvarje planta.
Vill man hafva flere blomsterlister, är det
mycket lätt att anlägga dylika på yttre kanten af
kvarteren 1 och 2. En blomsterlist huru liten
som helst, gifver åt hela platsen ett gladare och
prydligare utseende, utom det, att sysselsättning
med blommor inverkar förädlande på alla men i
synnerhet på barn och ungdom, och de som äro
välsignade dermed, böra öfverlämna blommornas
vård åt dem.
Blomsterlisten djupgräfves 60 cm djupt och
gödslas med gödsel eller kompostjord. På våren
omgräfves listen ånyo, krattas och jämnas, samt
uppdrages med snöre en rand midtpå längs listen.
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Derefter planterar man 2:ne r o s e n b u s k a r — (af de
härdiga R u s a R u g o s a ) — på midten med 1,50 m
afstånd från hvarandra; emellan dessa planteras
ett stånd af » R id d a r s p o r r e » ( D e l p h i n i u m ); på yttre
sidan om rosenbuskarne sättas på 75 cm afstånd
en p i o n b u s k e , derefter såsom afslutande en planta
a f s v ä r d s liljo r .

En härdig och lättskött växt är » B r u s t n a
Den som köper en planta deraf
och låter den växa några år på platsen så blir
den tillräckligt stark för att låta dela sig i flera
delar, — den har de vackraste blommor att tillgå
under midsommartiden. Riktblommande växter
under hög- och sensommaren äro: R ö lle k a , S t o r m 
h a tt samt H ö s ts y r e n , som blommar sent in på
hösten.
Såsom mångåriga vårblommor vilja vi förorda
våra vackra V i f v o r ( P r i m u l a ) hland dem vår vild
växande » G u l l v i f v a » som pryder sin plats i kanten
af en blomsterlist lika så väl som trots någon af
de odlade » v i f v o r n a » . B lå s ip p a n vore äfven värd
att intagas i trädgården, den första blomma som
anmäler sommarens ankomst.
Den på våren tidigt blommande, vackra N a r 
cissen — en blomsterlök — är äfven lätt att odla.
Lökarne nedstickas på hösten i god och kraftig
jord, 10 cm djupt och lika långt emellan hvarje
lök. De fordra ingen annan skötsel än att någon
gång, hvart öde eller 6:te år upptagas om våren
sedan bladen gulnat och afvissnat då de delas och
h jä r t a n » ( D i e l y t r a ) .
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nedsättas en och en på hösten, i en omarbetad
och med kompost förbättrad jord, såsom här ofvan är beskrifvet.
Enåriga blomsterväxters uppdragning
och skötsel på list.

Enåriga blom sterväx ter äro de, som sås på
våren ute i fri jord, blomma under sommaren och
dö till vintern. De äro af olika höjd och böra
derför planteras i den ordning, att de höga komma
att stå bakom de lägre. De kunna äfven sås
omkring eller framför mångåriga växter, t. ex. på
den här ofvan beskrifna blomsterlisten invid bo
ningshuset, der man mycket väl kan så ett par
rader med sommarblommor närmare listens kant
sålunda: närmast kanten sås frön af t. ex. N e m o p h i la (blåa blommor) och 20 cm ofvanom dem en
rad med g u la R i n g b l o m m o r .
Dessa blommor böra i allmänhet ordnas så,
att icke alla mörka blommor komma att stå på
en plats och de ljusa på en annan.
Sår man enåriga växter återigen på en särskild
list, så randar man dem efter färgerna. Vackrast
är då, att någon rad med ljusa blommor kommer
emellan ett par rader med mörkare. Af sådana
enåriga blommor äro här nedan intagna några
sorter med deras olika egenskaper, hvarefter man
har att rätta sig vid anläggandet af en blomsterlist.
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B lå k lin t,

Höjd
60 cm,

(Convolvulus),
krypande,
E t e r n e ll,
30—40 cm,
L u k tä rter,
1,50 m,
L u p in e r,
30—90 cm,
N e m o p h ila ,
15 cm,
R eseda,
20 »
R in g b lo m m a ,
30 »

Färg
flera färger,

Såningstid
vår

blå,gul o. hvit,
gul eller hvit
flera färger
d:o d:o
blå och hvit
grön
gul
flere färger

April-Maj
d:o d:o
d:o d:o
Maj
d:o
vår o. sommar
April-Maj
d:o d:o

D agsk öna

W a llm o ,

Vill man hafva några af dessa växter tidigare
i blom, så kan man så dem glest, i en kruka eller
en låda med god mylla, i medlet af april och
utflytta plantorna på kalljord sedan nattfrosterna
upphört.
Om löfsalar.

Vill man anlägga en löfsal för skugga i träd
gården, så passar det bäst, att förlägga den vid
södra sidan i slutet af gången som skär trädgården
midt itu. Man vidgar der ut en halfrundel såsom
på planen är anvisadt. Den kan äfven förläggas
till en annan plats af trädgården, dock alltid så,
att man därifrån har en blick öfver hela sin lilla
täppa och sålunda under hvilan kan njuta af sitt
nedlagda arbete. Löfsalen planteras enklast med
S y r e n e r som äro de mest härdiga buskväxter vi
äga och med sina sköna, välluktande blommor
glädja oss ofta redan pingsttiden, senast till mid
sommar.
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S y r e n e r erhåller man lätt från hvarje herreller prästgård der det alltid finnes gamla häckar,
hvilka kunna skattas på unga telningar och rot
skott utan skada för häcken. Löfsalen anlägges
helst i cirkelform med 2,40 m genomskärning.
Man klipper häcken, när så behöfves, så att den
ej blir mer än 2,50 till 3 m hög. Bör ej bli högre
att den ej må skugga, möjligen i närheten stående
planteringar.

Slingerväxter.

Slingerväxter utgöra en vacker prydnad såväl
för boningshuset som för trädgården. Dessa kunna
ledas upp efter husväggen, kring fönstren eller
upp på staket och bilda då vackra omhängen. De
äro lika lätta att odla som andra växter. Hela
skötseln består deri, att allteftersom de växa upp
ledas kvistarne efter önskan och bindas upp med
ylleremsor eller bast (blött i vatten) vid nubbar i
den form man vill gifva åt omhänget. För att
bekläda små låga staket eller en väggyta under
ett fönster passar den enåriga växten L u k t ä r t e r
med sina doftande blommor.
Till löfsalar och kring fönstren på bonings
huset passar H u n d r o f v a n (Bryonia), emedan den
växer fort, samt »går ner» eller afdör ända ned
till roten för hvarje år, ehuru den växer upp på
nytt från roten hvarje vår.
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De härdigaste bland våra mångåriga slinger
växter äro onekligen: H u m l e och C a p r if o liu m
för nordligare delen — och V ild t v in (Ampelopsis)
för södra delen af vårt land.
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