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Om de Växter, som omtalas i BibeJen.'

Y;, xterna 5ro organilke kroppar, fammanfatte ti ^

trådar och ror; fom tarfva loda, vSrme^ ljus och
luft til fit underhåll j fom utveckla fig i grenar,
blader och biomor; fom frambringa et fro och
fortplanta fine likar; fom kunna fjukna och i^o.

De 5ro af mångfaldig art och befkaffenhet til flor-

lek och varaktighet: åiika olika klimater, och
2ro almint nytcige for niannifliors bchof och be-
qvamligher. Deras frön och åtbare rötter, deras
vSlfmakJfge frugrer föda millioner manniflcor och
djur. Skogen gifver lugn emot fiormar och en
fvälkände flcugga emot Solens brånnande flrålarj

blomftren med fine praktfulle fargor och ila un-
derbara fägring förnöja allas ögon, lika fom luk-

ten med fin angenämt doftande angå. De utgö-
ra en af de adlafle gafvor af en mild och algod
Skapares hand, f&mt omtalas ofta i de helige

Böcker, hvilke ior männiflcoflågtet åro af det
hogHa vSrde,

a

I

Växterna 5ro for mannlfkan de oumgSngeli-
gafte, de nyltigafle under hela defs lefnad. Det
nyfödde barnet hal knapt hunnit komma til verl-

den, innan det Ivcpes i det mjuka linnet, och
defs fifta fång, i hvilken en månnilka flutligea

nedbåddas« bfir Likkiflan^ famm^-jnfat af nagre

br^er, Utaf växterna håmta aiJe. foJkflag de m5-
ft«» de fundaHe och de ISckrailc f6doåmnen> famt

\

-\
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e fl^Oe och fåkrafle Li^kemedel, fil fSrbatring

^f en forlorad hSlfa, Några plankor* hopfatta til

et på Vataet? yta llytaqde farryg gifva tilfMie» at

l^ringfcgla hela jordklofers rymd, at uptåcka nya

delar af verlden, at btfoka och lara kånpa frSm-

fnande folkOag, at utvjdga en loaande handel och

förvSrfva fig tufende lorut okända beqvSuilig

heter, nöjen och rikedomar, Fafagcln Jyfer vål

ined fin pragtfulla fljert, och F|årilen qied iine

Ikiftande fargor; men de Jyfa och forf^inna fnart,

då den med Jufende blomfler beprydde Sngen ut

hredcr en fkonar^ taper, och flcanker vara ögon

en varaktigare prydnad, en fl^onare tafia. Jagt

qch bofkapsfkotfel kunna val llUdkonnna finl

famhSllen; men VSxtrikers odling bar endaO kun-

pat frambrmga de ftörfte Samhällen , de /lorAö

framfteg i Vecenfloper och Koörter /til en grSns-

Jg.s inåqnifkors förådlingt Utan de ovSrderlige

Sådcsarfernes odling och dgras beqvåiiiliga forva^

rande for tilkommande behof, ytan jordfrukter

och frukttran (kulle månnifkor ånnu vara Norna*

^eC) utan florre famUalsinråttningar, Ufan Skolor
och Akademier j utan en högre odling och alle

de pytti;;e tipfinningar, fom utmärka , hedra och
agna v5rt tidehvarf. V^xfern? /årrjäna {aledes

V3|-]e rnSnniÖtas ftorOa upmSrkfamhet: och de

ra» Mnpedom flcal ahid Kunna medföra någon
VcrKdig nytta, glädje och vlnft, uti »lie (land

och under alle lifvets omflsifccn. ^
\

M

J

VIxterna i airrSnhcf kunna indeiss uti trcm

P? flora fläckar, nemligea Träd, Bufkar ocH

w«4
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Ptantot. .Traden vSxa långfarat ocH kunna up-

hinna en anfeiilig fiorlek, hågd och flyrka, famt

flere hundrade års ålder. Plantorna åga i^llan

en mångårig varaktighet. — Många upnå blott

et enda år, och några fulborda line frön innoin

andra året. Tufende finom tufendc olikheter vi-

fa fig vid arterna i anfeénde til ftjelkar, grenar,

blader och blomningsfSt, fora alle tolka Skapa-

rens grånslofa vishet öch almakt.

h

De tvlnne ^Snen^ fom hos Växterna Sro li-

ka (a almåune , och lika ia oodvåndige , fom hos

Djuren, gifva de låttafte och {^krafte kånncmår-

ken til de Tjugu iSrfltilda klasser, uti hvilka

Växterne be(jvamligaft indelas, til lätnad och hjclp

for minnet vid deras kSnnedom, Förutan Våxt-

rikets angwåma gråaficag utan blomftrens .fkonä

fågring, utaa Växternas ovårdcrliga nytta, ikul-

le jordklotet vara en ödemark och et magert

boftålle fir männifkan, hvilken Gud gaf förmå-

ga, at beundra defs ikapads verk, och hoja fin

tackfanihet tU defs hmuiielfka Thron*
1

Under Mosis fyndaflod gingo fannolikt Inge

VSxter förlorade. At från bibthållit fig, vifar

NoACHS Dufva, fom förde en groa ^vifi lil

arken»

(

De Biblifke VSxtcr/ fom finnas uti Upfa!

Herbario, 5ro Olea europxaj Ficus carlca,

comoru»; Elaragniw angufiifolia; Phoenix dacty-

lifcra; Amyris gilcadcnfij; Zfzyphui Chrifii; Ge*

/

%
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Aca-

nifta Rxtliem; Gosfypinm 'arboVéum; Cyp
papyrus^ Arundo don^.xV Triticuni jcfliyum,

bernum; Atropa mandrsgora ; Vitis vlnifera^

Ononis fpinofgi; Pinus fylveflris; Pi/lacia Tere-
Iblnthiis; Hedylarum Alli.igl; Ceratooia filiqua;

Solanum fanctum; Suacda béccataj ' Arremifia ju-

daica; Crocus fativus; Tamarix gallica; Plaranus

ortentalis; Lawfonia inermis; Sinapis nigraj

cia vera; Pterocarpus fantalinus; Aloe perfoHata;
Mufa paradifiaca; Cupressus virens; Hordeum
vulgäre; Rofx fpeclés flera; Mentha crifpa; Ane-
thuin focniculuin; Cumiaum Cyminum j Phafeolus

* vulgaris; Punica grDnatum; Morus nigra; Myrtus
cominunis, Quercus ilex; Laurus cjnnanioivum;
Salix bbylonica; Nerium Oleander; Corylus avei-
Jana; Acer platanoidés j Populusalba; Pyrus Cy-
donia, Anaflatica liierochiintica; Cucumis inelo,
colocynthis och sstivuj; Buxus virens; . Ervuin
lens; Brasfica oleracea; Lilium candidum. Felan'

de 5 ro Myrrhatrådet, Opobalsamum, Cedern.

Likafom vid Djuren, ]infve vi Sfven vid V*^x»

terna begagaatj hvsd den iiiångkunnige och hogft
fortjSnte Uraren vid Upfala Hogfkola, D:r Ön.
MANN, uplyft och meddelat Almanheten uti fine

flackar. Och hafve vi 5fven mycken forbindclfe

hos H:r Profesfor Sjobring, fom med fine vid-

drakte och beromllge infigter uti Hebraifkan och
Arabifkan, haft åtn godheten, at meddela man-
ge nyttige underråtteller, fa vSl om Djurs och
Våxters Hebreifke namn, fora ilcre andre åmnen,
tivllkas fulkomligate kännedom, vi h«ft af no-

^
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éen. Af vainiafte tackfiimhefs k«^nfla förklare Vi

Deife Akadeniifke, hedervårde^ cirifke och outtrör-

tdigen srberfiimme Lärare, v3r forbindelle lor al

ois bevjfad vanfi^^p, valvilja och bcnagit bitiåde.

kan det

gfadt al d tnoaa
w

å

[ ŝ

fva håndt, at vi fiundom tniQ

och fanna uti et fä foga fori

dt åmne. fom d Hvarj Lån
och grinfKare tSckcs med fine högre infig

ta och fo hvad VI aldrig Ixnickrat ois/

at kunna låinna til alla delar fulkoiDligt

ParadistradEt, Musa Paradijiaca,

n tredje Skapelfedagen frambragtes Gräs
och Örter, fom fro hafva, och Trä^ fom fru

bara. I. Mof.
gt

i 11 % 12.

Gud planterade en Trädgård uti Eden, och
infatte der Mdnnijkan. Ea flrom,foni delade fig

uri fyra floder, utgick deraf l Mof. a: 8-~l5.
Hvaråfl detta Pcradif varit beläget > derom åro

flera olika naeningar. Sannolikafl år, at det va-

rit beläget emellan iioderne JLuphrat och Tigrir.

PW*B

Uti detta Paradis voro tvånne Träd i fyn-

rerhet märkvärdige^ neniligen Lijvets Träd, och
Kun/kapeuf Träd på godt och ondt.

j

Hvilkcr vriiit Lifvsis Trdä, k sideics okacdt»
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Til defs frugt fick Adam icke uffirlcka fin hand,
icke ata deraf, för at icke evigt lefva. i Mof.
3: 22. Kunjkaps Trädet ]^si godt och ondt,

hvars frugt var Adam forbuden, at ata, anfes af

de flåfte, for at vara Musa Paradifiaca eller Ba-
nanas trädet i Mof ä; 2; 17.

j

rid

KuYifk^pens och LIfvets Träd aro icke fpecifikt

Bibeln urnifirkte, utan endaft genom en omfkrifning
flSninde, dec förra Euhaddaal tov vara och det fed-

nsre, Ets hachajjim. Den befkrifning, fom den
heliga Skrift gifver ofs på desfe TrSn, 5r gan-
fl^a ringa, och ocilrSckellg. Vi vete icke, huru
]5nge forbudet, at åta af Kunfkapens träd fkulle

rackar om någon vifs tid af Skaparen dertil var

beflaind: eller om detta tråd fans endaft inom
Paradifets område^ eller om det efter fyndafallet

fat fprida fig vidare ut i andra 1.5nder, Defs
frugt befkrifves fåfom angenSm för ögat, och
beh?gelig for fmaken. Om hiAorien derom fka!

tagas cfcer orden, fa ar val intet träd bekant, fom
båttre kan lampas til Mosis Hifioria, ån Musa
Paradijiaca, Om lifvets tr.*d åro underråttelfernc
ånnu kortare och fårre , åfven , fom om det til-

iland, uii hvilket vare forflc Föräldrar fkulle för-

blifvitt i d« fpjj, de icke fyndat,

Mufa Paradifiaca ar en art af Palmfr'd, fom
åldring får nagre grenar: fora åger alle flne bla-

det uti ofverfta toppen, hvarifråu Sfven Womor
framkomma. Stammen upvlxer til flere alnars

hogd. Det våxer endaH i de ISnder, fom. ligga
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intil ^quatorn, och trifves icke v^l/ utoih Tro-
piken pianteridt. Dels blader blifva ilere alnar

jånge, och mer an, et qvarter brecle, odelade och

mjuke; fåledes voro desfe blader tjenligaft til

fkorten, at dermed fkyla fig, då vare fö

fader Adam och EwAj efter fyndafallet, blefvo

fin nakeobet vatfe, x Mof. 3:7.

Defs frugt 5r ymnig, sflang, i början groo,

fedan mera mogen h{ en angenäm gul färg. Yttre

Otalet år mjukt , och aftages mycket lätt ifrån den

inre masfan j hvilken 5r fåfoni en blandning af

det finjjfle mjöl, läcker och mjölk, ganflca ange-

pSin til fmsken, ntan at pa nSgot fått befvara ma-

gen med lin fotma, Frugfen ix^^ almant i de fla-

Ha hera länder, och frådet planteras derfore al-

JeflSdes med rocfkotr , emedan ånnu aldrig deraf

nagre mogne Iron kunnat erhållas. Uti Europa

kan trädet odlas utt mycket varma Orangeiier*,!

och bar i Upfala Academies drifhus fordom, bå-

de biörnar, och gifvit frugt. Bcfyqnerligt Sr, at

detta enkla, ogrenade TrSd, aE mer an en mans
hogd, få fnart det blcmat och frambrsgt fine

frugter, dor bort helt och hållit ofvan jord , ogh
iortplaÄlas cndaO med nya fkott ifrån roten,

Sjöfarande famla frugterne grSna^ och för-

vara dem under leGn flera veckoc, då de fma-

nigom och efter hund mogna, och nytjas til de-

fert vid middags måiciderna. Uti uAra Indierne i

fynncrhet lefva mange millioner af defs hålfoi^ra:

me och vålfmakelige frugter.
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Dadel*trad, Phoknix dactijUfera, ThamAr.

Dadeliraäet 5r en Palm, och alle PjilmtrSn

Jldlja fig til fit utf^ende och til fin f.iiimEnfåt-

niiig IfiSn ;.l!c andre båJe Trän, bufkar och vfix-

ter. Deras Stam ar altid enkel, utan någre gre-

nar, tilkommen utaf de äftalne bladers'' faflen

,

jnneflutsnde en ganPKa tjock niårg, fom Sr los,

och et godt och fortraffeligt fodo-ämne. Alle

bladerne befinnas ahid i toppen, der de urgora

en flor bladkrona. Diti forfla blad, fom Utm-
Konimer, Sr enfamt enkelt och odeladf. De,
fom fedan efterkomma, 2ro Dier och mer delade

uti fmalare eller bredare ribbor. Stundom likna*

desfe blader Solfjådcar, flundom åga de en acfeil-

lig Ungd, af flere alnar eller famnar.

Blomor och FrugtjHundom til otrolfg myc-

^

keflhet, framfkjuta ifrån toppen, mellan bladerae. V
i

•K

E: Palmtråd gifver /lundom Indisuerne alle

cleras nodvändigafle behof. Rajus oiptalar et Palm-
tråd 300 alnar hugr. Cocos trådU Sger vanligen

80 alnars hogJ, och Irugtcn är flor, fom ea
n^ans hufvud.

Phoenix dactyVtfeva eller DadelPalmen 5r
c!en, fom egenreligen omtalas i Bibeien, Dcfs
ftamm våxer långLmt och blir fUIan mycket hoa,
men har deHo längre blader. emellan hvilke blom-
klafjrne och frugrerne framkomma uti flor myc-
UalKl Perfianerne, fem mycket odla dcsfe Palm^
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frän, OQh nytja Dadlar til fÖda, hafva l^ngehJt

f^g bekant, at Han-blommor och Hon- blommor

fiJilras p3 i^rfkilde tr3n, och laledes at f^rfl<ildé

kan funnits. Af Hcnnarnc hafva de fumlnt Fro-

injSIef, dermed pudrat Honorna och erhSUit dsr-

igenom florrc och fmakeligarc Dadlar.

d f Aorl). eU

ler flur^c sf Mars, Palnnrådtn med telningar,

foni effer 5 eller 6 ar håra frugr. Emellan hvart

10 eller 20 PalmtrSd Jättes et Hanfrad, Uti Sep-

tember aro Dadlsrne mogne. Skola frugterne ut-

foras til forfåijning, opnas de mtdt pa, torkas i

Solen, och inpackas fedan hardr uti korgar, f5

å— ,

berSucIfe i defs Refa 2 DeK p

enligt Berggrens
/

Nagre Dadlar, fom Ibrahim Gibraltar un-

der fit vi/1-ande i Upfala, behagade meddela H:c

Pfa:fe$, grodde ganfka v51 uti Upfala Orangeri.

Dadäträi lika fom alle andre P^ilmtr^d,

hora cndad til de vsrmare ISnder innon) Vi^nd-

kretfarne, men i lyunerhet i Pcifien, Ethiopien,

Pa!;cflina, Egypteo, Barbarier, ^'yrie^ och någre
andre trakter.

^3

funno rtraxt efter utgången
Egypten uti öknen Elini 12 b

mer til forfrifkning. Vid C^p Verde fann An-
»iRssoN en hel fkog, två mil lång, måA af Da-
äftträn. Uti Perllen och lyckelJg^ Arsblen blif-

<
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va Dadlarng bSft. I anien och Portugal ^t\

cas iiagre Dad^krSn. Osbeck fann dem vid Ca-
dix." Uti Upfala Orangeri odlas de.

Frugten Sr af et litet Pärons ftorlck^ kot-

aktig, fot, valfjiiaklig och födande. Til Europa
före* den flundom inpackad. Fordom borde den

jfinnas på Ap^otheken ock nytjades eniot bioflfjuk-

doniar; men fom den fkadas låtceligen af mahl ^

har den blifvit utmunflrad. . ,

Palmtran omtalas uci

2 Mof. is: 27. Vid Elim funnos de til et

antal af 70.

Pf. 92n3. Den ratfSrdige fkal grondca (a-

foni er PalmtrSd. r

Jerem. 10; 15. fagcs om Hedninmgarnes Af-

udar af TrS, at de fla qvar, låfom cc orörligt

almträd; men taia kunna de icke.

Htfek. 41: iS. Vid Templet voro gjorde

Cherubim och Palmträ'y et Palmtrad emellan
tvånnc Cherubim; och

Hefck. 4t: 25, 2^. På dorarne i Templet
voro arbetade Cherubim och Palmträ, likaf

Åom
p" vSggarna: På inra fidorna af Fårhufet, på bå-

da fiJor om fnnilren voro Palmträ, Sfveii fom i

UtbygnadeQ « f Templet, och på bjeikarna.
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Syrach 24: 13. Jag har upvSxi fii{om et

PalmtrÄd vid Engeddi.

1 Kon. 6: 32. 33. Dorarne til ingången i

Chorct gjordes af OlivetrSd och firades med bild-

huggare arbete af Cherubimer, Palmira och blom-

verk..

Höga Vif. 4: 13. Bruden läges vara er

Paradis» bvaruri våxa Granater, blomOrande Pal-

mer och Nardus.trSu, Nardus aud f«fran , Ränna

och kanel.

Palmer nåmnss larfkildt uti:

1 Kon. 7: 36. pa fldolkifvoine både ISags

efter och tvSrsfore hade man utflucket allehanda-

tilder af Cherubim, Lejon och Patmirän,

H6ga Wif. 4: 13. blomflrande Patnur ocK

Nardus.

5:11. Hans hufvud glimmar af guld,

bans hår lika blomfteri]viftar af Palmsn^

Palmsn.

Höga Vif* 7: 7, 8. liknas Brudens v:1xt vid

Palmq\'istar omtalas pa flere Hållen, låfom;
t

3 MoC 23: 4o. på forfla dagen i fjunde ir-a-

nåden ikolen J taga frugren af vackre trSn, ^iu
fisr af Palmträn, och grenar af andre tr5n> ocli
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f Plhl, fom vSxer vid b3cksr, och glSdjen tå

ifor Herren eder Gud i liu dagar. / '

"^ 1 Maccsb. 13: 51. Simon Ii5lrj fit intae i

borgen med Joffanger, /yfl/w/^m/ar, allehanda ftr2n-

gafpel och tackfåjelfer.
'

*

a Maccab. 10: 7. deu^buro lofkraniar och

vackre paUnqvifi

Ne^hein. 8= 15. Gar ut pa bergen och hSm-

ter qvlflar sf oljetrån, balfaniuSn, n^yrten, palm

och andre lofrike trilnj at göra lofhyddor, efter

fom fkrifvit flår.

Elaj. 19 1 15. i Egypten (kal hvnrken huf

yud vara j eller fljert, hvarken Pahnqvljl ^W^t Saf.

Joh. Ev. 12: 13. Vid Chrifti ankomft til

Jerufakm, tog folket Palniqvijlar och gick emot

honom. •

Dadlar omtaUs I Höga Vifan 7: ^. der

det heter, at Brudens broA likna Dadlar. •

Dadclsaft nSmties blott en gäng i Höga
Vifan 5: I. jag hnfver Sdt min honingskaka famc

med min DadelfafL

JDadeltradets Stamm nr fällan iriVcket hog;
men fi

ho]d« Kämpfer fann en flanim, 4 til- 5 famnar

tjock. Vanligen blir den endaH 3 fot tjock. Trå-

d^t blir fuivaxr pa 50 år, och kan upltfva 300 är.
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Han-blomornc inneflotas i cR flor fkida, med
Jiiange långe och fine ax, pa hviika fitta prJkné-
Jige biomor med trenne hannar och et litet äm-
ne til hona. Honan 3r pl et fårfitildt tiM frugu
bar, rundad, med en kort och hvit Stylur, Adan-
SON har räknat 200 honblomors ax, på hviika
tie kortare 5gde 40, och de ISngfte 80 frugtSm-
nen, (aledes 1 3,000.

Perfianerne h;*fva iSnge feSnt Je b2gge ac-

(kilde kSaen af DadelrrSdct, oeh med konft od-
Jat detlamxi};?» *^

r

Hasselqvist har gifvit osf defs bcflcrifning

och Hifloria i fla Refa p. ag. Dä Hon-blomor-
ne urflagit, 6pnas en Hanlkida och flångelcn i^i*

tes bredevid och emellan Honbloinorfia > ét be-

frugta dem» Hanfkidorna kunna til åetta Inda-

jivåi gömas et helt år. Honikidorna opnas u:i

Februario eller Marfio. Hvar Hrfkildt gren (pe*

dunculus) far 30 Dadlar. De ofrugtfame Dad-
lar blifva lorre och utan not. De befrugfade

Dadlar inn^fluta en not och blifva af et Plom
ftorlck , hvitagtige eller gulagtlge och omklädde
med et fot Sinne* Då de goåc Dadlar pråsL^

,

erhalles en iafr, fom liknar fm6r och nyrjas til

faier.

uns

De^baAe Daälav fåljas h de förnämare; é
torrare at fHuue folk, och de omogne gifvas St

Kameler.
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DadiUrSdm ufg5ra fiere f
Af Ijvart trSd l}åirjras en Ducats

fva 3 , til 400, ånd

n

iked

och Crt

tråd

xtU
gen 2 alnars rymd

1 kr

nt

Fårfte Ddi/nr inlaggas ined facåer, £t nyt-
Bfåflfj

Med värn gl{\Q

få nytja fpirifuofj

Oaiogne 5ro de Ikadeiige.

Turkarne, fom ej

s
jas tii bjälkar och gnagcs af nK%fl«ar. Af

Palmfondiig erhållit fit naau

A

^

Pahii finnen odlad på giinfl^a iiiange fiållcn»

fafom et aluiånc' nyttigt tiad. " * » ';

Vid lericho och Jsrufalem, enligt Shaa\

på oliobergetj emelJsn Jeruialem och JafFa, en-

ligt RAtjw; vid Galilei(ka hafvet, enligc Cotv^tk;
vid Geniri ; i fleaiga' Arabien

, (2 Mos. 25:
27.), — vid Eiini, bvsreft Munkarne lagas h^if-

va utaf Dadlar och andre frugter en inkomfi af

2500 pund Sterling, enligt Montagu; i oknea
Dfchefira; vid Goroadal fann Furer Palmer; pa

berget Horeb; i Jcmen; vid Gaza och vid fj6a|

Genezareth , tillika med Balfamtrådet , Granat -

Oljctrajdet, fikon, nötter och vindrufvor.
/

^
\



H
f.

Aioe flågte^ir egenceligen liema i Anrika,

och i fynnerhet i Goda Hops Uddens ödemar-

ker, dar de flaHs arter vildt växa, offa sf det

befynnerligafle och inångfa/digafie urfecnde. ÄLoe
perfoUata, fom växer både uti det förlofvade jan-

det och annorftades, Sr den flörfta utaf alla^ yl-

xer up fäfom et Piiimtrad, af en mar.s höjd, med
enkel, naken Aam Och alle bladerne emot toppen,

Desfe blader åro Oundom ofveren aln långe och

naOan et qvx-jrrer hrede, randade i kanten, myc-
i eV tjocke och' fiiftfulle. Saften ^rgronagfig, men
/lelnad bh'r den brun, 3r ejanfka beflc. Jaxeraroch

införd i Apotheken under ranm af AlcS. Lfka

nied alla beflo faker, emot/lår den rota, nyfj<n5

derfore til balfamering^rr ^ tillika med Myrrha,
lamt til rokcifer, ^^

?

r

V^xer ymnigt pä Goda Hops udden, lom
fes Herr Pu^sidis Reia, 2:dra Deh p. 55 v 5^»

57 1 och uti lyckejiga Arabien,

Aloh-irädj (Lignum Aloes) 5r en hel annan
växt, fom afven ar våliuktande och nytjas til i6-

kelftr, men år åanu, icke til £n flågte val kSnd

utaf Bofanifterne.

PI. 45: 9.' Myirha, Aloe och Cafia äco

dine kläder. . ,

'^

->

-^.

Sedefpr. 7: j;. Med Myriha, Aloe och
Canel hafver ]iig gjort min Sångkanunare våliuk-

tande.
t- : ^

Hog. Vil. 4: 14. upraknss Myrrha och ^/o^

ibland fiere andre, valluktande kryddor.
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fig

Joh. Ev. 19: 39 NicoDEMOs förcJe me3

ea blandning af Myrrha och Aloé\ til et v3r

<!e af hundrade mark.
^\

y

Myrrha iCJia, Mor.

*4

PC 45: 9. Sedefpr. 7: 17. Höga Vis. 4:

upråknas Myrrha ibland andre valluktande

krydder; le AloL

Höga Vis 6, Rokelfe af 3Iyrrha upfteg

från Bitet,

Höga Vis. 5: I. 5, 13. fliges: jag hafver

fkordat niia Myrrha ; mine händer dropo at

Myrrha; hans lappar voto drypande af finaOc

Myrrhii.
^

Syrach 34; 2o, Jag gaf en Ijuflig lukt f^*

fom den båfla Myrrha.
^-

Prof. Ad, Afzelius har huron) lugifvit flera

Dispufanoner. .
-

2 Mos. 30; c:
3

—

s5. fe olja:

Matth* 2: II, de tre vi(e M^n af Öfltrlan-

den bnro Fiålf^iien fkSnker af Guld, R5keife och

Myrrha.

Joh. Ev, 19: 39. fe Atoe\

Någon anledning Sr, at loimoda, det Myr-
rha erhalles af någon Amyrif , nSra befl^^gtad

med Opobaljatnum Den kominer ifrån Lyckliga

Arabien. , ,

Fikon* träd. Ficus carUa. Theenah.

Fikon»trådct 5c icke något fyanedigen vaQ



m

kert tråd. Defs Jiamm 5r ful, ofta krokig och
Rnolig; (lefs grejiar krokige, forfl nedåt och fe-

dan upåt b6jde; btaderne flore, rtiäfve, oftafl

delade uti trennc eller flere flikar; faften är hvit»

tjock fom grädda af mjölk, och vif«r, at frådet

2r af giftig art. Alle hlader aifalla emot vintren

,

då trädets nakenhet med flne ormlike grenar gif-

ver et ännu mera obehagligt utfeende. Frugten,
fom 5r paronllk. Sr ganfka befynnerlig, och trä-

det olikt alle andre växter, tii fit blomningsf
del år egenteligen blomornas få/le (receptaculum),

fom innom fig aldeies fördöljer blomorne , hvar-
af Hannar och Honor finnas pl färfliilde trän. På
den inra fidan af Fikonen fitta faledes blomorne
undangjomde, och detta fäfte eller Fikon ar i fic

omogna tilflånd grönt, hårdt och med fin mjolk-
laft la giftigt, at det förorlakar både upkaftning
och diarrhoe. Når det mognar, Wir det pur-
purfårgadt, får en fot, angenäm finak , och år

dä mycket födande, äfven tjenligt uri broHfjukor,

Och lagdt pa bölder, at bringa dem til bulning.

Fikonträdet gifter aldrig fulkomligt mogne fron^
utan forrplanras med drifqviflar ganlka lätt.

I de varmare länder, der fikonträdtt c-ndaO trif

ves och odlas, njufcs frugren fätflc fiere månader,
inpackad förvaras den lätt och nedpackad föres
åtn til andre orter, fom en handtlsv^ihra. Uti
kallare länder hålles trädet uti Orangerier ofver
vintren, och frug-cn kan erhållas mogen, cå var-

mare lomrar '.infalla. Fikonen växa på grenarne,
affkilde från binderne. De kunna ä:as med bröd
och Svinkreatur derm;d godjs, emedan de gifva

mycken fetma. _.
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, • Uti fodra Etiropa, Grekeland, Aflens åtfkillige

trakter, och på Goda Hops udden i Africa finner

inan Fikonträdet växande , merendels for fla flora

nytta odlndt, til tjanft for MiJIioner mannifkor.

Uti Palseflina våxa Fikontr£*d^ både vilde, odlade
och förädlade. De växa uti Egypten , vid Jiiffa^j

Setr, ei:ie!lan Rama och Jerufalem, på Oljober-

get, onmring Bethlehem, och i öknen Saba^hvar-
efl de Fikon togos^ fom Spejarne förde til Ifrae-

[om pa Tibor, vid Sichecn,

i Galileen, vid Dschaddin, Sidon. Lydda, Nu-
Zaieth och

'%

4 "4

. . Frugfen ar flcmdom ganfka ymnig: et enda
träd kan gifva två til trehundrade il<alpund; defs

C<ugga år Qck mycket fvalkande for dtfs Hore
lof, af mer, an et qvarters diameter.

4

Fikonträdets fro-fedning ar ganP^a befyn.ner
iig och egen i fm art. Man trodde långe', at

Fikon icke agie några blommor. Vid början &f

1(5 f^culum var Cordus den .forfle Botsnifl, lom
gaf formodan dertil. Han dog i Rom V544.
Efter ethundrade femtio ar blef TouRnefort
dem varfe, och anlag dem for Iionor. La Hirj
upgsf fedan och befkref hannarne 1712, fedaa
Magnol kort förut af\'en upf:*kt dem. foNTE-
D£R\ fann åfvea hannar uti Caprifciis.

Mogm Fikon, i fynnerbet Hskte, lindra ho-
Aa, hälla opet lif, liadi-a varken af bölder

'

bringa dem til niogaad,

*
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Tracv^rten ar los och ioga dugelig.

Fikonträd våxa lått och planteras i' cfe flalle

värme länder; afven uti Pala;nina, på oljobrrget

och i *defs Dal, vid Elifas bruna, Berhlehem ,

Jafia, Galil^iflca hafvet; *i dalen Crum vid Jeru-

fBleai, vid Genin; vid Saphefs ilad; på Horebs
berg; i lyckliga Arabien; och flere andre Aållen,

I fodra Europa odlas Fikonträdet almant och in-

lagde Fikou utföras fom en handeisvahra.

Soiiillf^e Fikonträd frambringa endafl hna-

hlomor, Sådane trän få namn af Caprljiciis och
bara ingen frugt: defs ksrc 5r odu^^elig til föda,

och afialler tidigr. Vid desfe affatlande kartar

liknar Johannes Jfjcrnornar fall Jrån himlahvalf^

vet vid den ftora och forjkräckeliga jordbafning

,

fom jSreftällis pa det fjetle urjriiUade bladet i

Uppenbar. , B. 6: ij, Efaias i J4; 4, tijcke^ aga

famma bild. Karten^ fom är torr ^ karf och oåt^

bar^ teknas i ^erem. 24: J. der Propheten om^

talar tvänne korgar den ena full med goda fikon ,

den andra med elaka ^ dem ingen äta kunde. Uti
^erem. zp: ij. omtalas äjven elaka Fikon, dem in-

gen njnia kan.
i

Caprificm Vai fäledes aldrig mogne Fikon,
emedan detta träd äger endaA IJan biomor; men
desfe blonior kunna tjäna och bidr-iga 'til hon-
trädens frugfers' båttre mognad genom en lite.a

Flugas [Cynips) tilhjelp, fom ingrir uti han-blo-
morne, blir pudrad af deras fronjjol (;jo/M och
går iedan in uti hon-blomornes fikon, for at be-
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frugta dem. At ined kon/1 befrugta Fikon, for-

dras och nytjas Caprificatio fluadom. I Levanten
ITig TouRNEFORT bondcme fatta grenar af CaprU
ficus p5 Hon-fikon tråden, hvarigenom de iingo
mångfaldigt mera Fikon, åa foxn ih i Europa.
Grekerne hafva, enligt Pi.iNn intyg, afven kSnt
denna om/iaadighet. Och i Grekeland famt Itah*en

lagas frugtbare fr5 pa' detta fatt kunna erhållas.

Uti Grekeland ätas Fikon med bröd almånt af
bonderne, och uti Athen voro Fikonen få läckre,
at de blefvo til utforfel focbudne, Grekernes an-
genSma Fikon lackade Xerxes ifrån Perfien, at

bskriga dem, och Fikonens läckerhet torde åfven
til en del varit orfaken til Carthsgos förfloring,
enligt någras mening.

H
planterad

intygar, at Caprlficus trSd

Hon trädet gifver endaH 5tbare Fikon. G^
frodning forådlas de til fmak, bordigh

faftrikhet och tidigare mognsd, få st de blif

af et mycket högre v3rde, fom it:^ af Jerem» 2
4. Och Ofea; 9: i o.

va

Uti Palasftina, iikafom i Europa, mogna Fi-
.foH.^-j vanligen icke fSrr, 5n i AuguHi månad;
mea de tidige fikonen komma om våren, uti

April och Mi:j uunader. De tidige Fikonen hot]a
^tfpricka om hoHen, Aå (<:dan i dv^la hela vinr-
ren, och mogn^ om Våren. Sådane kunna träf-
fas i Pdlxflina vid Pålk-tidsn , och et fådant fr^d
in'ae det varit, fom Fr^ifaren tråfEide vid vSiieÄ

-f
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var icne.

fil Jerufalcm. liviiket var offuerlaaif. Och fom

omtiiiss i Mafrh. ai: 19/ I Macc. ti: 13. la-

ges, at de vanlige Fikons tid ännu icke

Den karf. fom om horten framfl^juter, Aadnar at

kylan i fia vaj^f, men af Vår -fölens varma flra-

lar qvicknar den och mognar ^n frugr, då andre

trSd fårfi börja fkjuta knoppar. Vid Jericho bSr

det frust 10 månader om året.

Om våren utfpricka Fikonträdets blader och

vanligen framkomma då ämnen til Frugten. Det

heter dcrfore uti Matth. 24: 3a. Marc. i5: 28.

Luc. 21: 39. af Fikonträdet lårer en liknelfe.

N5r i fen Fikontradetf grenar fvSlIa och fkjuta

lof, fa domen i, at fommaren år f6r hand.

•^^V Plaipu loy: 3?. åifkiljer bSgge Fikon

Fikontradetf frugt var en af de föker, hyar-

mcd Moses iokte göra det forlofvade landet an^

genSmt for Judarne,

4 MoC 13: 34. Spejarne hemförde Granaf-

Splen, en Vinranka med en kUfe diufvor, på en

flång, och Fikon.

Fikonträdet forekonimer, ofta omtalade i

den hfiliga Skrift:
^

5 Mpi. 8*. 8. fp Äu»».*«g. "'

Pialra. 105: 33. då de plågor upraknas. Tivar-

mt^ Égyptierne hemfoktéf, fä fages: han kulflog

^eras vinftlckar och Fikoniran ^ och iSnderbråt

*iie trSn innom deras grSnfor.
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, Efsi. 34 r 4. hela Himmelens hSr , (kal for-

falila, fafom iof foffalnar på vinfråck och Fikonträd,

Efar/36: 16, 17. hvar och en fkal åta fruj^

ten fif fm Vinfläck och fit Fikonträd, til dels ja'

forer eder til der land,*der Korn Och Vin, lä^

desfalt och vinberg finnns., ^ • .

- - » [ty
> ^

^ereni. 5: 17. et långvagn folk flc^I fortära

din fltord och dit bråd, dine foner och docrriir,
^

din blJé mindre och ftorre bolkap, dine'-'-vinftac-

Fikqiitrd ni, lii.

* - V
4 >

^
I

' lU

rem. g'- 13* inga drufvor (kola finnas' pa

Vinränkan, inge fikon på Fikonträdet.
-"i

^ ^
^*

• ^
. .

A

^

Dom. 9: 10, if. fade til Fikontrå

det: Kom du och blif Konung ofvec öU, ' Fikon-

trädet fvarade: fkal j-g ofvergifva niin fotma och

minåmniia frugt, och gå bort, it göra luig

bcivar med trän? , , , .
.

H.i-^sai 2: 20. VinqviHen, -Fi.^on/r«öfe/, gra-

haf

gon frugt.
* -*,1

Ofea 2: I et. hannes Vinftåck och Fikonträd^

om hvilke bon fade: den (kånk, fom mine ål(ka-

re gifvit mig, vil jag fårHora, och göra platfert

til en Ikog, hvaruti vild djuren (kola finna fio

nSring ikH
Joel i: 7, 12. et orfikneligt folk forod

yter mit Fikonträd^ gna nu

iondsr. få at dtt omkulfalkr, och deis - grenat
\
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i

Jigga hvltnade. Vinfläcken 5r borttorkaJ, Fikon-

ivadit forvifsnadt. — Fikonträd (a vSi lom andre

nytiige trSd föröddes^ lltadades och bnijr^des iS fien-

dt?r, under krig, for at tilfoga al mojéiig fl^ada.
4^ ^ A

Amos 4: 9. Mafl^ förtärde det måfla i ed

dra Vinbere, edra Fikoniran och ol-

'

lötråri.
v

**M ' '^

Micha 4: 4. hvar och en fkal få fitta un:

5er 'fin Vinranka och llt Jikoiitråii, utan al fruk-

tan. HSrmed malas et lands lycka och frid.

Habac. 4: 17, i8- om an Fikonträiet jskp
fiär^ut, och ingen fru^t finnes pl Vinrsnkorna

;

om olivefkorden floge feltj och fåren ryktes utur

fårahufen' vil jäg dock glädja mig öfver Herren,

och frogdös ofver Gud, fom.min hjeJp år/

\

^**^^ Nahum 3: la. • Alle djne f^flnmgar åro Fi'

konträfi méå tidigt uiognad frugt» lom, når den
affkakas, failer å^n i munnen, {om deraf ata vil.

1 Kon 4: 25, Juda och Ifrael futo

hvar och en under ilt JFikontrad.f^i lån^Qi

?

Jefde.
L

2 Kon. 18: 31. en hvar fkulle få äta frug
f fin vinftåck och fit Fikonträd.

Seäefpr, ay: ig. den fit Fikonträd vårJar,

far Sta dess frupr.
^ n

« -4

Höga Vis. a: 13.- j3a Fikonträdet mognp.r
frugten, och Vinrankan? fpSda drufkUfar fprida
fin lukt.

i-
.
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Uti* Mafih. 21: 17* och följande fcVekommer
hf/loriea om Fikonträdet vid vågen, pä hviJket

FrSifaren icke fiinn någon fr ug( ^ och fom på dcfs

tilfagcKe, ac ej bSra mer någon frugt, flraxt for-

torkades. ' "
^'

..

' -

'
--

1

P

Joh. Ev* 1 : 4g. Nathanael fatt under
€t Fikonträd.

-, '^

Fikonträdets Taft Sr njjolkhvit; derpS fy/tar (

Joel i: 7, Gräshopporna afbryfa mine *Fi

kontra
^ och gnaga dem fonder, at de onikulfallai

€ch deras grenar ligga hvirnade,
,***

.* .
• *

Uti Jecobs Epifl, 3: 12, frågas: kqn ev Fi

konträd bara oliver^ eller en vinranka^io»?
• *

H

Marc. ii: 13, 20, ai. omnämner famnia

hifloria om Fikonträdet , fom ]of hade. men in-

£en frugt, emedan då icke var Fikonens tid* fvM*
faren fade: Are aldrig någon frugt af dig hädan-
efter 5 och andra morgonen fågo Lårjungarne Fi-
konträdet forforkadt nedifrån rötterna. F.etrus
fade då: Si I FikofUrädet , det du förbannade, år

forcorkiidc.

LUC.J3; ^' 7. faJe FrSIfaren denna liknel-

se: Ea m2n hade et Fikonträd plsnteradt uti fio

vingård. Han kom och fokte frugt derpl , * me»
fann ingen.. Då, fade han til ^inoärdsinå{}aren:
Si, nu i fre år har jag koiDinir, och £6kt frugt

få decfa FHonträdy tueri funnit ingen.
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Fikon, fafom en fortraiTelig frugf, omtaIr<s

4 Mcf, 20 : 5. Judarne ktiörrade, och f

1,- I

gade: hvarforc hÄfven J fort ofs umr Egypren^
och iatit ofs komma til denna ufla orten, hvareA
intet kan fas, hvarken Fikott eller Vin^ eller Gr?j*

natåple växer» ocb der intet vata fituies, at dricka.
rf

a Kon. 20: 7. Fikon lades på Hiskias
boid, hvarcfter haa til håifan aterflaides.

I Chron. la: 40^ N<ir Pavjd vid Hcbron
valdei til konung, ocb foii-c-i blef n5r honom i

tre dagsr, tilfordes til deras förplagning ibland

mycket annat, åfyco jFV;^o«.

Efai. 38: 2f, EsAiA bod, at man fl^ulle

tsga et fiyeke ^jIo» och il^ga på bölden , at Hi-
fkia n:;åtte varda helbregda.

crem. g: 13. fe Fihnträd,
I

Jerem. q.}: a, 3, 5, 8. i den ena korgen
voro gscflva gode Fikon ^ iadane, fom de förft

mogne pSaga varaj men i den andre la elake, st

de icke kunde ätas. Vid de gode Fikonen liknar

jag^ lager Herren, de fangne af Juda • • . 0da-
ne, fom de elake Fikonen åro, vil jsg^gSra Ze-
DEKiA, m. ni.

I

Arnes 'j: 14. Pfopheten Amos fade: jag

Sr en Herde, foui haivcr luin föda utaf vilde

fikon. 3

\
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Nehem. 13: i y. p5 Sabbadien infördes lafia-

åc asr.or, nicd fSdcskSrfvar, vin, drufvor, fkon
och allehanda bördor tij JerufaJcin.

Il

Fjkon* KAKOR nyrji^es fafoiij f5do5mncn och
ti! !5kemedc!j fom fes af

^

1
,

1 Säcn. go: la. de funno en Egyptiflt man
a msrken IJggaadc, hviiken de förde til David,
eJ.n de fiifvir honom bröd och dricka , fanu et

/}ycke af en Fikonkaka^ och tva /lyckea at ea

Rufinkaka.

a Sam. 16: I. David hade huonit et litet

flycke ne<! om JKrgfpitfrn, då Ziba, Mephibo-
SETHs tjänare m6tte honom med et pir fadLd^
afnor, lom buro hoaom aco Hycktn bi6d, loo
rufiakakor, loo FikonkikorJ och en l?igel vio.

SvcoMORi Ficus fycomorufé Schickmim.

Sifcomoren 3r et Hoct oc}\ lumm:gr Fikon,

tfåd^ liifynt i Europa och fijian odladt i defs

Orsnv^ener. Dii for$icmm9r ivänm gånger i wya

TifanitTstit, TAtn undir olika 7iamn. Uti tt J^
il.Vs}! iräd upklef Zachäus, for at kunna fe Frdt-

faren i Lue. ip: 4* oth ick§ ufi det fvaga JUuI-

bårstadit, fom prcfcfverfatningen tolkar, tj eller

dn taggiga trådit^ Eljagnui angufiifotia,

Luc 17: 6. it n?mndt faaima tråd eller

Ebreernas Schlkmim ^ hviiket i profåfvcrnttnlngen
ar colkadt med Mulb2isiråd.

^i^r^-^
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Sycomorfn »ned Aora runaa blat^er f5rel;on]-

mer almSnt v5xi*nJc i P^larnin», och gifvcr y/t»*

nig fl^ugga h refande. Hasselc^vist l^^gcr ^"^t

var» et mycket flört triJd, femtio fot I Jiamefcr.

Hau betygar äfvcn» st Fikonen 5ro foce och fjfr-

fulle, fa gode, ;it auu ef kan 5ra Itg matt tieraf.

I Mars mauad utfkjuta Fikonknopparnc och uti

Junlo mogna Fikonen.

TrSJct 5r fi.A ocb varsgrigt samt nyrps ril

likkiflor, äfvcn fur balfamcradc lik. Hassel-

QViST lig Mumla? kiHqr uttagas, ganfka v^I be-

halaa, fom voro «ooo 5r g::mla.

é

Finnas våxanJe vid Jaffu, på oljobergef.

^

Vid et Sycomorirdd befann fig FrSifaren, dS

LSrjungarne begSrde^ at H^n (kuilc gifva dem en

ftörre tro, och d* Han fvÄradc: om eder ero en-

difl vcre til fm Horlck at jämförs med Senap»-

kornet, fi fl<ullc, pa e^crt bud, åctu resliga (r5d

Jos fa lio rot, ^infa fin plats och plantera Hg i

liafveff bofja. Se Luc, 17|: 6. <Jer dt t tolkas

ined Mulb^iitr^d.

Efai. 9: 10. StfCömcnr 2ro borthugne, Cc
drar f^ole fi fa:t2 i (lallcr.

r

I. KoiL 10.' 37. och « Chron. i: 15. 9:

5 7, Silfvcr fcir.taJe Salomo i Jciufalem fj yin*

tiigt, fom fitn, och Ceder i den m5;igd, hm
Sy^omorer pa fidlaadte orter.
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flStma£ke«3,

I. Chron. 37: aS- omtalas Sycomorer på

\

SCHAMAN.
Olivé-trad. Olea enroptra. Zajil, Ets

Zajil ar eulctveradt olivetrSd cch £?// 5ria-

7?iart vildt oljotrfid. D-t växer, llkafom Fikon-
trädet, endaft i de mildare kiimater, i fodra Ec-
ropa, Africa och Afien, både vildt och odlEdt;^
i de kallsre håiies det i Orangerier, utan at ojf.

va någon frugr. Urgor ej ihlhn hda Ikogar.

Ä.r er vackert Tf5d, iced fiiis tjocke, aifitJ gron-
ficande blader, och et ri de nyftigarte for ila ff ugr,

hvaraf den praslade oljan gifver mycken ^'in/},

och fom var lor Israeliterne i P-if^eftina af mycket
x^^i^Q, Effer Plinii intyg l!:al trädet kunna lef-•^

va 200 ar. Det ksn ock fortplantas med silag

Ffug d med
fonj fir mycket Aoppand

liopdragande. Hel nytjas itugt^n inlagd
at 5f£s, fom defert, at flyrka magen \iå mat
fir.dltningeD. PrSsfad gifver den en klar, grön
»grig, ofmakeiig mild olja, fom nyrjas til mat-
rätter och til maclagning i fiäljet for Imör, na.

gon gSng ti! Ltmpor, och til fmorjelfer, OJjan
rytjas atven myi '

"

mjuka, bclcrdra

ilsnkoiik, emot
en^ot oroihft, frflopn ingår mc^ i^«ra. Bå/la oi-

fan i palxHirJa gcres af gr^na omogna oliver ge-
nom /lutning.

4
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Tfld-flaget ^r håri3t och tjänar til ivarfning»
till dofor och andre Möbler.

Frugten 5r olika til Horlek och figur. De
anfka oliverne åro florfi; i Provence biifva de

aflacga; i Tasccna aro de fmå, runda hvita, grö-
na och rodagtiga. Kottet, fom omkläder noten,

lofare eller faft \

Oliverne inUgg^s meå ialt och fpecerierj
utj åtrika inlsgde föcas de til Sverige, och nytjas
vid /leken under hogtidiige Måltider.

OljOtradet ar i de fodra och varma länderna
ofver alt odladt, kmt af högfla aodvåndighet och
nytta:

Vid Jerufalem växer det tillika med M;:ndel-
och Perfikotrådet ; emellan Jaflfa och Rama äro
fmå olivefltogar, dem Hasselqvist omtalar;
emellan Tiberias och v Kana; emellan Sebafte och
Chiiin; i dålder Jerufi
och Sichem omtala flsre Rejfcbefluifvare dem; uti

dålderce omkring Baibeck fant Hasselqvist de
båfte oliver, fom han åtit uti Lcvantenj pä Oljo-
berget, fom deraf fat flt namn; i dalen Crum vid Je-
rufalem; vid Bethiehem; vid Gaza; på vågen emel-
lan JsfFa och Jerufalem; Rama forer til JaiFa, ^c
utflceppas Såpa, tikedd af olja och aiica; på ber-

get Garizim; på Karmels berg nedtil med Lager.
trånj emellan Rama och Tiberias; vid Galil^ciöca

-V
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hafvet; i dSldérne vid Bethlehemi vid bMen So-
rek och i Efl^ols dalder;. på Horebs berg och
Libanon 5 vid Ikmais ftad. <

1.

0]ivoq[viA 5r en finncbild af F/id och fo*
rekominer i Judith 15 : 13. Jvmra krönte _.^
med kranfar af oliue • qvi/lor , cch gick i dans
framfor alt ioiket, fedan hon dödat Holofernes.

500 borgare i Sidon, med .Olive-qvifiar j

Mnderne tigde fred utaf Artaxerxes.
w ^

Nchem. g: ij. til Lofhyddor användes, {

bland annat, Sfven OHve-quifiar,

och i

I

Uti Baruchs 6; 42, omtalas Oiive-kakor,

Hahac. 3: 17. Olive-fliåtftJn.

Olwe*trddet i alinSnhet förekommer pä inan^
ge ftåUcn i de« Heliga Skrift cnjfaladt:

Dom. 9: 8, 9. TiSdcn fsdc til Ö^o/r^^i^/;
blif du Konung öfver cls. Oljoträdtt {v^iM
^em: (|tulle jag ofvcrgifva min fetma, hvilken hl-

de Gud och luSnnifkor ho» mig prifa, och g5
bort och göra mig befvår med tråo?

r.,- ^^^l"^' i'^''
*°- i'^ ^^ ^^om et grSnfkandc

Oiweirad vid Guds hus.

t

X Kon. 6: 23, Tva Chcrubimer gjordes J
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Oliveträd; och ti! ingSngen i Choret dörrar, vers.

31. och til ingången til fjelfva Templet, vers. 33.

Dom. ly: 5: Simfon fatte eld pa de Phili-

/leers fådesland, il at både £kylar och ofkurcn

fid, badc vingårdar och Oljeträd f6rbr*1ndes.,

Haggai a: ao. Amos -j: 9. fe Palmträd.

Pialm. 128: 3, Dine barn fkola vara lafom

OHveplantor omkring dit bordt

Efai. 34: 13. Når inne i landet Q gar til,

(kola dock ibland folken nagrc blifva ofrige, fafom

cfcer et aflkakadt Oljeträd ^ och lålom det, man
cfterhSmtar^ fedan vinbergningen är fiutad.

Efai, 41: 19, J3g vil i öknen fStta Cedrar^

Acacier» Myrten och Oljeträd ^ i odemarken vil

jag lita Gran och Bok och Buxbom tillika vixa.

Jercm, 11: 1$. Herren kallade dig et fro-

digt Oljeträd
•, fom (kon frugt bara (kulle,

Syrach 24: l5. Jag hafvec v3xt up fäforn et

Palmträd vid Eogeddi. iafo en J

{afom et flcont OHveträd på fria fåltct, och (Äion

Lonntrad vid vatn.

1

Syrach 50: 10. fa

iräd^ och iafoni en fkyl

Onie fon, öfverne PråH

fruetbarande Olj

•g Cyprd?, ((ad

i
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' ^ Haggai I: II, Jag framkallade (orka ofver

jorden » 6fver bergen , ofver fadesviixfen , ofvcr

Wintrad och Oljdräd^ och ofver alt, hvad jorden

ffan^bringar
i

Haggai 2: 20. fe Fikonträd.

Zachar. 4: 3, 11. Brcdevid Ijusftakan Aodo
tvSnne Oljotrad^ det ena til höger om £l<.iiien>

det andra tii vaft[K-r,

Amos 4:9. M;.n^ förtärde det måAa i edra

Trägårdar, edra Viftberg, cdra Fikonträd och

Oljeträd. :
' -

Rom. ii: 17, 24. Om n^gre jif grenarne

blifvu afbrutne: om du, fom varit et vilde O^j^*

träd, Sr inympad famt debgtfg vorden af det

ågta Oljeträdets ro^ och fetma; la f5rh5f dig icke

öfver grenarnej ty om du, fom ar affkurcn ifrån

et af naturen vildt Oljetrcfd^ blifvit utom naturen

inympad i et ågta Ol/eirädi huiu mycket mer,
ll^ola da icke desfe, fom åro naturlige grenar,

inympas' uti fit eget Oljeirää,

m

Det hSfta af Ol/a, af vin och åkerfrugter^

hvaraf forOitng bor gifvas åt Herren, Ikulle Aron
och dcfs Söner tilhöra, och kunde ätas af hvar
och en i deras hus, fom var ren. Lika få alt,

hvad tii fpillo var gifvit; dtn forOa frugr, och
alt, hvad funi forfl opnade moderlifvet af Mån-
nifkor och Bofkap, fl^uJIe hora dem til. 4 Mof*
18M2— 19*
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2 Mof. 'iy : ao, Ol/n nytjades til lampor

uti Vimesbordets Tabenmkd.

Til Pråflvignirig Hcuile tagas en ung Srut;

och två Vädrar, ofyradt hiod och o(yr-.de kökox--,

blandade nied Oih, och ofy rade tunn -kakor af

hvetop.jöl, fmorde med Of/a; och fedan Arom
och desf Söner voro tvagne och klädde, fl<ulle

SmSrjelfe -oljan gjuf^^s öfvcr dercs hufvud. 2 Mof.

29: X---7. Sed^n n^ulle ofTm foirattss,
y

A-

3 MoC 24^ I— 3. Idar, prasfad Olja af

Oliver Hvulle bcfiaad^gc nyt jas til uplysniog uti

Lamporna pa åtm gylieric Ljus/laken^ ifrån afto-

nen til inovgoncn.

Olja tjHades, blandades eller knådades med
fint hvctemjöl vid n^.åage oiTcr, och förekommer

i detta afftjende ganfl^va ofra cmnamd, uä 4 Mof.

28: 5? 9j 13, 20, 28. 29: 3, 9, 14-
^

I Kon. 5: IT. Salomo gaf IIikam Otja

och Hvete, til utbyte emot Ccdnir och Cypresfer.

T

4 Mof. 28 och 29 Kspitel, oni^sbs huru

til mjölet vid SpisofJrec lades oftsA 0//fl> foni

inknadades.

Olja nyfjades åfycn med andre Specerier,

jiiyrrha, kanel, CfiUmus, Csi^fia^ fom {^^ i Z

Mof. 30: 23—-30* {i\ fmörjelfe^ for VitnesbSr-

dets Tabernakel och Aik, börder, Ljusllakön med

fina tilh^righeter, Rökalrarerj Brånofiers ahacct
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med fina (ilhörlghcfer, at v?gas, famt Aron
hans Söner tJl invigning.

Viiluktsnde Olja omtala? Matth, 36: 12,

Joh.^Ev. II : 13.

Mafth. 25: 8t Marc, 14: 3, gifvcr oss ai

eder 0//a, ty vaia lainpor flockna.

Dyrbar Sniörjelf^ anfores i Mafth. tö: 7,

9. Lucsc 7; 37, 46. Joli, Ev. la: 3» Marc.^

OljegSrdar omtalas uti:

a Kon. 5; 26, Propheten Elisa ftaga

GeHasi: Var detta rStter ild, at taga lilfvcr och

klSiier. at föivSrfva Oljegåräar och Vinberg, låc

och bofi;ap?

Neht^ra. 5: 3, 4, H. Vi hafve pantfat

v*re åkrar, vare Vingårdar, vare, hus; hvarifrån

flcole vi taga f^d, dennn härda tiden? Vi hafvfi

lånt pSiiningar pa v3ra åkrar och våra vingardxir,

»t betala Hcait til Konungen. L5t dem i dmne

tias fa igen fina åkrar, fina vineårdar, Ol}en,h-dar

Olici, ('

famt rSatan pä pJan ingår, fSd

ö

Nehm. 9: 'i 5. de intogo fafla (ladcr, och

et fiugtbart landj och fiogo hus fulla ined alle-

handa förråd, uthugna brunnar, vingårdar, OIji'

gärdar och frugtbårandc trän i Hor myckenhet.
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Job. 15; 33. omnämner en bloma af cljc-

fi.yet. Lik en mogen drufva af vinHacken, tn

bloma af Oljetradet^ {kal han (c!en cgudagtigc)

nedfallas.

Jacobs Epirt, 5; 12. Oliver nfimnss, fe Fi-

konträd.

Ånnu oftare förekommer plja^ omii^mnå uti

liibeln,
4

^

Job. 29: 6. Job ondcar: O! at jag vore

fafoni uti de dagar, dä minc fötter vadade i

miolkj och hSlIeberget for mig gjöt olff/IöJty.
rf

3 Kon. 18: 32, talas om det Lnd. fom
bSr korn, vin, btod trådgåcdifrugrcr , Olja och
hon ing.

1 Chron* la; 40» ie Ki^mcl.

2 Chron. s: 10, 15. dem ;.f ditt folk, (fa.

ger Saloz^q til HxraMj Konungen af Tyru^r) fom
virket hugga och förarbeta^ vil jag til underhall

ifva^ ac.ooo Corer Hvetc, !iO,ooo Corcr bjugg,

50,000 Bath vin, och ^0,000 Barh Olja. II»e-

iét, kornet. Oljan och Vinet, fom min *lfcrrc

lofvat^ ml du {anda dinc rjSnare,

a Chron. 11 : 11. Je fordne fåflningsverkcn

fat!£ Han (Rehabeam) i ännu bSttre f*i:fvars-

fllnd^ infatte I^efalhafvare dcrofver^ och forfåg

dem med forrSd af lifimedel, olja och vin.
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1

Jerem. 31: I2. de Hgna fig ofver Herrans

gafvor, ofver korn, vin» olja och boikaps-hjordar,

af alle flag.

Jerem. 40: 10, 12. I famlen fa vin, fcugt

och olja^ forvciren til edert behof, och bebon de

iHdet, hvaraft i kunnen vin finna j de återvände 1

landet infamlade en ftor myckenhet af via ocB

fruar.

Jerem. 41: 8. döda ofs icke, vi hafve hk
niarkcn nedgomt hyete, bjugg, olja och honing»

,

Hefek. 27: 17. Juda och Israels land lalde

dig (Tyrus) Hvete ifrån Minnlcli, Fannag, Ho-^

ning ^ Olja och Balf«im.

Hefek. 46: 5. fe Får.
i

Osea 2: 5, 8, jag Ikal hålla mig til niinc

SKkarc, fom gifva mig bröd, vatn» uH, Hn, olJQ

och koftelige drycker.

Osea 12: I. Med Assur flata de (Israels

folk) förbund, och fora Olja til Egypten.
"^ -. L

Joel i: 10. Kornet 5r forderfvadt, Via^ruf-

vornc borttorkade, sh hopp .om Olja forfvunnir.

Joel a: 19. Nu fånder jag til Eder, (fager

Herren) korn och mufl och olja, fa at i dersf

fkolen nog hafva.
v

Amos 6: 6. ], fom dricken vin utur (\o^^

ft^^alar, och fmorjea eder med aidramåft vSlluk-
/



37

tände* o//fljL nisn bekymren eder intet om JosEpiis

ikadd.

Micba 6:7, 15. kan Herren finna behag i

tufende Vädrar, i otalfge ftromar oljdl Du ptås-

far o//fl, men får icke fmorja dig därmed.

Haggai 2: 13. Om någon bore Iieligt köte

uti fio klådesfiik och rörde mtd fm klådcsHik vid

bröd, mos, vin, o//a, eller livad for fpis, det

ock vore} blefve då detta helgadt?

T"

Esra 6; 9. fe Lam.

Esr. 7: 23- aU intil lOc kicjcar filfvcr/ 100

Car Iivete, xoo Bath vin och ol/a och lalt efter

behof*

Nehem, 10 : 39. uti fonadsrummea borde

Israels och Levi barn famla gåfvcrna af fåd, druf-

niuil och olja.

Nehem. 13: 5, iz, uti forrådshufen infam-

lades fpisoffer, rokeUe, kåril och tionden af fåd,

vin och olja.
:

Syrscli. 39: 27. det fornamfta, fom mSn-

nifksj; behöfver til lifvets uppehälle, ar vatn »

eld, jariij falt', femlomjol, boning, mjolfcT^drut-

faft, olja och kläder.

Sedefpr. 5: 3. halare' åa plja Sr en trolös

huflrus lappar.

(
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3 Mof. 24' I— 5. klar, pr5i>bd -olja af

bliver iliulle befUncligt nytjas til uplysning uri

lamporna på den gyllene Ljusftakan^ ifiån afto-

nea dl iiiorgonen*

Olja tillades
i

btandades eller knodades med

^nt hvercmjol vid nninga offer, och förekommer

i detta affeende ganfl^a ofta nåmnd, uti 5

28: S» 9. "* ^0> 28- 39: 3^ 9, 13. '

t

t Kon. 5: II, SalomO gaf Uiram
och hvete, til utbyte emot Ccdrar Och Cypresser

4 Mos. 28 och 29 Kap. omtalas huru til

mjölet vid fpisöffret ladts ofta oljaj, fom inkao-

dades.

Olja nytjades Ifven tned andre Specerier *

myrrha, kanel, Calamus, Casiia, fora fes i 3
Mos, 30: 23— 30 til fmorjelle, for Vitnesbordets

Tabernakel och Ark, bordet, LjusAakan med fi-

na tilhorigbeter, Rokaltaret, BianoHer» altaret med
fine tiihSrigheter, at vigas ^ famt Åron och iiaoil^

foner til invigning.

L

Judith. ii: 13 de hafva ock beflutit at for*

tSra forftlingen af hvetc, och tionden af vin ocb

olja, fora varit helgad och förvarad år PrSnernc.
r

, Judith. 16: g. Juditl^ fmorde . fit anfigte

med välluktande o!ja.
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Amos. 6: 6. J, fom Imörien eder med
vSlIuktande olj

4

Efth. a: 13/^ talas om Mirrharhf.otja til

Imörjning.

Jacob. Epift. 5: i4. den i forfamlingen iju-

Ke Ikulle fraorjas med olja i Herrens namn.

Luc. 30: 54. Ssmarircn forbandt liren på
den rofvade mannen ^ och gjöt olja ocli vin deruti.

Luc- 16:6 omtalas de hundrade tunnor olja^

fom den otrognt gårdsfogden l^t nedfSrra til femtio.

Vt\ Matth. 26; 19 och Joh. Evang. ii: 2
omtalas vålluktahde olja,

i
I

h

Matth. 25 i 8, Marc. 14: 3. Gifver ofs af

eäer o^ya, ty vara Lampor (lockaa.

Uti Matth. 26; *j, 9. Luc. 7: 57, 46.

Joh. Evang. 12 : 3 anloces beiattelle om en dyr-
bar fmorjeife.

Uti 1 Mof. 81 II. omtalas den Dufvan

,

fom Noach utfllptc utur Arken, hvilken emot af-

tonen återkom, öch förde i munnen et afbruMt
Olive-lof, hvaraf han förnam > at Vatnet var af-

fallit på jorden til den grad, at Tråden voro
blottade och Kunde gronlka.

1



4.0

CedErtrad. Pixus C&drns. Ac/åis ö<:h fes.
k

Derra pra;^tfii!Ia träd far ofta namn "af Liba-

nons Ceder. De gatnie Eb/'eer hyllade d^t Eros

och Invänarne i nejden Ars. '

Cedern ar ibland barr- traden den priigt»

fullsflc for lin florlek och hogd- Den flciijer fig

ifrån andre rned fine penitHike, af flcre Arålar

beflaende blader, och kallas i Bibelen Acres^ til

fki]ii;id ifrSn Tallen» fom 5ger endi^fl tvenne

bladcr ufur hvsrje knopp, och fom kolli^^ Scherdik.

Ccderflco^en på Libanon var forCou^ myc-
h^t anfenlignc, <m den nu befinner.

De zldCit , fiorfie och anfeniigafle Ctclrar

h:ifva ;^f Saracenerna bhTvit borthug;;ac. Dess flcog

Hr.r.zs på en fluct, i xvÅ\ frSa. ec Carinelitef -klo

fler, oa^gifven zi Libanons hogda fpittfar. Uti
'

defs nordv<.ftra kant finnes åfven en iuen ficog 'af

dem, tillika med några Tallar, Ekar, Cypresser,

i

Hsslsr och Lönnar, Ensr och Björkar. De våxa

på en ho^d ^f berget, {om Aundom ^r u^ckr aiedn

6 månaders fno. De å(dA^ Cedrar^ fom nu fin-

nss af nagoa il;6uhet i;?ch r.-ike, aro icke fynner-

ligen tallrike. Mänge rtCinde h:iva räknat denii^

och antalet har merendels altid varit olika, efcer"*

mer eller mindre noggrann rakning, famt befun-

mis eniellan 28 och 19- År 1550 räknade Bel*

iroNius 28; 1688 fi^i^^i I-A RocHE endöil ^o\
¥

i6%z räknade le Bryx d.r i]6rfla antal, nemli-

gen 35, och att ininila aaral 12 Aora af Petjt
QaEux, 1721; t2 £t Korte 1738 ocli af Gk6-
EEN lö^o, i6 af Maukdrel 1696, f;.nit cud^ft

15 1 atom ec kullfiiileu, 'd Tocock 1739.
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Dc gaiiile Cedrar hafva en korf, tjock /lam,

nedan tii delt i 3, 4 eller 5 Hore grenar. En
Ceder af 100 ars ålder ^r (jock foin en mani

, 18 ell«rHSsdél^ til grenarne 7) »5

fot

40 fot

h6gd Aiger tii 80 fot

Ti rHkoa» gengre gå til

til 5 a 6 famnari Troilo f^ger , »t 4 karlar^e

kutiJe omfamna den (lorHe Cedern. PocOcx mSt

te et CederrrSd ora

ra fot pa hvar fl

f. ocb

I

4

åknar

igt om

fil 8^ famn.

Kunde oiiifat

(3g fcx tn^n icke

1

råknadc til 36 fo

Ceder ^ hvari tjocklek han bc-

Macnsrel faan en &f de

rtoidc vara 36 fot i omkrets. Q\ fann d

flörfte 8 famnnr » omkrets. Korte 7 famnar och

4 ann PococK 24 i sr 6 a 3

I

Uti Bfcichris dalen tyckte BikoGREK fig kun-

na råkna Cedtrtrddenr antal til 8 «ll«f 9 J^un'

drade. Res. 3. p. 30$.

Den Ctdtrn, fom Ir platiterad i Parti, {2gei

vara 120 är gammal, och äga 5I fot i omkrcti.

Ciderträdet Sr hvirt ocli anvSodes i flor myc"

kenhet til Salomoi Tempel, iamc förde* til en

Aor del irao Sidon.

Det fkadai Icke af mafk Af det [amma
Förbundets ark och Templet» Tabernakt

det bcfiuc ar bygga et Temp
Jerufalcia, helgadt St Herr Lmt fSr

4
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fit Konungflf^fe et palats, beflänide han til den
Sndan 70,000 inSn til handtlangare, och 80.000,
fom trå och flen hugga (kulle på berget til pe-

lare, bjSlkar, bräder och plankor, jåmte 3,600
upfyningsmån, hvilke ofver dem hade at befalla.

Så Aora anAaJfer vidtagas e] of fa , Och fadane
bygnader upforas Man, Hårom kan ISfas a Cfjron.
a Kip. På Templet bygdes 46 år.

Uti TrSdets utvitrade kåda» fom Sr vatn»

agtig, lade Egypticrne fine Lik, at balfaaieras.

' * r

Cedern tillSgges 3000 års ålder, och nSgre 1

anfe dem hafva varit til ifiåti Skapclfen, famt ut-

'

hSrdat fyndi^floden. /

V
Kottarne hifva en knytnåfves (lorlck, Sga

ilark lukt, flå upiätte, äro bruae och glatte.
r

MH^

Grenarne utn<iufa 6, til 8 a i2 alnar fria

jorden , anda til 1 1 1 fot.
4

,

Uti Pfälm: 93: 13, 0ges den råtfärdige fko-

la vSxa fj{om et Cedertrad på Libanon, liknelfe-

vis, emedan grenarne på Cedern fiå vinkelrätt

emot Hijmmen, och barren vinkel/ått

narne, fom ber^trac i Berggreks refa 2 del. 206 p

Job. 40: 12. fe Elefant. ' '
*

a Sam. 5: if. 7: 7. omfahs Cider oc

Cedertrad från Tyrus, då det fnges, at ifrån Hi
RAM, Koaungen i Tyruj ankommo til David

emot gre
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fåndebud, fom förde med fig CeäertrJn^ timmer-
måa och flenhu^gare, at bygga hus åt David.

2 Sam. 7: 3,7. Si! jajg bor, {ade David
til Nathan, ut! hus af Ceder bygdc, och Guds
ark flår under tSit.

v -

-I Kon. 4: 33. Salomo, fSlom vis, ordade
om trän, ifrån Cedern p«a Libanon, fntil Moslan,
jfom pa muren vaxtr; om fyrfoti.de djur, om fo-

glar, om aiiifkar och om fifkar-

1 Kon. 5: II. fe Olja.
f

I Kon. 5.6, 8, 10. Gif befalning , at

Cidrar for min rakning lå huggas pa Libanon:
var Salojmos begäran til Hiuam, fom fvarade

:

jag vii ! alt fulgora din åftundan, angående vir*

ket af Cedrcr och Cypresfer. Och FIiram gaf

Salomo virke af Cedyar och Cypresfer^ fa

mycket han Sflundade. Se i Ghron. ii): 1, 2.

Chron. 2: c.

i Kon. 6: 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20,
Sedan templet var färdigt hygdf, panefades

tak och hvalfbogar med Ceder, Bygnaden

forbands med Cidtrhjilhar^ Defs"**" vaggar . klådde

han inuti med Ciderbräder. Det aldraheligifle,

et rum langft in uti Templet, panelade h^n med
Ciderbräder ifrån golf tij Tak. Hela hufet var

inuti klådt med Cider. Alt vnv af Ceder ; ingen-

flådea {I2 man Hen. Altaret var åfven af C^der
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och ofverdragei af puld. Den inre gärden byg-
des med tre rader pelare, af huggtn ilen och en

rad -A Ceder , le vidare 2 Chron. 3 : 5.
T T

1 Kon, 7: 3/3, 7, It: 12. Salomo up-

förde et flott kalladt Libanons lund, uppa pelare

rader af Ceder ^ och er bjelkJag af Ceder ofvan

på pelarna, ftålda i fyrkant Mtd Ceder pane-
lade han både tak och utbygda Gallerjcr, fotn

hviiade pa fem och fyratio pelare, femton i raden.

Förhufei, der Throncn fiod, i hvilken Konungen
plågade flcipa lag, och fom derlore kallades dom-
falen , var med Ceder paneladt , ofvan och nedan.
Ofvcrbygnaden uplordes jåmvSi af koftbar huggen
ften och af Ceder, Stora gården , fom omgaf he-

la bygnaden, innehål tre rader pelare af huggen
.flen och en rad af Ceder,

I Kon. 9: II. 1^: X, fSges, at 20 år for-
flutit under den tid, Sai-omo upforde de tv^aae
bygnaderna , Herrens Tempel och Kongliga Slot-
tet," hvartil Hiram lornräckt honom Cedrar^ Cy-
pre«lcr och Guld, lå mycket han årtundat.

1 Kon. 10; 37. 3 Chron. i : i c. 9: 37.
fe Sycomorer. ^

i > f

Utom de anförde flålien , namne» Cedren ofta.

4 Mof. 19:6. omtalas et flycke Cedertrådr
loni PråAen ikulle taga och karta i elden.

'^

Dom. 9 ; I y. Då Tflden fkulic välla T6rn-
bttiken til fin Konung, fvarade han: är det icke
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eder oprigfiga vilja, at fmorja mig til Konung,
fa gånge eld ifrån Tornbuflcen och föriäre Ct-
derträen på Libanon.

!'

2 Kon. 19 : 23. Sanherib hade hotats at ned-

hugga Libanons höge Cidrar, defs utvaldaAe Cy-
presfer> och af flå lager på defs hogfla fpifs, få

vål, fom i defs frukcblrande parker.

Efai. 9: 10. fe Sycomori -^
L

F

1 Gbi^on. 22: 4, David låf en myckeohct
jern til Guds hus bygnad anflcaflas^ f6ruran kop-
par i oräknelig (mångd) myckenhet, och Ceäyar
utan tal«

2 Chron. g. Salomo begSrde af Hiram» at

han (kulle fSnda honom Ceärar^ Cypresfer och
Sandeltråd af Libanon.

a Chron. 25: i8* Joas Israels Konung
JSc fvara Amazia, Konune^n i Juda: Tdrnbuflcen
pa Libanon (kickade en gäng til Cedern och an-
hol Jor fin fon om defs dotter.

Höga Vil. i: 17, Bges: i vare hus 3ro b|el.

karne Ckdrar^ våra fparrai Cypresler.

Höga Vif. 3: 9. bygdes af Ceder en brud-

gums Thron och den klåddes med guld, at hv>
la på filfver flolpar.

Höga Vif. j: 15. hans utfeende liknar Liba-

nons pragt, (alom Cederur,
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H6ga Vif. 8:9. Ac hon en port , vilje vi

med Cederplankor henne befåfta.

?[, 29: 5. Guds råft krosliar Libanons Ce-

drar i fpilror.
r rf

Pf. 80; II. kalias de Gud* Cidrar.

Pfalni- 104: 16, 17. Herrens TrS Ha fro*

dige, Libanons Cedrar^ fom han hafver planterat

Efai. 2: 13. IIerren5 Zebaoths dag (kal kom-
ina Sfver alle h^ge och reslige Cidrar pa Liba-

non, ofver alle Ekar i Bafan.

EfaL 41: \6 fe OljotrS,

Efai. J5: 13. r ftållec f5r Tornbufken flsal

vixa Cider ^ och i fiSlIet for Tiftel, myrten.

Efai. 60: I V Libanons pragt fkal vara dfg

til hands, dcfs Cider, Bok och Buxbom tilfaoi-

mans at pryda min Helgedom.
_^ r

Jercm. 2a: 14, ly, 33. Jag vil bygga mig

et vidftiåkr palafs och lufliga fålar, famt g6ra der-

pl fonrteropningar panelade meJ Ceder och?I ko-

Asligen målade. Är du Konung for at täfla med
andre i bygnadcr af Ceder.

Hefek. 17: 3, 23. En ftor Örn med flora

och långa vingar, fiog up på Libanon och tog
en ^71 fl af Cederträ.
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Jag, fager Herren, vil taga en h vid af et

högt Cedertrdd, afbiyfa Sfverfta, mjuKa toppen

deraf , och fjelf plantera honom på et högt och

anfenligt berg — han fltal varda en prägtig Ce-

der^ la at roglar af allehanda flag under honom
ikola hafva fin tilflygt.

Hefek. 31: 3. O! Du (PhArao) 5r iik et

Cederird på Libanon, fora hade (kona lof, Ikug-

rtk krona och hög ftam och hvilkets topp fkoc fig

up bland tjockafle grenar. Andre Cidrar i Guds

luftgaid Ikymde icke bort det.

Uti Hefek. 17: ai. 31: 5. Efai. %i 13.

Atnos 2: 9. belkrifves Cedern ho^re, ån si Tjåd.

Efr. 3: 7. De gafvo penningar åt Stenhug-

gare och TimmerniSD , famt lifsmedel , dricka och

olja åt Sidonierne och Tyrierne, at de (kulle la-

ta komma virke al Öder från Libanon, fj8vågen

til Jatto, efter det tilftånd fom Cyrus, Konungen

i PerCen hade gifvit dera.

Syrach. 24: 12. jag har växt up låfoni ca

Ceder pS Libanon och fäfocn ea Cyprefs på Her-

rens berg.

Zephan. a: i4. då Ninive hotas med förö-

delfc, heter det: defs Cederbräder 5ro afrefne.

Zach. 11: 1,2.., Öpna dina portar , Liba-

non. Eld fkal fårtSra dine Cidrar, JSmrer eder

i FurutrSn, ty falae äio Ctdrarnty de flarke trS-

^en nedflagne.
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Tall. Pinus Hlviflru. 5cherdin»

Både PlNtTS flveflrif och ^bin växa uti ^a*

IxRina. De Sro almSnne i hela Europa, och i

AHen, 1 fyniierhet emot Norden, der de urgora

ilora (kogar, Aundom af flerc miU vida. De v5xa

uti Siberten» China och på J-panfka 6arna, famt

uti Norra Amerika, De kunna blifva 300 ar gam-

la, och fa pS Pyrenetfka bergen trenne famnar i

omkrets. Hallek iSger, at i A.rgau tkogen un

Svitfertand TrSn funnitt til mafler af 125 fots

l£ngd.

Trädflagct tjSnar i fynnerhet til Skepsbyg-

nad, &epsm<.(\er« fmärre fartyg och hSrar, fpar*

#ar, tiljor» br&der, vedbrand, kiflor, möbler,

Miifikalifka inArumenter, lik-kif>or, lackerade ar-

beten uti Japan, til tjårbrSnning. facklor, med mera.

Tallar finnas på Libanon, Sfven i Ccderiko*

f^, och på Karmeis bergshogder.
T *

-P ' *

3 Sam. 6:5. På allehanda flrSng^fpel af

furuträn fpeiadts, då Arken flyttades ifxån Gibo9»

Hefek. »7: J. frän Libanon haf?a de h5in-

tat furUirSn^ at deraf göra luafler.

Efai. 14: 8. fe CedertiSd.
L

- K

Efai. 41: 19. fe Oljotrld,

Cifprtfi. -CuPREssuS vinns, BtnoscH.

Cyprttftn horer til den flägt ibland Växter-

ne, ^m ih iianiti, utaf Barr>trAa, hvars bladcr
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Sro attic! gronc , och bvars fiugter kallas kottar,

iiiuotn hvars fjäll frön ligga gjomde.

Cypnsjen vlxer altid fpitfig, pyramtdaliikf

til ea anfetiiig håid» gjer mycken fitugga, einoc-

ilår rora nied fin kädagtig^ f^ir, gifver vackert

tiäd til virke, och planterss ofta vid grafflållea«

Cjfpresfen flikar Europas och ^Afiens blidare

kiimareFy och fördrager icke nordens kold.
*

Srroddc Cyprtsftr fann Hasselo^ist vid

Smyrna, höge fom Pyramider emot flcyn. Ref.

p. a8.
I

Baruks abrSddar voro bekraofade af Cyfr^z/Vr,

Cypriffen vSxer pa Creta, hvarifrin den ut-

fprider fig til Europas fodra del. Den växer vid

Ascalons Oad och på Libanon. Den våxer up,

til et ganfka hogf rrSd med en pyramrdalifk kro-

na , med likibm ipanlagde altid gronfkande blader
.^d «-

Den gifver en mörk fkugga och uMnSrker

offafl forgeliga tillailen» Hos de Romare fattes

defs grenar för hufen^ och hos Turkarne p!;.ntcra«

Cypresfir pa deras begrafutngsplatfer i AH^n.
h

Trddit nytjas til n^öbler, 5r lätt och nyt»

jades til bygnaden af Nuachs ark#
m

J

t Kon. 5 : 8» f« 0\]a,

I Kon. 9:11. a Kufl. 19: 39. a. Chron.

a : 8. 3:5»
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«

derträd.

Höga Vifa i: 17. Syrach 34: la. fe d-

Syrach 50; 10. fe Oljeträd.

^Y

Sandel -TRÄD. Santalum album och

Fterocarfus fantalinuf^

åro tvanne farflcildé trSdforter, hörande til tv3n-

ne olika klasfer uti Sexual •Syflemet, af hvilke

antingen et eller bSgge förekomma uti nya prof-

öfverl^mingen. Intet af desfe tradarter v3xer i

det forlofvade landet* Sandeltrådet^ fom nytjades

til prydnad uti Jerufalems Tempel och Kongeliga

flottet hämtades ifrån Opliir, fom fannolikt år oea

Ceilon, der bagge förutnämnde Trådflag finnas

vSxande, åfven lom på Malabarifka och Coro-
hiandelfl^a kuflen.

Berggren lagerj val i fin Refas a:dra Del t

pag. 202: Vid Libanon fiodo fiora grupper af

Valnot - trÄn , kanike Skriftens Algumim , 2

Chron. 2: 7. fom Salomo bcgSrde af HtrÄm til

tempelbyggnaden i Jerufalem. Desfe f^alnSt trän

kunde väl icke vara flcriftens Algumim^ fom om-
talas urt 2 Chron. 9: 10, och Äfvcn är det ofä-

kert, om Valnot-trÅdet finnes i PalseOina;

*i

Pcof-ofverfSttningens Sandel- träd förekommer
pa cagre lärfkilda ftällcn. Uti 1 Kon. 10: H, *

12. heter det Are AlmtgGim. Hirams (kepp>

foiii hämtade guld ifrån Ophir» förde äfven deri-

Iråa Sandeltråd uti fior myckenhet, fami ädla fic-
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nar. Uti a Chron. 9: lo, heter det Are Al-
GUMIM.

#L

Vidare förekommer SandeltrSdet tolkadt uti

2 Chron. a: 8.
-» r :

H-

GranAt /rai, Punica granatum. Rimon.

"^ Granat - /ra^/^/ 5r et medelmåttigt , vackert

trSd^ fom växer och odlas uti alla varma länder i

0/lra InJien, i Södra Europa och i Afrika pa
goda Hops udden. Det växer yid Hamah ftad.

Och vid JafFa en hel ikog; vid Asfelt ftad, gent

tmot Jcricho finnas gode granat-åpleri , äfven fom
vid Sdbth ; i öknen Dfcheflra; på bergec Horeb
och X Jemen. Refande uri Levanren forfakra, at

vinrankan, OliverrSdetj Granat-trådtt och Fikon-

trådet Sro der vilde. .4

Defs frugr år flor, fom der florOa Åple,

klotrund och fyld med en rodagtig, fyrlig faft,

fom år vålfmaklig och mycket iåflcande.

Höga Vi(. 4: 7. 6: 6. lika kiufna^ Grcwa/-
åpUn 5ro brudens kinder.

im
«

H6ga Vis. 4: 13. fe Palm.

HSga^Vif 6: 10. 7: 12. 15c ofs gl tiT Vin-

bergen, och fe om Granaptran blöaia.
^

» -

.

Höga Vif. S: 2. jag (kulle dig gifva murt

af Granatäpkn.
*

« -

I Kon. 7: 30. a ChroDr 3: 16. Tuhun-'
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5'

årzée GranatäpUn prydde kronan på Aoderne I

Salomos flotr. I"-
r

I Siim. 14: 1. Saul var i lägret vrd Sndan

zi bergshogden, under et Granat träd i Migron,

då JoNATHAN hans fon gick öfvcr til de fhili-

ilcers vakt.

4 Mof. 13: «4» 20: 5, Haggai a: ftO. fe

fikon och Hkontråd.
L A.

y

Myrten -TRÄD. M'^tos eommunif. Hädas.
I

Våxer uti flera varma låader, dels vildt, deU
odladt til häckar. I de kallare hålles det i oran«

geri ofver vintren tillika med Lagerträd och Gra-

nattrådet « Mandeltrådet, Mulbårsträdet och flere

andre« Det år mycket forSoderligt til Hprlekeu

af Hne blader. Af Myrten g6ras brudkronor och

kr^nfar» äfven fom vid andre hogtidlige tilfållen.

Bladen Iro -altid grone och afialta icke«

Det fortplantas mycket lått genom afllg-

ningar, och ågea derfore i Europa , åfven i Sverige

plaoteradiy (afom en prydnad uti fenflren af de

rum , fom mau bebor.

Som dcii grenar Sro mjuke, bojelige bch fi-

ne, (a nyrjas trådet til hSckar på Goda Hops
udden i fynncrhct^ emedan de gifva efter for den

flarka Sydoft vinden, fom om fommaren hårjar

och vSIdfamt iånderbryrer andre hårdare trådflag*

Så<^ane hackar kunna hallas flere alnar höge och

4ro alla årstider gronc Om grenarne under<]viftas»
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Klifver ftammen ftadigare, mcdelinaltigt hSg/ med

Aorre krona.

År allmånt i Syrieij och Palsenina,
tt *

Nehem. 8: ijv Ibland andre aytjades Mtf
Un til Löfhyddor. fe Palm.

I

^*-i

,*

Efai. 41: 19. fe OljotrSd.

Efai. 55: 1 3. fe Ceder.
f -

.

Zach. i: 81 10, II. omtala» MyrUn-träy
<Ja Piophcten fSger : Jag {ag ora narren en man
fitra pa en rod Hån, och hålla (lilla emellan

JfSurtm-träen.

. \

Kastanje-trad. Fagus eaftania, Ti»har.

Kafianjg' trädet uthärdar icke någon Arangare

kold. Det Jrifve» bJrt uti fodra delen af Europ*

och pa nagre ftällcn i den varma delen at Afien.

Uti Sverige fårekommer <let cndaft 1 defs fådra

Jandfkap, i fynnerhet i Halland och Blekingen,

fdnn en del af Småland, der det odlas och under

firangare vinter bonfryfer. Uti Uplaud kan det

Jcke uthärda. Tridet, fom år vackert, ryijas til

toöUer.
I

NStterna . fom åro rtora , fårflljes ifrån Frsnk-

tikc uti myckenhet, til Holland, Tyfkland och

andra orter. KSrnan it angenåm til fmakeo ociv'

fådande, famt liknar mycket mandlar til fmaken.
t

KaAanje tolkas på tvSanc ftillen ho& Efaias.

/

N
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. Efai. 4t: 19. fe OljotrSd.

Efai. 5o: 13. fe Ceder.
'

"

\

Ek. " Qvercus y«Ä^r. Elon.

jEÄ^n 5r et alinånt tra^ i fodra Europa'; vä-

xer Sfven uti Aficn på flcfe fiållen. I Norra Ame-
rika vlxer det tillika med mångfaldiga andra ar-

ter; Ar mycket forånderlig til fine biader, livar-

med arterna åtfkiijas. Den blir et af de flor/le träd.

I,England omtalas af Doctor Plott en £Ä^hvats
grenar voro ufflrackte 54 fot, under hvars ftcugga

30ÖÖ ryttare och 4000 man fotfolk kunde hvila.

Uti Whitfields parken vid grånfen af Cumberland
voro trcnne Ekar, hvaraf den iiiinfia hade en

/lam vid pjfs 40 fot i omkrets. Den Ek, fora

Konung Gdstaf I. planterat, ar af en anfenligj

tjocklek. K^empfEr omtahr en Ek uti Japan, fom
var ihålig, och uti hvilken ilere perfouer kund*
inrymmas. Hundrade år derefter iag Herr Prafes

under Refan til KejTärens Hof, -— lamma ek ånnu
^varflående. TrSdartW §r hård och flår långe e-

mot röta, hvarfore den nyrjas mycket til Skeps*
hygnad, til Möbler, faneringar och pllverk undet
vatn. Man har fmnit pålar af Ek, 500 Sr gam-
la, nå/lan forileiiade. Alt af tken 3r garfvande,
(adflfingerand e) och tjänar til det båfla Sål-iader«

beredning, och all fvart färg, til mineralvattens prof'

ning pS jernhalt. Gallåplen .^ro ännu mera gar'

vande och nyrjas tilfkrifblSck. Invertes, fom me
dJcament fioppar den rtarkt. Ekållon åtas af Svio

och andre djur, och kunna i nodfall användas u1

blöd.
, /
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PS Sngar glefl planterad .^r Eken prydelig

;

i Sverige blir trSdarten faflare och båttre, an i fo-

rlra Europa j i Engeland fSges den vr.ra bSfl, 30
fortet Infekter Sro derpl inqvarterade.

t.

På Thaborgs berg {ag Berggren en mycket
vacker Ekjkog. Ref. 2- p. 314.

f

Ekar finnas i Orienten mångennSdes: p5 Kar-

mels berg, å defs topp; vid byn Raimbe hela flcc- '

gar; på Thaborgs berg; vid Damasch; på Libanon;

Från Siden utikeppas gall-aplen.
* • * ^

1 <.

Ekar omtalas i Bibclen i allmanhtr, i lyn-
nerhet Ekar ifrån Bafan , och torde ofrart vara yi/-

btr . eller- ^fom Sprengel menar. ilex. lem-FIcMi.
**»^ ^ ^

\^

1 Mof. 35; g. Rebeccas Amma Debora h\d
rgralven, nedan för IJethel, under en Ek, fem

kallades deraf Grc4t ek,
'

Efai. i: 13. fe Ceder.
L

~

_J

Efai. 6: ip. fåfom en Thcrebintb och Ek,
fi.n^n afhuggen, hafver Sranmien éirig, fkall d

na delens flarn vara en helig (M,

i^t.

en-

Hefek. 27: 6. dina Äror gjorde du af Ek,
ifrån Bsfan.

Zachar. ii: a. jämrar eder, i £W uti ILfan

Ofea. 4: 13* de tända up rökverk på hog
dern€^ uiider Ekar, PopeltiSn och Thercbimhtr.
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AcaitaV AcAsiA Vtra, Sghitta*
1

4

Mitnofa 3r et flilgfc, foni 5r mycket rtorf och
vidlyftigt, faiijt mycket föränderligt til ITne blom-
ningsdelar. Detta flagre har dcrfore, i fednare ti-

der, hlifvit indeladt uti flere genera. Alla åro mer
cljer mindre giftiga, och de lierta gifva en (gunii)

kåda, som ar mtr eJJer mindre klar, gujagfig och
genomfliinlig. Alla arter v5xa i de varmare iifX'

der i Afien, Afrika och Aajenka.

Acafa urgör flora fkogar i Egyp*en, men är

fSIfynt vid Cairo; i fleniga Arabien och vid Sinai J

i Heniga Arabien, almSntj vid åen Wardau; i fle-

niga Arabien h det et af de almSnnafle tråd

EgypMerne kalla c!enna Charad, och af den
f«iiila« et godr gummi arabicnin^ iom 2r JSrrloO i

värn och kliHrar, — faiiu nyt|ä« inverres, ae mil-

dra (karphecer och Hoppa uti Diarrhseer*

Jlcafia Aegyptiaca kallas den af HAssELqyisT
i defs refa p. 96. Den omralas pa flere Aållen i

Bibelcn, i fynncrhet lafom et nyrrigt och vackert

frSdfliig vid Jeiufalems reinpejx bygnad och andre
dels tilhurigheter,

Haraf fårfårdigadci förbundets ark, fkadcbröds
bordet och Hitngernaj 1 Mof, 25; 10» 13, 23.

>•

BSnorna ätas af Kameler och Guinfar.

Kådan 5r lådande, looo perfoner uppthöJ

j
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hJrmcd lifvct i arne iDanadeti under briA pa an-

dre födoämnen.
I

2 Mof. 25: 10. 5 Mof. 10: 3. förbundet*

ark var bygd af Atafict träd.
^

T

\

3 Mof. 26: 15, 36, 37. bräder gjordes til

Tabernaklet af Acafice tråd , åfvenfom flcot02nger-

ne och ftolparne til klädet för Tabernaklets dörr.

3 Mof. 37: t, 6. Altaret i helgedomens

Tabernakel flculle göras af Acafce träd, äfvenfom
flilngcmc til altaret.

a MoC 30: 1 , 5. Rökaltaret ficuUe göras af

Atajice trSd tillika med ilångerne.

2 Mof. 30: 23—15. ie 0//a.

a Mof. 37: 1^ 25, 28 > bordet och rökelfe-

altaret, brSnci9ers-altaret gjordes b{ Acajia träd.

Pfaini. 45: 9. fe Ahe.
r

L

Efai. 41: 19. fe Oljetrdd.

Hefek. 27: 19. JVedan och /at/ati Miuf&t

gäfvo dig arbetadt Jern, Cs/^a och Caimiis i OKjle

för det, fom de af dig togo.

Pil. Saljx babyloniia. Aka v.

JPii finnes i myckenhet vSxande vid Euphrat,

och pS ganika mänga /läilen i de varmare luft-
fr

5

/
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Hrek. Pa nngrt flSller^ i Svrrr^e hi*r å^n kunnat

oålCs; inen omkring Upfair? f^ör; den icke uMiSrda

kölden och klimafers cmfltifrcn.

Denna PiLart^ likjifom älla andra, hgfver

fine kon Ikilde pS fårfkilde Tr3n; och honornas

fioholfor^ fom Ä(0 ('ira^ inr.tl)åll;j en myckenhet
hvic u!!, I:k bom ul! , forn cm;!if'/er fro^n.

Den 5r ficild med fine fniftle bJader, och i

fyniicihet ir.sd fine ganfka lå^ge grcrifir, fc^m Sro

15 vtkcj ar de 5ro aldcles ncd!;angande. De fjäna

faledes til iiStor vid lefvande lufthus, til korgar,

ned mera Jikfom korg piiea (Saifx viminalis).
L

1

Denna, Iikföin «lla PiU ,. växer haldft vid

vata och pa vamfjuke fiåUtru
'

j ^

Pilar vax- vid Jordans och Biruk* ftrSncitf

Trdäjlaget af Pilar Sr altid dåligt och myc ket

brSckligr. Der duger fillan til nugot /figvitke,

men cremrne af någre tjina til iiätning af korgar,

til hSckplanteriiig; Ltiit biukas til fine flcins garfning.
F

r

Ffaim. 137: 2 p9 Piltfifn, vid de älfver i

Båhel^ iand, hingde vi vara» hsrpor,

3 Mof 23 : 40. fe Pölm.

^
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xaWsoniA Inerniir - copher
' *

Växer på varma Indiens oar» Jav», Ceilon

Och andra; uti Syrien och Fslxstind. Den var

planterad af sAlOmo i Eng€d<iis värme vingårdar.

I Arabien kallas den Alhmna,

Trädet fordrar mycket vatn, om sommaren
skygd, och om vintern solvärme.

Marit[ beskrifver den val: at bladerne otn

vfnfern ej affaila; at blommorne ufspricka i Sodan

af grenarne. Knopparna 5ro smärre ;1n knapnäls-

I
hufvuden, och opna sig alla på engaog; dersf til-

kommer en ganska tSck blomqaasf, til skspnad

lik en up och nedvänd Diufklase. De Sro til

fårgeft hvita, litet stötande at gult. BlomningsiV^

den börjar i Augusti, och fortfar, gren fur gren,

bela hSstcn ; blomklasen blir en tredjedei^ aln

hbg och af en halfalns omkrers,
1

Blomklasen Sger en ganska angenåm lukt,

Mariti skrifver vidare: Cyprioterne skota

en våxt den de kalla Kemiaj som bh'r hog och
tjock som et Granat tråd. Bladen likn» Myrteo
och blomman en stor Vindrufva, Af denna fås en

o(]a« som hai: balsamisk kraft. Dess lukt behagar

ÖsterlSnningar nicu 5r f5r Européer for stark.

Fcon likna Coriandec korn.
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Alhetma brukas
o
sa aimSnt ibland Turkar,

Araber, Morer, Armenianer, Perser, at iBELiOMi

tid tulforpaktningen för lofvens utförsel utur Egyp-

ten steg ti] i8?ooo Ducaren

Btaderne pulveriserade gif

smink af en sammandragande egenskap

igs rodgult

svetten. Händer och fötter, stundom håret och

skägget anstrykas dermed; Sfven hastmahnar och

svansar, i synnerhet kamelens, sotn til Mccca bår

det heliga exemplaret af Älkoran och de dyrbara

tapeterna.

Btaderne kokade i vatn gifva en skon o

rangtfårg, hvarmed Grekinnor och Judinnor be-

flryka naglar och handlofvar , at förskaffa

fvalka. De fårga ocksu dermed sine hår«

1

fSg fruntimren i Marocco urgjHöst
ta saften ofvcr hjessan , och låta den rinna utforc

kinderna, fom for et Europeiskt öga ler illa ut.

r

Höga Vis, i: 14. namnes en drufva, fom

åc denna blommans frugt i en biomsrrande (Faln)-)

drufva från Engeddi trädgårdar ar mm ällk a'

re mig

ZizYPuus Christu
m

j"

Rhamnus år et flågte, fom be/llc dels af itii-i

iUom fveriges Brakved CfranguioJ, dels af bu-

fku, dönc och mindre; {om biifvit updagade i do
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ilefta Verldscielar, med fmå oanlci>Iige biomor»

Några af dem Sro utan faggar (fpinac) och några

åro bevapuade med taggar.

Ifrån detta flågte bafva fedan de Indiflca ar-

terna blifvit fltiJda , uodtr namn af Zizyphus:

Zizuphus (fpina) Chrift 6f

Ethiopien och i Palaiftina, famt Sr be

pnad med taggar p
GREN fann en Rahmnxn

grenar Berg
ndc vid Jord

flrSuder. Profesfor Amnell har i Upfala under

namn af Rhamnus fpina Chrifti utgifvit med fi-

gur en Disputation h2rom, och anset, lika fom^

I.iNNe, denna for den fanna och rätta, af hvars

grenat Chris ti törnekrona famraanflåtades.

Uti Math. 27: 29. Marc, 15: 17. famt Jo-

han. Evang, 19, 25. omtalas den tornekrona, ioni

på fattes och fårade Frålfarens hufvud, och tillka-

pades af detta trädets tornige grenar, der det sS-

ges : de vredo tilfamman en krona af Torne, den

de fatte på hans hufvud.

Vid Jerufalem våxer Ltcium ruthenicum ,

hvilken i iednare tider blifvit anfed for den, af

hvars grenar Christi Törnekrona blifvit flåtad.
^

GiLzADS Balsam. Amtris Gikaäcnfis Etz-

ScnAMANt

Balfamtraäei, fom gifver den 5gta dyrbar^

Gileads balfam våxer cgcntcligen under Arabien*
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heta iuftfliek, och blef fordt, ibknd andre (kån-

ker, af Drottningen utaf rika Arabien til Salomo
«amt planterade uti defs trädgårdar i Jenien, hya-

riffän af Forskal tkickades en gren med bloma,

hvaraf blef uplyft, at detta trädet hörde til A-

MYÄI3 flSgte, lika fom Opobalfamum.

Nar trädet iaras utrinner faften^ fom ar den

dyrbarcHe Balfam, fom fållan följes ocfi enda/l

gifvey flfom fkånk åt Turkifke Kejfaren och an-

dre Regenter, Den får fifven namn af Mecca bal

fam, men våxer ej derftådes, eller i Palaeflina.

Oftare kallas den Gileads balfam^ emedan Gilead

åren fortfatning af Jeiichoi falt, genomflcurit af

Jordans ilod»

Uti Gamla Teftamentets ikrifter omnåmncs
denne Ballam uti % Mof. 30: 35.

' %
r

Gileads balfam erhålles ifrån Arabien, genofli

de karavaner, fom årligen gå till Mecca; den hat

dcrförc fpt namn af Mecca Baljani.

FoRSKAHL fag trädet vid Gidda utan biomor.

Vid Medina växer ftorfta mängden, der den mafla

Balfam Ikordas. En afbruten gren gifver ftiiik

lukt af Balfam ifrån fig. Trädet år Jitet, foga

annat ån en bufke med trenne tåtiittande ^tern:^-

tis foliis) biader. och kallas af Araberna A'

hufcham.

Bal/amen, 5r i början hvit^ blir fedan groa-

agtig eller gul, hoflungslik5 Sr f6rst tunnj bl'f
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ieå&a grumlig, fifl kkr; och gammal tjock, fbm
thcrpentin/

^ _ _

Hasselquist ISger balfamen vara gul, ge-

genömfUinlig, angenäm, klibbande vid fingret,

lållan flytelig, magftyrkande och, drupcn i far,

låksnde. Invårtes brukad gifvas endafl tre droppar

i fender. Då den drypes i vatn, utbreder den

fig ofver hela ytan och kan fåfom en blåla upta-

gas. Ref. p. 31.
f

Qpobalfamum ^r en balfatn utaf fatBma amy-

ris flågte, hvars tråd h^r folia pinnata^ och hvar-

af balfam långe brukats i Medicin faiiK funnits

på Apotheken.

\

Eleagnus orientaliT. Tzari , balsamträd.

Får nanm af Zaccumträdet. År et anfenligt

och vackert träd med sine långe > fmale och lika

foni med ten ani^lgaaierade iilfverhTite blader.

Det fordrager e] Nordens kalla klimat; men kan

odlas i det Södra Europas länder.
w

Växer i myckenhet vid ^ericko och pä defs

Jläiter: vid berget Quarantania Foliis ovatis. en-

ligt Hasselo^ists i'^tyg^

År troligen de gamles Myrobalanus citrina.

Aj noten' prasfäs Zari olja eller opobatfa-

mum. Denna olja kallas a/ven Zacci olja och

Jerichoi baljam. Matmdrel fager nötens kärna

ftoias fonder, 'fas fedan i het vatn., dä en olja ut-
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draget^ fom ar et godt IdkemedeL Oljan åf

angenäm til luhen: Demied f$nordes klädir ^ kar

och Jkägg. Den går huden fin och hjfuk^ fami
läkiT får och hammar utdunflmngen^

Jerem. 8 5 22. frågas : Sr nu mgtn Zari

GiUad? ^

ta Zari.

Jerem, 46: 4. Gå up til Giiead och håm

Jercm. 51: g. Skaffcr Zari åt Babels lar.

1

K

I, Mof. 37: 45. Israeliferne, fom kopre Jo-
SEPH, förde Zari til E^yprcn pa fiue Kameler.

I, Mof. 45: II. Jacof fände ibland annat,

Zari til Egypten ifrån F.>JafHn0.

Hczck. 57: 17. Jud.Lndet frainhra^fc den

Zariy (om fördes rili Tyrl ini.iknader. fe Ol/a.

Ncheiu g; 15. til ]ofhy*ldor. fe Palm.

Hassel Corylus avellana. Aggos.

Hasselen kan icke mel fk^l foras rill Trä-

dens faniille^ emedan den icke erhåller nSgan en-

da ordenfelig Hani med kronr , w^n upv^xer ifrän

rören med månge grenar och ofvregår lålbn en

månnin<ds höjd, D^n tjlhoier må/} Europag och
i fynnerhe^ ek nnfdli^are lånders lufrftrek, der den

pS ångar och betesmarker ufgor fmlrre» glcfafc

*i

\
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Skogsparker/ och trifves vål i de flåftc Sveriges

landfkflp.

h

De långe uplkutande grenarne, fom ito
Imidige, tjSua til band på hvarjehanda iaggkatil;

och nétterne tjäna i flere affeenden. Kjårnan Ites

iboi mandel j af den kan tilredas tnandelnijdlk

;

men mera användes den til oljeprasning, hvaraf
oljan hålft brukas til afdrag af gravéfäde ta-

beller.
*'

Lib

Hassel iages våxa på Horebs berg och på
anoiv.

Höga Vif, 6: lo. i Hasfeljkogtns lunder var
jag nedgången.

I höga vifan uprSknas flere växter Sa i hela
det ofriga gamla Teftamenteis böcker» hvilktf vilar

,

at Salomos visdom ftrSkte fig til en anfenfig

ifidu , afveu så v51 til Botaniken, fom ul| Djurens

kännedom.

r

LonntrÅd. Acer plantanoidis
t

Lönnen 5r et ahnånt träd uri hela Europa,
Sfven i Norden och Sveriges ileAe landöcap, åhen
funi uti de norra delar af Amerika. Den växer

på Lib3non> ocb blir et vackert tråd^ fom Jårer

klippa fig, och hvars krona blir rund, Hor och
gifver med fine rtorc, i ilete flikar fördelte bU-

dcr, en ymnig flcuggs. Det år ganika tJSnligt til
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planterade alléer och trSdet til flogd virke. Blom-
orae, uti ftora klafar, Sro gulgrdne och tvånne

' frön tilfainmansvSxte med hvar fin vinglika hinna.

Det låter åfvcn klippa fig til hackar.
r

Syrach, 24: 13. Jag hafver vSxt up iåfom
et LSnnträd vid vatn.

HVIT POPELTRÅD. POPULUS olba, LiVNAH.

PoPELTRAN, åfven ^fp kallade, växa uti

Europa utaf flere flag, och dcrutaf trcnnc arter i

Sverige, Iivaraf den almSnnafle år^ Pofulus tre-

mula, med fine 15tt rörlige och darrande biader.

Den fortplantas både genom frön och med rot-

skott, fom upfkjuta rundt omkring, och göra, at

af några fa trSd hela lundar fnart lilfkapas. Mén
denna omAåndighet gor, at afpar icke böra plan-

teras uti trädgårdar, biedevid fådcsåkrar eller på
angår. De växa ganflca fort med en pyramida-
liflc krona och fpitfig topp, och tåla icke någon
fopning,? utan bura under^uifla^, då lof grenar

deraf hamtss til foder , for får ifynneihet.

Bladerne 0!tas i rorelfe af minfta väderflagt, gif-

va angenäm fkugga och et behagh*gi fulande.

TrSdet år hvit och nytjas til bjälkar och an
dre mcubler. Våxer lått på fleniga ofrugtbara
backar.

Den vSvcr <^fv€n i Afien. Hasselquist /ag

PopeltrSd almanna vid Smyrna, loin fes af defs

refa p. ag.
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Hi^nblomor, och honblomor finnas på lar-

fltilde träd och bloina titligt om vårea innan bla-

<Jern€ fraiukomnia.

Ofea 4: 13. fe Ek.

Apletrad- Pyrus mahis. Tappuchi.m.
I

ÅpUträdU ar et af Europas nyttigafle träd

och tillika nicd Päronträdet det enda, lom i Nor-

dcD franibriuoac ftore och kotfulle, valfmakeiige

ffiJgter. Det växer på ganlka månge ilallen vildt

aiven i Sverige anda til Upland och Geflrikland,

hvarest det dock under flrånga vintrar bortfryfer.

Af de vilde tråd, {om finnas niäfl i Sveriges io-

dra landfkaper, blifva aplen fuiå, fureoch flrSfve,

fa at de foga användas til annat an at gifvas åt

fvinkceaturen ; men fom desfe vilde ftammar ut-

härda koldea, aro de tjänligare til ympning. Ge-

nom ympning forädlas frugten til ftorlek, ange-

näm fniak och mångfaldiga förändringar, foin af

trådgårdsmäftare få liufldldte namn. Et äplcträd i

fin blomning är ganfka vackert, och i dcfs månge

blommor futra gerna Bien, for at hämta något

til fin boning. 1 de hetare länder odlas det icke

få ofta; men förekommer i Pajarflina och på Go-

da hops udden i Africa. Af frugtcns utpräsfade

faft tilredes genom gäsning, i Engeland och i (yi^-

nei:het ymnigt i Frankrike, Cider, fom är en an-

genäm', läfkande och äfvcn rusgifvande dryck.

Frugteity fom iniiom fit myckna köttiga om-

kläde inueflutci en femrymlig fljernkapfci med
1
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fine fron , ates om hoAen och kan forvaras ilcra

inäaaiicr. A! ven kan den ionderflturen torkas och

inlaggas med locker eller honing. Den torkade

cjSnar ti] foppor, fom hälla öppet lif. Oklå kan

den tjäna til bakeifcr och flera andre maträtter-

Hog/Vif. i: 3. Såfom et aphtnU hUt^å

Ikogstrad ar min åifkare ibland foaerne,

Hog. vif. 3 : 5." jag ftyrker mig^meå aplen.

Hog. vif. 7": 9. fafoni lukten af dpleåt dia

andedragt.

Hog- vif. 8: 5-; Undw dpleiradet Ivtckte

jag dig.

Sprengel tolkar har Tappuchim med Qvii-

tifty (Pyrus cydonia).

, Under detta nfimn åro flere växter k5nde

hos Araberne, fannolikt flera fpecies utaf Salfolce

flagce, fom alla vSxa u;i odemarker, aila aro falt-

agcige och ofmakliga. De finnas yajnigt i Sibc-

riens odemarker, urt Afrikas öknar, och annorflå-

d d jord

C-ELSius har anjet Malluach for en mollf^

sller AtripUx , fom kan tjäna til foda^ men ej år
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I

fnltagtig. OPiMAN anfer den vara Tokskavii.s Sv/r.

da baccata, fom är mijsket lik med f(^lJola^ och vd*

xer i Afens Sknar; den innehåller falt, ar ofmake-

lig och tilgripes endaft i hungersnöd. Hassex-
QuisT kallar den Chmiopodittm cegijptiacnm^ fom
växer pa torra fält 5 i fäl/kap med Rothcem.

Felix Fabri har genomreft dt åknar , der de

gamle Troglodtjter vftats. Han fr/ger: den ig Scplem-

ber konimo vt til en dal. hvareft iSga täta bnfkar

växte j desje voro fngtnde mrd m falt dagg.

Och pa et annat ftäUe fager han^ at falt dagg

/

Sannolikt har^ genom en f3dan /alt dagg ,

bufiarnes lof, fRoit och knoppar bli/ vit betedda til en

vodfalsfpis.

Sådan dagg fann Falk , ufi Kumanjka och

Katmiickijka öknen, efter fvale fonnnardagar^ både

pa orter och andre ämnen.

^ob. jo: 4. DB JoB målar Troylodyierne:

hungersfpis fager han: de afbroto det, Jon; falt

var pä bujkar.

\

GsNisTA fcethem* Roth^m

Anfer de ofrugtbara Arabiens Sknar for Ht

fäderaesland. Den våxcr åfven omkring Suez pa

fandliedarne.

Roten år beflc och nytjas til läkedom af

Araberne.
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Bufken hörer til arifiagtet och Geni/ice Genttfy,

hvaraf många fpecics, lianas både i Europa och

annorflades.
n

Felix Fabri fager, at hans Kaiurater grSfde

gropar, ocli uprykte bufkarne med rottcrne i

September manad. Desfe buflcar tjäna derforc,

lika foui Salfola, uti öknar til brånfle.

Pf. 20: 4- David liknar eu loniflc lungiis

verkan vid glodjaf 7?o/Äa';«/ buflcar, emedan de anrin

da häftigt» blosfa och fuiattra, fom en ant;1nd

enbuflce.

Job 30 : 4. figer om Troglodyfernes ufcl-

het, at Rothccuu rSttcr mgjordc deras bröd

hungersnöd). Defs rötter nyfjades til vSrme un-

der kalla nätter.

Job flcrifver at Troglodycerne upry
' rötter, emedan de, i brift pa yxa, icl

rötterne ifrån bufken.

I Kon. 19: 4, 5. Elias iokte ^yg^ under

en RothcBms hufke under fin flygt undan Isebels

förfoljelfe, uti Berfeba oken. Under denna giefa

bufke lade han iig ned och inlomnade, ^

Manna. Hedysarum Alhagu Man.

Flere vSxtcr gifva Manna, och flere fortcr

Manna hafva hiifvii införde pS Apothcken under

/



71

åffkilge namn, fafora Manna calabritia. Manna in

granulif^ med flere. Hos SIdre författare före-

konuna Manna laricea, tamayifcina^ tiliacea, qner^

cina^ alt efter de olike rrad, hvaraf den tages,

och hvars faftcr innehålla något facker-årnne.

Manna år laledes icke annat, 5n en gftnufaft,

fom 5r mer eller mindre fot, lom utfiprar titur åt-

fliillige trän, och fcdan ftelnar liksfom korsbars-

kädan. Åfven Gumi arabicum , fom utflyter utaf

Mimofa nUoiica^ kallas ftundom manna ifrSn finai

Och sndre öknar, ehuru ganika örat, emedan den

t] innehåller något betydande fackeramne-

Manna calabrina hämtas xxtzi fraxinus onrns^

et tråd, fom växer i Amerika, i fodra Europa, I-

talieo Sicilien, och fom åfven i Sverige plameradt
uthärdat Nordens ftränga vintrar uti den gamle
Akademi&ke trädgården. Under varmt och tort

väder utfvettar af defs grenar och ftamm Manna,
ifrån midfommaren til Juli Månads llut ifrån mid-
clagen til aftonen, och nedfaller på marken. Den
Sr rodagtig och blandad med oreniighet. Manna
di fronda utfvettar middagstiden i Juli och Au-
gufti månader utaf bladernc> la at trädet fer ut

likalom vore det betäckt med Iho. Genom in-

fkärning och fårande i barken fås Manna ingranu-^

tis , fom ny tjas i Laxerande Sennets infuiloner

uti början af Febrar och for fpädc barn.

Israciitcrncj Manna utfvettade af Hedfjfarum
Alhagi^ fom är en lag och mycket taggig bufkc.
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och itvars fafr utdunft^r, famt efter iarande utfly-

ter och ftelnar af nattkylan i luften , i likhet

med andfe tradskådor (gumata), lafom gumi Ara-

|>Icuin ^ korsbSfskåda och andra. Israeliternes Manna
af alhagi åt mera lackerlik, fiSt och mindre kli*

firande. Den lofes ganfka lått uti vatn, och up-

Jåfes famt borfdunftiir af Solens varma. Den {kul-

le derfore famlas om morgonen tidigt, innan foJen

upgick. Denna Manna inflånmier narmijft med
Mosis hcfkrifning, Rauvole fkrifvcr åfven, at den

Jiknar gryn eller korn like Cariander fr o; och

Gmelin berSttar den vara fnohvit^ och beftä af

fnia korn Bondcrne ifiån Ispahan famla den före

fuiens upgang, på det fStf, at de under bufken

hälla et fåli^ och med kappar flå pa i|uiftarne,

at den nedf<iUer.

Den Manna, fom om natten urdunflat och

af kylan ftelnat> nedfol med åBggcti i gryniga

klimpi-r fom iedan af fölen fmåltes. Avicenna

intygar iadant, Breitenback fkrifver, at i Oeni-

ga Arabiens inre öknar Manna faller i Augufli

och S;rptcmber månader» liknande uri dagningen

en rimfroft dropvis på blad^ grås, quiHar och

flensr, Wormse^ fSgtr en fadan dagg falla oni-

krtng berget Horeb famma lid- Och enligt Nei-

cHiTZ vid Sinai uti Julii månad j dock c lika

alle ar.

Araberne kalla denna -^a;2«^J Man-Ersama,
det himnielfka Manna, til Ikilnad fiäa Gumi

Ariibicum.

i
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At rena Maniia^ <]ä tiet vaf érenti kaflade
¥ ^

ltt\ och ifrla fand renades det M(l*tj%om kok
:i ^i

\6 xi^o n ^ -I

, Upilqutes famlmgen til qe:[s ioleg^upgaf^er-

fialles foga. Den brukas til ConfIj:u^er' och for

förligate: den Sr nioikbrua,. en ktnii^f^ ar.niaqga,

tundij, merandek genomfUinJiga^,*" Imtgulä' kulors

él 4t Coriander frus Horlek eller iQmf^lina artpr^

blandad med lof, faad och taggar, då den fain-

bs pä oråt tid; men annara .^r den fnulivit, gry-

nig iinder tanden och /ot lora bfCflfaclcer. **

Alhngt växer omkring hieppo, i Artiienieci

cah..Georgi£n >--i2tV hela |f enfienrt^^rdcfles cräkrlng

Ispalian^a Växten låter vnb odla fig" fiÄot^niflca

ttådgSrdac 6ch. blamdf^ ofta "t?t1 UpfalaoOrangcrij

» Macna famlas |)å}sLtbanoa enligt CotwvKS fi>-

och ates af barnen; den finnes l^b^xx i öde

I

Det oilerbndfka Manna ctlakar ymnif^aft om
nSfterna, fom vanligen aro kalla. Det tyckes 13-

lunda hända, at det, foin urfilas om di^gen, bort-

^unftar|^inen der.^. foiii^ utfiyt^er oni oatLen»^ fsm-

Gianpac^^as af kylan,^och f;inilaf/fig p§|^lad och

i^^^^ub ;».Vt- T .

-
'

^ t .U^fi * *rF *

6 ^ ""*»

%
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'^ 2 MaC |6: 14. Om morgonen, rundt om-

kring lägret, lag dagg; fedan den upfiigit, blcf*

inan varfe of ver hela faltec af 6knen> (Sin emel-

lan Elim och Sinai) något rundt och fmat, fom

rimfroO, pä niarken. Der ta kallade Ifrséliterne

ManvetU 51. det liknade Coriander fro, var hvit

och fmakade iom kaka bakad med honing. Denna

Manna Ito Ifraéls barn uti 40 ars tid , til defi

åe koiiiiäö til grånfen af Canaans land. 2 Mo£
l6: jy^ Öra det forvarades til morgondagen,

Mef det Hinkande och Maikar kommo deri verL

20« och när fölens vlrma tilkom. förfmllce det.

**

'^h i-U

4 Mof. 11: 9. dl daggen föll 6fver iljgret

om natten, fÖlI Manna tillika.

^,

,c
*v

Utan beredning i^tjade Ifraeliterne Mann»

lä, da dea laxerade och torfvagade. De klaga-

de derfSre 6fver Manna, fafom en lös fåda och

at det kollade mycken möda at iamla.

4 Mof. 11: 8. Folket lopp hit och dit»

famlade och malde den pa qvarn, eller flåtte <

mortel, och kokade i gryta, fårat gjorde <^r»

kakof*

I

I

Pf. 78: 23, 24. Sger David: TiI'Je h5ga

/klarna ftråckte Herren fin befalning; himroeienf

portar öpnade han, at Manna öfver dem ned*

regnade.
\
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Nehem. 9: ao. Din Manna drog Du ick^
undan deras mun, och gaf dem vam, nSr de
törrtade.

6kn?n.

Joh. Ev, 6: 31, Vare fadcj Sto Manna \

Manna, fom Herren Gud geno
derverk och fia almakt gaf Ifraelitcrne, mer 3n
en half million mSnniflcor, hvar enda dag och
under månge ar« tid, var af en oSerSknelig mängd,
Jor ac kunna mätta lå mangc hungrige magar.

SoDOMS APLE. SuLAtivjA faneium. Chedek.

År et litet träd eller bulke med roance taal
gar pS grenar och blad. Den hörer til en gi?:
ug famille, fom verkar pS nerver och hjerna. ?

é

;
Frugten är en Bacca (bär), vacker, r«nd,

lik et äplc, gulagtig och får namn af kärleks
apio (pome d'amour). Torkad blir den inuti
pulveragtig och likfom fyld med afka. i- Til den-
na egenfkap torde äfven något annat bidraga, der
den växer vid Sodom eller Döda Hafvet. vid Te-
ticho.

''

J

Uti Bibeleo förekommer den nigre gånger
anmärkd iafom varande af oangenäm egenfkap,

i

h

Mich. 7: 4. .
Klagar, at den bä/le är iåfom

(Tårne) Cheäek, och den redcligaftc värre, än TificL
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u tonoti lafoui med Tortehackar bcvaxf.
t/

D:rni (SoJ'nns Splen) klafjr 5ro butre, gif-

$ige, föfoiu fru^fknippct af (Rokh) Coloquiot.

5 Niof. 32': 3?. le vlnHack.

Hed'^: Arah. 5r et altuSnt nan)n pä Sobou»
ined f-gcar. IlASSSLCiyisT och Ödman -^nit

Sol AX w 1 Mebv^inafbt Kibelns Chedek; inen M^
longrn^ Ät icke raggig, utan obcväpoÄd, ock

vJxfcn är icke hvarken bufke eller träd, utan dec

ir htrhacium ön
dfca» och delf frugr, fom *ir slliog och purpu

flrgad åtci ofta uti foppor. | nejden af Jertch

Éfcnn Hasssh:;^''^'^^ mtlon^ma^ och f3ge7 at frug

tén f6rrt6id^f^«t cd Tenthrtdo, likalooi kärnan 1

basfelnorcQ fouaiet al RvKcHj£Nt*s micnm.

VCNZM»*tB£NTitAD. DiosrrROS E^tnum. Ha
j

Trl^^n vSxcr p3 Ön <L*ciIon och njgre al^

dre nSUco , lUid en.eHan Onjvandnings l?nierrt

och uodci: det hctartc luflfUck.

Tr^J-artcn är bruoagtig, ofta randig, gaoflw

<uog, fit och hSrd. Dcrsf förfärdigat åiOciili^

imirre och ädlare uioWer, (amt Aorager en väck*"
pqUtur.

Hf7ck. 37: ij* De' af Didan och
••idra länder godrgjorde med horiij Elfeobca

Ebtii käd^ hvad de af dig köpte»
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*** ToRN-ScbKE. Onunis fpinofc

Tarm kallas vSI i alinSnhet HfJane »Sxtcr;

fstn 5ro r>r(lJde med faggar, l^fom^Rofa, So-

lana aculeatd och Onocidu Ipcctci fpinofx; mm
Ononis fpinofa :^r vXl <jcn, fom ined detta namn
l)etckn-rdf^a"!"Bjbeicn. t^ '

Den 3r en bulke af et vackert utUeadc med

fine fatfrtnanfatf(K fläder, och blömor. fom ut-

in.^rka den hörande til arilUgfet, och fillan -fen

n;ans höjd. I Europa 5r den aluiSn och vSxcf

Ifven i SverJge ut» flere landlkap , mSrt i de för-

dre. och 3r, i äkrarno inkoaimcn et clikt o;;r3»,

för fine djupe fege rötter , icKc utan fvkig-

ksn utrotas.

TÖRNE tolkij helt enkelt p5 mkige flIIIcn:'

^ Jol». 3: as. fragäf^ hvarfSrc gaf han Iifvet

al honom t hvars tig Är af mörker höljd, med

TSrntii pä alla fidor af Gud ocnUvSrfd.

Job. 36: 7. talat om, at Trogtodyferae lig-

ga under iSrniga bufkar. {i bufl pa Kojor och

boningshus)
1 tt

i Mof. ?: iS. T^nwocli TiAcl itu n^im

^e fafom de fCrrte oIyrk$vSx'cr, fom en f6tbaa

n«J jord (kulle frambrinca efter fyndafallet.

» f

2 MoL 3: 1» Vtl en TJrnbuJii (SenIh)

d Horebs berg uppenbarade fig Hcirent Ingel
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for MosE, då han (Ig bqfkeq brinna utaö at f6r«

täras.

3 Mof, 23: (5. de Ogudagtige liknas vid

T^rrtett, for bviJke ?lle fly, <
':

Dom. 9: 14, 15. TSrnbuJk^n (Atad) blef

vald at vara Konung ofver de andre tråden.

r

2 Chron, 25; ig. Efai. 55: 13» fe Ceder,-

^ Efai. 7: a5. pä ingea af de höjder, fom
f6riu ix\t:Å hacka plågade npgråfvas, Ikal oagou
jng» af frugtan for TSrm och Tiftel,

Efai, to: 17. Ifraels ljus flcal varda eld,

och hans helige cq låga, hvilkea pS tn dag flcal

jtSada och f^rtSf» ässurs TSrm och Tifiel.
'

I

' Efaf. 34: 13. i defs fordna palats' fltola

(Koach) Tornm våxa, aåflor och tiftla? t defs

fäAa Qott.
I

;
Hefek. 3:6. de varda dig be/pottaode och

, flingandc flfom TSrne^

Hefek, 22- 24. IfraeU folk ftola icke mer

»r ångrande Tarm (Silon) och- färgande tiAtl

oroas.
4

TI

Nahum i: 10. de äro fåfom roV«mihvar
^an invecklade.
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Zeplian. a: 9. Moab fltal varda 0fom So-

^om och de Ammoniter iafom Goaiorra, et med
Tårne öfvervuxit land.

Sedefpr. 24: 31. Si, den lates Sker var

med Tiflel öfvervlxt, och med Torns betSckt.

Sedcfpr. 26: 9. lika friflce Tornen i dea
drucknes hand åro Sedefpråk i dåren» mun.

Predik. 7: 7. likt iprakande Torne under
grytan är dårars I5]e.

k

Höga VIL 21 a. £5 Liljor.

Math. 7: 16. fe Vindrufva.
\

Marc. 4: 7, 1 8. Luc, g: 7, 14. talas om
ifyrahanda fldesSker och dea fad, fem fÖrcjvafdes

ibland Tarm»
v

Ebreern. 6: g. bJr jorden TSrm och Tiflcl,

It iioo odugelig^ och oånnaA til föcbaaaelfen.
w

ToRNHÄcK förekommer i

Efai 37- 4* O! at jag dock med en Torn-

häck omgifvea vore. .

4.

Scdefpr. 15: 19. den mSgfiges väg förekom-

mer honom fåfom med tSrnhäckar beväxt.
r

Syrach. 38: 24. du umgardar dina 5gor med

TSrnhäck.
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Tornbuskar' tii^mnas ufi \^^

EfaJ. 17: 19. på (Jen plden flial Herren fram
kalla flugorna vid utloppet af Egyptens floder
och bien, foiA Srö i Aslurs land. De fltola fått

fig.ued i'vidfiråckta dålder på alla Tornbitjkar.

% "•T'^ J^ \ _ ** t
\

'J}on-Torne\ iom ;1r et okandt flag, om-
fala» uci 2 Chfon. 10: 11: 14. Med ScorpiÖH-,

iot;neu \[\ \7^g (ReHABtAM) eder tukta.

%

HSraf fes , at Totm kallas flera okSnda vSx-

tcrj men då
. t •> /

Ononis fplnoja var^ enligt HassElquists .

intyg i def* relä p. 101. alman i Pai^flfna , lor-^

de åeå vara» det rStta och almSndarte Bibelens

r"

Ros. Rosa Gallica
i

Alle Törnrofor 5ro bulkar, fom aro for-

ttaffeligen ISt k«^ada til €n utfeende ifrån andra
vSxter med fine talrike tagbar (aculei), lirJe tre-

faldige eller flerfaldige bjader (folia. pinnata) fine

ilore och fkoae blomorr famt fia nyjjonffugt.
Sä utniårkt {jtlfva flaget 5r," iå fvårjigen kunna
åek artérr'foni :1ro gaoflca många , flciljas ifråa

hvarandra. Biomorne aro gnnflc» {loie, pragtfuile

och offa dubfe, i fynnerhct Gallka och J(ba.
Planteras i trSdgardar oth' blouia i Juli manad i

veriees norra triikter. /
"^ ^
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Buflcen kan fjana til hackar, haift hlandail

med andra vl\t€r. Med fiae taggar sfliäller den
djuren, at tränga Gg igenom, fortplantas nied

fondertagne rocter-^ Af blomorne gores Purptiri

och" deflilleras rofmvatten^ fom användes ftundom
i maträtter at gifva en angenSm fmak, och i

lynnerhet til ogouvatn uti ogoninflamationer.

1 V
Eofenbujkar fågas våxa vid Damafk.

^ ' Ji J
i

M

- ^

J?o/or anföras på ett par ftallen: '**^^

h

-^ *Syrach. '39: 1 3. blomnrens fåfom "^rofvr,

hvilka växa -vid rinnande vatn*
'

Syracb. 50V g. Simon Onie lon figes ly fa

{om en vacker ros om varcn.

Tistel. Carduus. Daroar.
[ ^i-

Ti/ilar aro månge flag oqh. qrter, hfema i

alla vcrldsdelar, men ymnigafl tyckiis de vara i

Europa. Uti fidesakrarnc 5ro de fkadeli^aft e-

medan de forgvåfva faden, och fara alla Ijändcr,

{om handtera dem. For fme mångfiildige, (\y£^

ve» flickande taggar kunna de icke åtas af Bo-
ikapcn. Endaft någre Infekter hålla fig pa dem

i£ dem fin foda.

Så ofta Tijlet n5mnes i den heliga Ikrifr,

forefiailes dcn"'altid fafom en olycksvaxr. Ällc

Tifllar 5ro octda af fadan bclkslTenhet, at de aio
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faggigCj flickande, fårande, och t naturens enfUiU

da hushålning, (afoir. ogiSspå Sngar, i åkrar och

i uSdgårdar mera Ikadelige 5n gagnelige.

SSIIan gifves något land, foni icke Sger fleré

eller färre af dem; och då marken blifver 15$ oc

inyllig infinna de fig derutj. Nar marken blir af

llgerval eller tramp härd och tilpsckad, fårfvinna

de; de 5ro derfure (kadejigafl for al odling, gä

djupt ined fina rötter, och infinna fig almSn-

oafl nSra mSnnifkon boningar, hus och byar.

Pe bloma forc (kordctiden^ och Bi famla e-

mot h6flen något utur deras biomor.

Micha. 7: 4. fe Sodoms oplt.

Job. 31: 40, I Nof. 3: ig. Efei. 7: 25.

10: 17. 34: 13. Helek. ag: a4. Sede^pr. 24:

31, Ebrecrn. 6: 8* Se TSrnt,

Efai. 55: 13. le Ceder,

Jerem. 13: 13. le Hvete,
I

Mdth. 7: i6, fe Vtndrufva*

Buxbom. Buxus virtns. Tsaschschur.

Buxbom 5r en med fmå, flSndigt gronlkan-

de, tjocke bLder foifed bulke, foni horcr til de

mildare Europas luftflreck, incn låter odla fig Sf-

wn i Sverige, der den fällan vSxer håg, och Ii



åtr af vSreiu kalla natrfrod. Til et qvarfers höga
UpvSxt planteras den til åtfl^IIIiga ritningar om-
kring blomflcrqvartcr, och låter v51 klippa lig,

I Upsala IVågård niåOe den hvar vår tSckas med
granris , för ac ej blekna och do ur» i fodra
Europa upvaxer den til flere alnari hogd och klip-

pes da til höga fköna håckar« r>laderne nytjas

ftundom med lagerblad til kranfar, och trådartea^

lom Sr mycket fin och vacker, nyrjas til fpcl

(Irumenter, tumflåckar och andre fmSrrc prydli

g«

Efai, 41: 19. fe oljiträd,

Elki. 60: 13. fe Cider.

t

Tamarisk. Tamarix gallica, EschXl.
L

t

TamariskEn Sr en mindre betydlig och an-

fenlig bufke, fom vSxer i Södra Europa och A-
fien, med fine, länge grenar, beiSkte med korte,

LlJlike blader* Den odlas uti Upfala Orangeri

och omtalas pa ett enda ASlIe uti Gamla Te/la*

llamentet, nemligea ur i

I Sam. 31: 3* hvaref! berätta?, at under en
Tamatijk i Jabes bcgrafdes Sauls och hans Sö-

ners ben.

•H

Sycomorer och Tamarijker {^g HAsSEL(>uisr

p5 reian ril Pyramiderne, ifiån Cairo Ref. p. 74,
De växa vid 5a Wardani vid Coronin/ fana Fuh*
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HER iiJem; i Henlga Arnbiens Jalar; Tamarijh

h? BERGGREfl

fjg dem fioriv ocii höga {Å[on\ TalUr, Re^

P. 233. .' !„ 1

! - ... *-to*4

XKA« ^ViTis vimfera\ ^Sorek. Sorekah.

SSp i:>q

,n Ingen v.^kc' förekommer ik ofta nämnd utr

y(ri>fof'Vernim ingen af dea Heliga Skfiff, foili F'*^-

gårdar Och defs afksftning, Drufvor, Dmffaf
Vin , Driifkakor och J?zfj/«.

^ ^
. . _

Det U befynnerlrgt , at .f^lnranUn ick^ om-

talas låiom odlad före S/ndallo^en-Wh'" ar No-

ACH, fom efter floden odlade den, fynes icke

varit, bckanr med viners egenfkap , ^atrufa^^-pDet

Baes uti 1 Mol. 9: 20, 21. Straxt efter Synda-

fiodch planterade Noach en K««g<W»-"Ai
A =

'. -
. ,

i ^ . 'Ir.'

Vinranhan växer fällan til någon oetydapda

äam, la, fr«Iu^J:^2n icke årligen a fH^^res ocl/top^

pas, (vdom defi^^odlas på GodajHops udtlen | A-
frika." Stammen kan då blifva fladig, af en,^!»s

hogd och et hälft (jvarrer i Diameter. 'Han gif-

yer da firre, mea^ florre drufklafar^^och ^florre

Drufvor. I fin fria växt rankar den, vida. ome»

^

kring, eller flingVar fig omkring de Aod^ {^i}\

gifvas honom. Bladerne äro deire uti flere fl'

och {må och hvite. efter

drufvorna blifva, antingen grön

indfe bleka, eller luer och mindre rod
\
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och gifva icke mogne frön, ntan encinfl ojuognfc

ämnen dertil. Storleken och godheten af Druf-

vorjip beror af Klimatet och Solens ^'*5r^la*, fom
förädlar dem. De 3tas begSrligti Jafka och fiacka

lorften. Af Rafvar Stss de mycket gerna. Tor-

J^ade fa de namn af Ritsjin och fura« til ändr«

orter, jfafom en handelsvara, at nytjas uti foppor,"

Til dcfert och andre maträtter. Trampade eilec

rSsfade gifva de ymnig faft, fom efter gasoing

lifvcr^^2«, hvilket Sr en angent^m dr}rck, et

flyrkan3e läkemedel, och pa åtfkiili^r fat til!aga(!

gifver et angenSmt rus, fumt rikrar nrånga län-

der, lalbm en handelsvara. Uti Arnicnien och

Georgien vSxer Vinfankan vild, enligt flere Re*

andes infyg. . ,

Ip*^ .^ yinrankan^ ar* icke befrånid for de kallare

iSndeif^ Vid några graders kold forfryfer den. I

fiefe 'trakter nära Atqvatorn trif

v5I. i allaTemperirfade larider, fom om föilima*-

rcn cga ftark varma, i fynnerhct plc;nterad p5
bergsflutningar, lom ligga emot fölen, blir druf-

Tan och defi fafc fötare och förtr*iHgare.^ Uti

kallare länder, foni i Tylkland vid Rhenftroånen

blir vinet fyrligt:;i de hetare Juftflrek , fifom 7
Spanien, Portugal, Madera, Italien, blir det i«>

tare och hetfandc. Dé yppcrda /^»|^ fkattas

Lacryma chrijli uti Italien och Ccnfaniia vinet frän

fodra Africa. Knappaft gifver någon vSxt la oli-

ka faft ifrun den ftarkafle Syra tit.den IjuAigaHe

Sötma, fom Drufvan/ Vål bercdi via kan uti
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t

ganfica ISng tid, både pS fat och uti bouteiller

16rvaraS; och vinner då i godhet och fiyrka.
* 1

Uti Palacftina 5ro Judalotfens Viner, tn i dag,

beprifade, af Hassklquist vid Rtbron och af

Arvieux, fom vid Sorek funnit Drufvor af i2

markers vigt.

På Libanon vSxa drujvor, fom gifva hvit,

gult och rodt vin; i fteniga Arabien; i rika Ara-

bien vSxa Vindrufvor utan kärnar j vid Jerufalem

drufvor en balf aln långa och bär af två finger-

leders längd, enligt Neischitz. Reinfeld om-

talar en aln långa drufvor, Uri Saphet planteras

Vingårdar af Judar, hvaraf beredes rodt Vim

pl Karroels berg; vid Bethlehem; ifraa Hebron

faljas Vindrufvor til Jeru&lem; vid Gaza; Afca

lon; berget Garizim; Sapheti fladj vid Damafch;

Horebs berg; vid Johannis Klofier f5ger Schultz

vinet vara det båfta i hela Palacftina. Sidon ut-

flteppar b v it vin.

t

Då Vinrankan icke gifvcr mogne frön, fort*

plantas den genom afiågningar. Dels gfenar, fom

utan ftöd icke bära fig, utan ligga ned på mar-

ken, taga ror» och på (adant (?t tilväxa i antal,

fanu uicd affkårning fkiljas ifrån hvarandra;

iEnligt Ni E BUR 3 upgift bfteknaf SoreK

JUvanten en »fjkuren oth omplanttraä Vinftjelk
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TILIi

DEN BÄSTE FADER
OCH

DEN ÖMMASTE MODER!

r

Ej blott blarid Skriftens dyra rikedomar

Jag minnesvärda blomsler söka lärt

Uti milt bröst en ranka äfven blommar^

Det är den kärlek , som Er huldhet närt*

Ett ringa offer är den blomman blyga.

Dock vet jag väl, att den är kär för Er!

Jag vill den, rörd, till Edra hjertan sniyga:"^

Jag kan ej mer, J fordreq icke mer!

'^r

' — ^- _^

.

r ' R ,-'
i *T Eder lacksanie Sou

.0 I>ARS ERIC.
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Canaans' land, der Vindäcken vM trifdcs

»

inlags derfore för et lyckligt Jaxid, deruri vin

Och, hoi}ing floto; och då någon lycka flculfe

beteknas, wg!& ofta liknelfe af eu yingärd med
defs afkaflning, åfven fom olyckor uanärÄtes,

der y^ingården forflordes eller foknades.

4 Mof, 13: 21, 24. Då Spejarne gingo la

I
i Canaans land. funno de på den årstiden de for-

fte Vindrufvory hvaraf en ranka bars på en /lång.

Vid bScken Sorek och i dSIden Efkol *blef

den fiora ^driifvan tagen, fom Mosis befpejare

Iragtc til lagret. Akvieux och Nau i^ga, at

drtlfvor funnits 10 til 13 marker runga.

I Mof. 49: 11, propbeferade Jacob om Ju-

hh, at han fkulle binda iin unga Åsna vid en

Sdel vinqvifi.
m

*\

4

3 Mof. 15: 9, I o. yindrufvorna i vingår-

darne fkulle icke noga afplockas.

' I Mof. 40: 9

—

ir. Fharaos Öfverfte

Skänk drömde om P^inrankor , fom llogo Ut

biomftrande^ och buro mogna Druftor.

^ Dom. 13: 4, 7, 14. Simsons moder, då

hSnne af en Engel förkunnades, ar hon fkulle

föda en Nazir^ blef förbuden, at dricka yin och

fiarke drycker.
r

\

I

7
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En Vingård, et Oliveberg och Akren fkulle

odlas i fex år; i det fjunde fkulle de hvila får

dea fattiges rakning.

2 Mof. iy. 10, II. 3 Mof. 25: 3—7.

Det famma fkulie gålla åfven for Jubel - åict,

hvart femtioade ar,, 3 Mof. 25: 11.

I

X Kon» 21 hela kapitel handlar om N*
BOTHS vingård, fora Achab hade oratiiiatigt til'j

Ikanfat fig, ifynnerhet i, 2,6, 7, 16 ooh l$

verlerna.
T

3 Mof. 10: 8. yin och andre rtarke dryc-

ker voro forbudne for Aron och hans Sonef,

at dricka
,J
nlr de fkulle inga tilforiamlingsnållcf.

På nagre flllkn finnas P^indrufvor^ fom icRt

hafva nagre kärnar, och desfa iSgas läckrare, k
andra, iafom förädlade.

Thevenot tiphSjer färdetif desfe drufvors h^'

Urhit, fom ferskomma i Perfen under namn (f^

Kifchmifch , cch
"

*

t

Bernier berättar, at Ushecljk^ Tartarernit

ibland andre foräringar tit flora Mogoly dfv^

genom fint Gefandter. SfverUmnade fådane Drrf'

var.
1

De la Maze berömmer de. hvita hirnUfi

Drufvor uti Sirvan^ Jår deraf MuJkadelUr fniå
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Galenus omtalar JSdana drnfvor frän Ci
tutin.

Barthbma bitygatj det han, under alla fina

refor aldrig ätit fotare drnfvor , än d$ kärnlofa
Arahijka.

j

HosT Jkrifver^ at i Marocco finner en art

drufvor^ fom kallas Serki, och fom kommit frSn
Levanten. De ha/va inga kärnar^ dra fåta,

fvarta och näftan runda ^ men icke almänna.

Olearius, vid en hSgtidlighet uti Ajlrakan,

räknade bland Deferten, et Jlags fm& hvita och

ganjka fåia drufvor^fom ick$ hade kärnar.
n

KTiEBUHR fager ^ at de hajva kärnar^ men JS
mjuka, at de icke kännas.

f •

Esaias afbildar Guds omuSrdnad om Israels

folks forbatring med en Vingärdsmans forgfdlli^.

het, hvilken anlagt en Vinplantering o/ Sorek.

^irem. 2: 21, bejiraffas famma folk: jag

hade planterat dig fafom en SokEk, hel och hal-

len af bäjla art. Huru är du da urartad vor^

den? nu m.

I Sam. 35: lg^ Bland ^e mänga faker, fom
Abioail förde till David, voro hundrade Jkakor

Rusjtn,
t _

I Sam. 30: 13. Med Rusfnkaka vederkvick-

tt David d«n ^gypti^e mannea. \
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2 Sam. r6 : i. Ziba niSife David med
hundrade Rmjtnkakor^ ocli en lågcl vhu

r

I Chron. 12; 4c. ibland fpisning, foni til»

fördes, var åfven Rurjin,

1 Chroii. 1(5: 3. Då Arken var införd i

fit fSIt, uffkihade David åt iölker, ibland an-
nat Rusfinkaka»

Job. £24: 6. nSmnes efterhituirning i den O*

r5tf5rdigc# J^in^ard.

Joel i: 5. omtalas Vindrinkare.

Uti den Heliga (krifrs hyare fvenfka 5fver-

f^tningar omtalas pa mångfaldige fl5ilen Finftäck,
jyinrankor, och åfven Vinträd.

t

Vinranka 5r val altid defs rigtigafle och
cgentligafle namn ; emedan den aldrig up»
v2xer til något tråd, och icke ens til en bufke.

Vit(% natur ar, at ut(kjufa långe, fvage grenar, fom
iig (Jelf lemnade antingen ligga niå på marken,
eller krypa upföre bergen, eller Hodja och fling-

ra fig ouikring bufkar och trän. I detta tilflånd

blifva blomklafarne månge, men drufvorna fmSrre
och imnå}[t faftfulla. På Göda Hopsudden i io-

dra Africa, dit vinranhan blifvit förd ocli nu
odlas af de Reforraerte' flyktingar, fom undec
Ludvig den i4:des forfoljelje nödgades lenina

fil fädernesland, fltotes denna nyttiga växt på det

fStt, at alle utfltjutande grenar före blomningen
affkåras. Derigenom händer , at icke allena/l

^



r
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blomklafarna blifva fårre, men drufvorna af ym-
nigare focia ilSrre och faftfullare, ^ utan Sfven,

ac en Aam tilvåxer af cq alns hö^d vid pafs, och

en mans arms tjocklek, uran ar ändock derfore

kunna fa namn af et tråd> eller bekomma elf

krona j iafom et trSd. ^

^t-

t^injläck och Vinranliä 5r faledes defs rit

taAe namn^ hvarmed den ofver slt bor tolkas:

Dom. g: i3. Når Vinrankan valdes til

konung af de andre trSden, fvarade den: (kulle

jag ofvergifva min muA, fom gl5der både Gud
och inanniflcGr, och göra njig befvår med tråoJ

4 Mof. 13: 24. 20: 5. a Sam. 16: i. Jercm.

5: 17. 8: 13. Efai. 34: 4. 36: 16, 17. ^
Kon. 18: 31. Pfalm. 105: 33. Ofea 2: 12.

9: 10. Joel i: 7, 12. Mich. 4': 4. Habac. ^3:

»7' Haggai 2: 20. Nehem. 13: 15. Hog»

vif. 2: 13. Jacobs Epift. 3: »2- Luc. 13: I7.

Se Fikontråd, Fikon och Fikonkaka.

Pfaloi. 78' 47. deras P^inranka nedflog han

med hagel, och deras Vinftock genom ftoft.

Pfalra: 80: 9} I2> J5' r)u hSmtade en

Vinjlåckiixla Egypten, dref folken undan och

planterade den. Den utftrSckte fiua rankor til

hafvet , och til Euphrat ilne telningar. Gud

!

(kåda ned af himmelea^ och fe hårtil^ och befök

denne ViaHåck.
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Pfalm. laR: 5. Din hurtru flcsll vara itfoni

en frakffam l^mfiäck vid fidan af dit hus,

Efai 5: 3. i denna FingSrd hade han plan-
terat bärta (lag af vinranhr,

Efai 24: 7. det ny Is prisfadc ^i«r/ (3rjcr,
f^in/lockm forfmjgtar.

Efai. 65: ax. de fkola bygga hu$ och fjelfj

ve dcri bliiva boende
, plantera t^injlätkar och

Ijdfvc Sta des frugr.

Hcfefc. 15; 3. frSgas, tvad formoa hafver
det torra pa en yinfi&ck, framför hvarjehand
nat träd I

a an-

Hcfek. 19: 10. Din moder var, likfomdu,
eo Vinftäck planterad vid vatn, fom bar frugt
och yumi^t I6f ffir det myckna vatnet» fl^ulj.

Hefek. 17: 6—g. Telningen v5xte til och
bicf en frodig Vinftåcf:, med vidt utbredde Jof

och rankor, men 15g flaro, och rankorna inåt

böjda, (a at de öfvcrösyggade des rötter, ^ia-
ftåcken utHråckte fina rankpr ifrån fpjålorna , p2
livilka den hade upvixt.

Syrach 24: 16. Mina Bcott voro idel be^
fcaglighet, fafoni ikottep af en Vinfläck , och ini-

ne blommor gafvo en hårlig och rik Jukt.

Ofca- 10: i. Israel ir en frodig Vinftåck]
Och defi frugi dereinor ivafandc
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Hog Vif. 7: a i 8, 12.' {9 vinranhn.

Nahum. 2: 2. Fienderna hafva ikSflat och
fårderfvat deras vinrankor.

Haggai i: II. s Kon. 5: a6. 0001.15:5.
Amos 4: 9. Nebeii). 5: 3» 4, it. xo: 39. io

OlivetrSd. . .

Zachar. g: la. Det, fom utfås, fkall vara i

fÄkcrBetj vinrankan flcall bara fin frugf, jorden gif»

va fin vSxt, och himmelea fin dagg.

Mdlach. 3: II* Edra vinji3ckar fkoh icke

vara ofrukcfamuie pS ialren*
^

f^iaqvi/i aSnines i i Mol! 49 : 11 fe OcagerJ

Joh. Ev, 15: I, 5, Jag är det faona nn-
iradet.

Math. a6; 29. Marc* 14: 25. Härefter ficall

jag icke dricka hvsd af vintrS är, imil deu da«

gen, da jag ånyo dricker det med Eder, i mia
Faders rike»

VingXrd och VxnieRg förekomma Sfven

ofu nSmnde: 4 MoC 2a: 34. Herrans Ängel

(lÄlde iig liti en ftnal v5g emellan vingårdar^ gjär^

dade pä bägge jQdor.

5 Mof. 38: 59* Du (kall plantera vmgBrm.

åar och arbeta i dem, men icke fa dricka af vi«

net, eller ens nSgot derutur infamla; fy niaftca

ikall fofderfva vinran%an.
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'5 Mof. 33: 31. Deras vinfiäck Ii af So-
^oms art och ifrån Gomorras förbrSade falt; de«
ras drufvor åro giftiga och klafarne dådande. Dr.
öoMAN tolkar detta; Deras vinfläck är af So-
dojiis egenfkap, lik den från Gomorras förbrän-

de falt.
J

r

Dom. 14: 5. N5r Simson kommit til Ti-
inarh och til vingSräarne vid ftaden, mötte ho?
00m et ungt Lejon rytande.

t

Efai. 5 : i , 3, 4, 5. Jag vil nu fjunga om
min vån, en min v5ns fång om hans vingård.

Min vin hade pl en mycket frugtbar höjd en
vingård. Han hade der planterat båfta flag af

vinrankor, i hopp, at han (kulle bara vindrufvor;

men han bar icke annat än giftige bSr. Hvad
ikulle jag val mer kunnat göra ined min vingBrd,

2n det jag med honotu gjort? Hvarfore bår han
giftige bår, da jag väntade, at han fkulle bara

vindrufvor? jag vil derfore iåga Eder, hvad jag

med min vingård varder görande.

Efai. 27: 3. Då (kall ock vara en ik5a
vingård,

Jerem. la: 10. Månge Herdar hafva for*

derfvat min vingård,
%

J^rem. gi: 15, Xnau skal du plantera i;i«-

gardar pä Samariens berg.

Jerem. 3a: ly. ^nmi skola hus Och åkrar

pcfa vingärdar köpas i detta landet.
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Jerem» 35: 7, 9. Hvarken J/ eller edra

barn skolen någon tid dricka vin, eller bygga hus,

beså äker, plantera aingärdar ejler något sådant

Sga, utan beständigt bo i tålt, sa fraait J länge

viljen lefva i det land, i hvilketj åren främlingar.

*

Jerem. 39: 10. Nebusar Adan leinnade de

fattigare qvar af Juda Folket^ och tildelade dem
vingårdar och åkrar.

a

Jereni. 48: 33. Då )a^ gråter ofver ^ig Jae-

Ser, måste jag ock gräta Öfver dig, å\i Vingat d,

Sibma,

Amos 5: Ht 17* Eineclan J plun^ren (3en

arme, skolen J icke dricka vin uraf de skona t/m-

gärdar, som J planterat. 1 alle vingårdar måste

omkelig låt forspSrjas, nar jag igenomfar dit land»

éSger Herren.

Amos. 9: 14. Ifrael fkall plantera vinberg

6ch dricka af vinet derutur, anlägga trägårdar

och fa ny tja deras frugt.

Mich, 7: I. Jag 5r fafom en, hvilken frugt

afhSmtar, eller andra gängen plockar 1 en vin-

gård; ingen drufva finnes der at smaka pa.

Zephan. 1: 13. De skola icke få bebo de

hus , som de upbygt och icke dricka något via

af de vingårdar, foia de planterat.

Obad. 1: 5. Komma sådanc dfver åi^^ foni
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inhSmfa drufvorna p3 dine vinberg, mlniie de var
* da lemnanJe något at cftcrit afhäinta.

^Sedefpr. 24; 30. Ea gäng gick Jag den la-

tes Sker. famt den hoglofes vingärd förbi.;

.
^^^^' ** 5- Jag bygde palatfer, planterade

vtngHrdar, anlade trSgårdar och JuHgårdar och
fatte der allehanda frugttrln.

Math. 30 : X, 4, 7. Himmelriket liknas vid
en husbonde, foni legde arbetare i fin vingård.

Matth. 23: 33, 39, 41. Marc. 12: i, 2, 8, 9.
Lucas 20: 9— 15. Marci 11: 13. En hus-

bonde planterade en vingärd,
t

J

ApostL s: 13. Apostlarne sades pa Piages-

dagen vara druckne af iot vin.

1

Epb. 5: 18. Drickea eder icke druckne

af vin.

Joh. Ev. a: 4» 9> lo- Vatn forvSndes i.

vin i Galiileen på bröllopet i Cana.

Corinth. 9: 7. Hvllken planterar ca r/»r

gari, och äter icke sf def» frugt?

Vin, fora Sr fötbudit for Mahomcdanerne,
men var tilltit Judarne at dricka, och anbefaldt,

»t vid fpi$-otret nytjas, fom pä oräknelige flälien
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i vcrlden bereder och 5r ca hSIfofam, lafkancJe,

glädjande och rusgifvande dryck, oinralas både uti

gamla och nya Teftamentets heh'ga böcker, of-

tare 2a någon annan af våxtrikefs alfler,

Job. 32: 19- Jag 5r ia upfyld sf det jag

vil 15ga, at min ande tranges i mit broftj likt

el tapt vifiy hvilket fprånger nye karil.

I Mof. 19: 32. och följande: Lat ofs gifva

var Fader vin at dricka 5 var Lots dötrars btflut.

*
'

1 Mof. 27: 25. Jacob fatte fram for fin

Fader fin tillagade ratt^ bar ock in til honom
viny hvaraf han drack.

dricka

Mof, 32: 14, Drufvors blod, vin fick d

1 Sam. I: 15, 24. Jag 5r en bedrofvad

qvinna (flanna); hvarken vin eller annan /lark

dryck hafver jag fmakat. Sä fnart Hanna hade

afvånt pilten (Samuel)^ förde hon honom med
fig, jemte et ofer af tre Autar, et Epha mjöl

och en £a(ka vin.

X Sam* 10: 3. fe Kid.

1 Sam. 16: 20. fe Åfha.

X Sam. 35: x8* fe FIr.

Ffalm. 160: 5. y^in Lade du gifvlt ofs at

dricka, fom gjorde of« fårvirradc.
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Plalm 75 : 9. Herren hafver en bSgare uti

handen med ilarkt vin, full inskånkt at deraf

utdela.

Efai i ; 23, Dit Silfver duger icke mer, Och

dit vin Sr med vatten forfalfkadt.

Efai 5: 11, 12. Ve dem, fom om morgo-
nen bittida uppe Sro at med flaika drycker ofver-

lafla fig, och in til fent på aftonen at af vin hete

varda. Harpor, Cithror, Pukor och pipor hafva

de vid deras vin och gaAabod»

Efai 5: 22. Ve dem, fom hjeltar 5ro, at

dricka vin och kampar at blanda Harke drycker^

fom frikalla den broiflrge for (kankens ikuli och

bortvanda de olkyldigas rStmåtiga fak.
-

Efai 24: 7* Det nyfs pråsfade vinet forjer,'

vinfläcken förfmSgfar, alle fom tilförene af hjer-

tac varit glade, fucka.

N

Efai 25: 6. Då fkall Herren Zebaoth for

alle Folkflag p5 dctia berget anOåila et gadabod
med ko/lbara rStter, et gaflabod med båfta vitti

med utvalda rätter, med klarafle w«.
/

Efai 38: I, 7. Ve de flolfe Ephraimiterr
krona, och det prågtigafte blomHer, fora nu for-

falnar, på höjden vid frugtbara deras dai, fom af

vin ragla. Nu 5ro ock desfe yre af vin och rag-

la af Haike drycker.
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^ 1

Efai, 51; II. Hor nu detta du el5nde och
du icke af vin drukne.

E{af. 55: I. Kominer hit, köper utan pen-
ningar och for intet, både vin och nijålk.

b

I

Efai. 56: 13. Kommer, låter ofs hSmta rm
och dricka of» drukne.

Efai. 62 : 8 , 9. Jag vil icke mer gifva dia

arsvext til föda åt dine Fiender, icke heller Ikola

frSmmande dricka det vin, fom du med dit ar-

T)ete tilredt. De, fom infamlat vinet, (kola deraf
dricka i min Helgedomsgårdar.

Jercm. 13: 12. S3g til dem detta ordfprå-

ket: alla fl«fkor mafle lyllas med vin. De låra

fvara: Ho vet icke dtt^ at alla flags flalkor tjåna

til at fyllas med vin.

Jerem. 123: 9, Öfver Prophetcrne 5r mit
hjerta bedrofvadt i niig: alle mine ben (kakas:

jag §r fåfom en drucken och låfom en af vin 5f«

verlaflad.

F

Jerem. 25: 15. Herren Ifraels Gud fSger

til mig: tag denne bagaren med hetfigt vin ufi,

af min hand , och (k^nk deraf ut åt alle de Folk,

hvilke jag iånder dig, at de dricka > varda oenfe

och vanvettige»

Jerem. 35: 2', 5, 14. Tala med de JRacha-

biters fiagt, at de fåjja dig in i en kammare i
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Herrans hus: du iltall der gifva dem vin at dric-

Ica. Jag fatte för dem florre och mindre bagare

med vin uti, och bad dem deraf dricka. Jona-
»Ans, Rechaös Sons forbud til line barn, aticicc

dricka f/m, iakftages få noga, at de aldrig intrl

den dagen deraf druckit.

Jerem. 48: 11, 33. Moab hafver alt ifrao

fin ungdom varit uti ro, (afom et vin, hvilket

orordt ligger på flt faf, och icke tappas ur et kä-

ril i et annat; Glädje och fröjd 5r nu forfvun-

nea ifrån CarmeJ och Moabs land; jag hafver lå-

tit vinbergningen alflanna. Ingen frogdefang hö-

res af någon, fom trampar drufvor.

Hefek. 44: II. Ingen prSA iår dricka rifi,

då han fkall i inra gården inga. Jerem. 31: 13.

40: 10. Amos 6:6. Mich. 6: 15. Haggai 2:

13. 4 Mof. 18: la— 15. Elr. 7: 22. '2 Chron.

2: 10. 15. ii: n. Ju^ith II 13. Joel 1:10.
Syrach 39: 27. Job. 1$: 33. Luc, 10: 34.

U Olja.

I Chron: 12: 40, fe Kamel.

ih

Daniel 1:8. 1 5. Daniei, fatte fig forc;

At icke låta fig förorenas genom Ipta och det virti

fom af Konungens bor3 tiideltesj hvarföre ock

MoLZAR fatte bort den fpis och det rm, fom fot

åem anordnadt var och gaf dem gröna våxtef*

Dan. 5: 1. 4. 33. Konung Bei-zazAr anilll'

de en ftor måltid St finc fornåmfle åmbetsraäfl.

I
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Bland desfe, fom voro til antalet tulende, Jrack han
vin; under d^t åedrucko vinet urur.de kårij, loai

utur Guds Kus i JeruLlem voro bortf6rde; fyn*

fes dem fingrar, fafom sf en mannifkohand, fkrif-

va i kalken pa vaggen: Du har upfiåfvit dig emot

I

Himmelens Herre, Jårit hans huskåril baras fram-
for dig, at derufur vin dricka.

Ofea 4: II. Bolcri^ vin och muH tager for*

v

fiåndct borr.
x^.

é
Ofea' 7: 5. Pa var Konungs dag dricka För-

fhrne fig druckne af vin.

Amos 3: 8t J2. 'På pant tagna kläder 12g-

ga de fig ned vid al!a altaren och dricka af for-

trycktas viri i deras Gudars hus. Men J npdga«»

den Nazareerna att dricka vin.
m

Amos 9: 14. fe Vinberg.

Mich. 2: It. Om jag propheferade for rm
och flarke drycker, fa vore jag en prophet for

detta_ folket ni. m.

H.bac. 2: 5. P^in Sr bedrSgligt.
L

r

Zachar/ 9: 15. De (kola dricka och varda

glådtigc, fåfoiu af vin. .

t

Zachar. 10: 7. EphrAim (kall vara en Hjeltc,

Och deras hjertan glSdj^s fåiom af vin.

Efr, 6: 9. fe V^ådrar, Lamm
8

I
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Nchcm. i:'\. T>^ vtntt var fismfat 5t Ko-

nung Arth\sasta, tog jag det och fk2nkre mi

I6r Konungen.

Nchcm. 5$ I, i^, 18. fe vingårdar. V'
f6rre H6fdingar, fotn före iiitg varir, hafva ftgtt

af det br6d och vin. Se vidare Fir*

Nchcm. 13: 5, 13, 15, omtalas åct (lon

rtinimet, hvaruti tolamUdcs tioude af Ud» vin

och olja. Se olja och Hkoatrild.

Eftb. 5 : 6. Uflder det Konungen (AhaivE-
»us) drack cin, fadc han til Esther.

^

Sc<}efp. 4: 17. Dera» Jryck Sr iöfva(3t r*f».

Sedefp. 9 : 5. KomnrwT, 5tcr mil bråd, och

dricker af vimtf fom jag tilrcJcr.

SecJefp. 31 : 17. Den i.*» och tlilukeande

falfvor ålfkar, varder icke rik.

Scdefp. 33: 31. Se icke pa vmtt, at det

II toit år.

Scdefp. 31 : ^. Gif ulllngen flarkc drycker,

och dca beiråfvadc vin at dricka.

Predik, a: 3. J-^ fattade åd det bcflai i ro»!

bjata, st h4l!a mia kropp ifraa vin.

Predik. 10: 19. Der maltider halia» til vll-

löft, tirgSr pi» lifvetf nöje, cch penaingar f5c-

kI alr.
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Syrach. 91 14- En ny vin Ir fi/om nyt

r'n; nSr dec huooic blifra gimnialr« dricker du

^ct föl il gjerai.

Syracfi. 31: 35, 2J, iS- Var ingca bjelre

til «t dricka/ ty viu hafver ficadat 4*.2n^p- f^m
* flr for niSnniflcan lif^ifvande, nir det mlrteiigt

drickcs. Uvad ar vii Itfvft utaa vimf det Ir ja

(kipaått at gdra mSnniflcaa gt*d. k^i» g6r hjer-

tat gladt och irdgdar fiSIen , nSr det biukat til

odiorft och i ilctan tid.

M Luc. 5:37—39
Man flSr icke oogt vin t gamla ffaflcorj om dec

(ker, iprlngai flaflcoraa, cl:^i förljptiicf och fii-

(koroa fårderfvat. N7* ' rn r6mtr niaa i nya fla-

ficor, och dl blifva hlgce fdrrarade

Marc. 15: 13. Dcgahro Fc3 ! faren, at dric-

liÄ Ptn, biindadr med Myrrha.

Lue. 1: 15. JoaAK7<Ei dÄparen IkuIIt ickt

dricka vim eller Harkc drycker.

VlXDRCFVA, D«UFItLAir, DnUfMCfT Ocl»

DRifaAFT omnJinoat uii

Eiii. 6j: 8- Likafom, da murt fiaocs i ta

drufklafa, man pllgar fiiga: fårdcrfvi honoto ic

ke, fy deri Ir en vllfigaelfe.

Hcfek. 18: 2« Fidcrne Iro omocnt értf-

POTy och bameni tlodcr åro dciaf &ne Ofdne.
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I Jvlacab, 6: 34. Se EIcfanf.

SeJelp. 34: 13. Min Son, fafom Iionmg

fmakar dig v51 , och druffaft 5r angenäm for din

mun; få 5r ock vishetens kanaedom for din IjXl,

når du hånno ertiår.
^

Anios 9: 13. Den tid varder kommande,
{^g€r Herren, al plöjningen flcal racka intil fkor-

den, och dfufprSsningen mnl fåningstiden: ber-

gen flcola drypa af drufvors faff, cch bSckar Iko-

la flyta ifrån alla högder. *

Syrach. 50: iS^ Han uträckte lin hand til

ofTerfkålen, gjoc derutur drufvefaft^ och beOanktc

dermed altartrs fot, til en fot lukt for den Hog-
fte , fom allas Konung *r.

i

^ Syrach. 51: 17, Mit hjcrta frogdade

ofver hSnne (klokheten), fåfora 6fver vindrnfvor^

da de mogna.

Uti Höga Vifan nämnas bSde t;m, vinfläckar,

vingSrdar, drtifkakor och drufvor ofta, merendel

liknclfcvis, nemligen:

5

Vin uti i ; 2. 4, -15. Ljufvare, tn vin ^^

din muns fotma. Koflbarare 5n vin agta vi din

muns fvStma. Mia åiflcarinnaj fkoa Sr du, dina

ögon likna drufvor.

4
^ -

y. I, Jag hafvcr Jruckit mit vin.
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7: y. Såfoni kryddadt vin år din mun, et

vin, ionr nedrinner lätt och Ijudigt 2r i6r i.^p*

parna
/

g: 2. Jag fkulle gifva drycker af kryddade

vin, och muh af granati^plen at dricka,

r

Vingård: i : 6. Til vingardsvakferfka haf-

ver man mig fattj men min vingärd hafver jag

icke vårdat.
L

a: 15. SkaiTer ofs bort de fmS fchakaler,

fom förftora vingårdarna^ v3ra fpi^da r/nr^ft-^cr.

7: la. Min v3n! 15t cd uprtä vid dagens

gryning, at gå til vinbergen^ at fe, om rinra/i^o»

knoppas, och de unga irtf/i;crna utflagit, och gra-

natträn blonia.

8: ir, 12. En vingård tilhSrer Salomo i

dalen Hamoa. Den vingård mig tilhörer, uplatcr

]ag ock nu.

Matth. 7: 16, Icke håuitar man drvfuor

af törne, ej eller fikon af r.iflel. Se Fikon.

Vinrankor: 6: lo. Jag var nedgången, at

fe, om vinrankan (kutit fina knoppar, och granat;

!rån biomade.

7: 13. fe tilfoicne Vingård,

Dfufvor och drufldft: %: 13, Pa fikon-.
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frSclet mognar frugfen, och vinran^ani [^^åB druf'

kla/ar fprida fin lukt.

4: i. DIne 5gon, obetukta sf floja likna

drujvor.
w

7' 2, 8, 12. Dm mMjas prydnad liknat

en run3 b5g<ire, der cJrafvanJ faft icke felar. Sa-

fbra vindrufvor for aiig i^ro dine broH. Se vi-

dare vinrankor.
\

DrufkakoR: 2: 5. o! Vederkvicker mig

med drufkakor.

Russinkaka: I Sam. 30: 12. 2 Sam. 16;

I-, Se Fikonkaka. K

s

VjnprÅss namnes i 2' Mof. 22: 28. FörH-

lingen af din bSrgning och vhprcffs (kal du icke

upfkjuta, at aflSmna,

Utaf druffaft bereses en fyrup, fom kallas

DiPsE. Shaw fägcr, at eadaO ifrån Hebron fSa*

des hSraf årligen 2000 centner til Egypten.

CORIANDER. CoRrAWDRuM faiwum. GaD.

Ffoet af Coriander omnSmncs endafl uti 2

Mof. 16: 3r. likneifevis, da Manna bcflcrifves och

det figes : IfraéU hus kallade det MaNn; i>ch det

var fåfom Corlandcrfrå , hvit och hade en fmak

fåfom feuila uied honing.
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Corian^ervSxfen h5rer til den naturliga ord-

ning bland växterna, fom kallas umbellatac, hvars

blomors iljelkac (pedunculi) likna en folfkårni,

med fem blomblad och nakne frön, fom åro k!oN
runde, och fmska mycket lika n)ed Kanel. Väx-
ten odlas /lundom i Europeiflce trägårdar och froa

xiyfjas, foai ca angenåm krydda uti maträtter.

Hela växten år pryJeh*g med fine blonjor,

fom midt uti (umbel!^) aro fmarre , och i om-
kretfen florre (radiati)^ altid med fem ftåndare,

och en dubbel hona.

^
T

Lik. Linum ujltattim. Bad.

Är en liten, fp5d» inom fommarmanaderna
blomande och finc frön mognande våxf, med en-

kel ftjelk och enkle blader, famt en bJå, klåklifc

bloma, af ea half, fåUaa en alns hogd.

Det 5r en af de nyttigafle vaxfer, fom Eu-

ropeen odlar, och fom for honom upfyllcr aila

de behof , fom bomull i de varma länder. Det

s ovårderlig nytta, hvarfore det ock
^ixi odlas och beredes. Sedan det

bh"fvit före hSAen nptagit, froholforne afrifna, Ajel-

karne torkade och lagde til rofning antingen i vata

Sr af en aldel

ofver alt arlic

i dr

hvacigenom de gr5fre och finare tagor flciljas i-

från hvarandra , beredes deraf fTaare och grofre

fce fodcrväf och
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mSngfaldiga andra fak er, for mSnnifkans vMtref-

liad aideies ounigSngeliga.
v.

FrSn 5fo plaite, glatre och brune, nyttige

til oljepiåsning och tiLupnijukande oinflag, famt

i dckokc invSrtcs emot alla (karphcter i magen.

Oljan deraf tj*1nar i\[ lampor, til oljefSrgning Och

111 lakeringar, med mcr^.
'/

Hassslquist fager i Ref, p. iiy, at Lin

vSxre ymnigt vid D^imiata.
\

Bibel-tolkarne hafva ofta tolkat Lm, och Lin^

wr, ehuru i ^e varmare länder det gan(ka flllan

förekommer, emedan derftSdes en ymnigare och
btcjvSmare tilgång' gifves til bomul, hvars til-

redningar ofta åfven få namn af Linne.

Eiai 19: 9, Blygas (kola de, foui flc6nt

Lin förarbeta, och vafva iiaa tyger.

Hclek. 44: 17. Ig. PrSrternc fkulle vara

klådde I linnekläder, när de g/ngo in genom nå-

gon af ponarna til inra gården af Helgedomen»

Scuefpr. 31: 13. En idog hu/lfU fysfejf^t-

tcr fig llitigt med uii och Un.
— w

a Mof. 28: 43. Arons underkläder (kulle

vara af linne.

I Sam. a: 18*^ Samuel, 5nnu un^, gjorde
tjänil infor Herren, klädd i en linne lifräck.

,

i Satn, 22: Den EJomecn DoEa dödade pS
en Jag g 5 uiVj, fjiu buro linne lifkjbrtel.
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Omtalas vidare uti Eflh. i : 6. Ofea a : 5, 9.
Dan. 10: 5, 13: 6, 7.

H

r

Marc. 16: 46, Luc. 23: 53. Joh. Evang. 19:

40. JosEPH köpte et iint Hmie^hv^xi Frållarens

lekamen fveptes.

BoMULt. GossYriUM htrbacenm.
I

.Bomull ar et fint vadd, fom inom frohu-

fet omgifver runde frön, och fom köa kardas,

fpinnas och vSfvas til mångfaldige forter, grofre

Och finare ^ygcr, til mange millioner månnilkors

beklädnad i alle vcrldsdelar, i fynnerhet i de var-

ma Indierna. «

E

Bomull af trSd, [Goffypium arbormm) år

0mre och nytjas til rtoppningar, madraser, famt

den gulagtjga til Nankincr uti China.

Gosfyplum herbaceum^ iom varar blott et 5r

och upväxcr til en mans höjd, famt pS månge

flSllcn odlas, gifver den b.^fte och finaile Bomull

til linne, kattua och klSder,

ulstyg 5r varmare, tn linne och infi

per uti fig mycket bättre f

Växer cndaH i de hetafle länder, och tål fäl-

lan Europas klimat; hvarfore d^t ämnet måflefö-

ras, fom en riktande handelsvara, aJmann«A fiåa

Lcvanten och Indierne, lör Europas Fébuktr, til

kattuners och famtiiets tilvcrknipg.
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Bomulsfyger til fkjortor, halsdukar, under-

kläder, flrumpor, duksr, lakan, foder och andre
faker nyrias alniant af månge niilh'oner månöilkor
uti hela Öflra Indien och på andie ftaiien , i defs

ftalle Europeen begagoai: fig af linets tiiverkningar.

PancTiif fages vara rik pä bomull.
^

k

* W

I

,
Uti I Chron. 4: 21. 15: 27. omnamoes

lianevafnad af Bt/sfuf. Heiek. 37: 3. fages det

ora Tyrus, ac defs {egal voro af flickad bomull.

Boumlsvaxtcn finnes odlad på mange flällen

i Levanten; på Libanon; vid rtaden Hamah; myc-
ken bomull utfores ifrån PalxHina, både rå och
fpunnen, i fynnerhet ifrån JaiTa; i Esdrelons flått

vid Tabor; vid Damalchj i öknen Dfchaflmj
utflccppas från Sidon.

Uti ylle, linne och bomull klådde fig Ifr«eli.

terne. Schefch betyder flundom både linne och
bomull. Rike mannens dyrbara linneklådnad var

förfärdigad af et {[ägs bomull, fom hols for det

iinarte, lensfle och koHbarafte, vid namn Bysfus
och omtalas på flere ftållcn i den H. (krift.

BtfffuT vaxte i Judeen, och bland Juda flågt

fans en hel famille, fom var fyslelfat med de[s

våfnad. t Chr. 4: ai. til tapeter for det Heliga.

Ibland andra ko/lbarhetcr, fom ifrån Syrien
fördes til Tyri maiknad, vtr denna bomull.
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Efai27: l6. Den r^lknadcs' ibland Regenternes

och de Rikes fornSjnfie Ikatrer. Konung David bar

en ksppa Jeraf, nSr han införde ined Aor prakt

förbundets ark uti Jerufalem. i Chr. i y : 27. I^i-

kafå Mardochai , då han gick ut ifrån den^ PerJ

fifl<e Konu^en, uti kon^elig dragt, Erth. 8; ly.

Leviterne, fom voro mufikauter^ 5gdc lådan pryd-

nad, 5 Chr- 5:12.

ForhSnget emellan det heifga och aldraheli-^

gafte var af koftelig Bomull. 2 Chr. 3: 14.
L

I

Uti AhasvkRi palats voro tapeterne uphang-

de pa kofleligt bomulstyg. Eflh. 1 : 6. Det räk-

nades lika n:ed guld,

Uppenb, 19: 8, 34. Om Christx Brud 0-

g€S^ at det varit hSnne gifvit, at klåda fig i

rem och (kinande kofteligt kiåde, och at det ko-

fleliga klSdet var de heligas rarf^rdigher. Det

gafs åtflcilige fargor i lynnerhet Purpur. Ofea 3:

5^8. Se OJja*

Luc. 16! 19* Det var en rik man, fom
kUdde lig i Purpur och (kondigt) dyrbart Bom^

uU tyg.

Malort. Artemisia fudaica, XaanAh.
L

I

I

Matort, Artimijia Abfinthium, 5r en mycket

alman v5xt i hela Europa och pä nagre flallen

åfven i Afien. Den växer i de flafie Sveriges Jand-

Ikap, fom en belk och nyttig krydda for h^lfan^

f
T
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l>a(?e for ni<^ni)in<or och krec-jfur. Den 5r nSflaa

bufkagrt^ ined fiiie (lyfve gren**r, och håller

offa pa kyrkogårdar, i trägårdar, merendels vid

byar och hus Den kännes med iine foaderiie-

lade, filfvefhvire och hefke blader. Blomorne åro

fmå, utan fkunhet och tjänlige emot mafkar.

Bladerne aro de, iom fSrnåmligafl nytjas.

Uti pafar infydde, och Jagde öfver magen, lindra

de den kolik omkring nafveln hos barn, fom ma-

fkar fororfaka. Kokade fom dekokt cytjas de, at

OSrka en '{vag matluft; emot fyra och emot fros-

for tjSnar dekoctet i ftSIlet for Kinkina, for fat-

tige och for ahnogen, fedan nxage och tarmar för-

ut genom kräkmedel eller något afforande blif^^

yh renade. Malort hindrar rota, hvarfore det

flundom inlägges uti likkiflor. Faren böra ofta

om vintren få malort och falr, låfom et praefer-

Vatif, och emot deras vstuljuka.

' Gemenligcn fettes (Lasnah) wo/oir/ och (Rofch)

Cohquint tilfaiumans , fåfom bågg^ ganfka befka

krydder.

j^rtemijta judaicaj iom omtalas i Bibelen

,

5r mycket lika med Svenfka malorten.

Sedefp. 5 : 4. der det heter, at en trolös hu-

flrus tunga varder bitter, {afom Malort.
V

Jerem. Klagov- 3: 5, 15. Han hafvcr mSt

tat mig med bitterheter, och gifvit idel malort

at dricka. Se Colocjvint,
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Jerem. 33: 15- Muos6: 12. Se Coloqvint.
w

Jerem. 9 : 15. Jag' vil fpifa detta folket

med nialorf.

Skaparen fynes utom frugftraden hafva

forordnat i fynnerhet tvSnne Aora vaxrfamilxer til

en angenäm och hSUofam föda for männifkor och

djur. SIdanc 5ro alle GrSs-flag och Årt-flagret.

Alle utaf det vidlyfrige ÅrtfJgtet aro utmärkt

fkiide med iine biomor af en Ggtn befynnerlig

fkapnad, och fin (kida, hvilkens frön 5ro mjolag*

tige, kliHrande, och jftarke födande. Af denne

ordo naturalis 5ro inge giftige. Sjelfva orten med
fine ftlnglar och blader, utgör et godt foder for

boflcapen : de fom aga fmarre frön, rjåna ifynner-

het for foglar, och de, fom äga florre frön eller

bönor, tilvSIIar fig mSnnifkan- Desfas frön kun-

na likafom fadesarternaj, långe förvaras, för tilkom-

mande behof. De ilefte tilhöra vSl de varmare

lSuder« blidare luftflrek; men de, fom fulborda

fit Jopp innom året, kunna åfven med mycken

förmon odlas » Sfven i de kallare i3nder af Europa.

^Blomorne likna någorlunda en fjäril, och

frugten år en åreflcida, hvilken ofta til fkapnaden

liknar en fabel, öpnar fig frannil efter hela lång-

den och äger frön fåflade vid ryggen. Desf(

frön komma, låfom födoåmnc^ mycket öfverens

,H,
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med [^åciU^gen^ men f^rorfaka mera väder, och

gafa icke med iainma låtther, fa at de icke aro

Jika tjänlige til bröd, u^an böra, antingen nytjas

ftufvadc, eller kokte. Sådana v*^xtcr odlades flera

uti det forlofvade landet, och förekomma derforc

omnanmda i de heliga fkrifrer. De almånnaflc

deraf voro, bSnor, arter, linfer.

\

oNOR, Phaseolus nafius
, pnrpureuf^

Flefek. 4: 9» Omformåles med Srter och ile

ra fadesarrter, fafom tjänliga til biod.

2 Sam. 17: 28. Se Linr.
i

1

Bdnor, Arter, Uns och Hirs odlades i Pa-

Iseflina. Bönor, fä vål ftårre bönor, fom kryp-

bonor odlas i Sverige af ftandsperfoner ÄlmSnf,

men åro ömtålige for Nordens köld i de nordli-

gare landflcap; de urg5ra en god vinterfoda.

Hezek. 4:9. De blefvo befahe, a!f taga 5<f-

nor t hvete, kom och fpelt til bröd och föda.

Ärter, Pisum faiivum.

a Kon. 6: 35. Då konungen af Syrien be*

lägrade Samarien var la flor hunger i ftaden, a(

tn fjcrdtdels åab ärter koflade 5 fikler filfver.

Arter af flerc flag odlas alroSnt i Sve-

rige, och nytjas både ftufvade ccb i foppor.



THESES.

Th. I,
\
<

Cognitlo Naturas, qujc, ut inter omnes con«
xenit, et utilitatis et ddectationis cultoribus iuis

largitur praemia, necjue exigua, noftra fqntcntia,

ciiiturx animi et fpeculationi Fhiiofophica: proino*

vendas adminicula fuppeditat haud fperncnda.

Tb. n.

Quoa fanien ut obfmeatur, non minus acri-

tatc judicti opus cft, quam diligenter atque accu»

råte obfervandi facultate, et pracipue in id incum-
bendum, qt ab individuaii et quafi difperfa reruiu

eonreniplatione ad generaliora usque progrediarw,

unde partes, et partes partium, affinitatis nexu, in

ferie quadam comprehenfse confpectnm dent to-

tius principiumque fiflant iplum, quo, radiorum

inflar e centro cxeumium fuo, omoia ultimo funt

referenda»

Th. III.

/

Neque dcfunt exempla, quas hocce Philofo

phiae commercium cum bcient

e quoruin copia fat erit Sch

Naturas indicenti

iyftcma, cujus idea fere tota e Theoria Chemia:.

m recentiori «vo eft expolica, faltem quod ad

doctrinam Folarifatts atque Potentiarom attinct

,

haud dubie cft dcfunua.



Th, IV.

/

SyAfmata Botanices Artificiale et Naturale;

«|uamvis fludio fcientias certe fufficianff non taraen

abionum judicetur tertium addidisfe, nempe Che-
inieum, ut, cognfta etiain intema plantarum na.;

tura, Botanice in veram fcientia; Philofophicx foL-

raam ita iic redacta.

Th. V.

^ci Cognitio natuiae nos in via Fhilofophica

tnanuducit, ita etiam campum interpretationis Scri-

pturai; Sacras nobis aperit amplum, m quo lingua:

rum oriemaJium Hudio adjutf> cum fruetus ucili-.

tatis carpere nberrimoa, tum ad glorias diviuas ma-

Bifenaiionem promovendam certisfitne coaferre fos«

fumu$.

1
É



Afhandling

om

de W Ä X T E 9,
som i Bibelen omtalas

*^^

Nionde Delen

Med Medicinska Faculleteni gun«tiga tilstånd

under,

Medlcince och Botanices Professorena samt

K. Wasa Ordens Cornmendörens m. m.

\

c. p.

Doct or

THUNBERGS
inseende

n

utgifven

aF

G S T A P V A R E N I U S ,-

aS Götheborgs Nation J

och til granskning iramsläld

uti fiotan, LectionsSalen

d. i5 Junii 1828.

p> T» t« f» nit

U p • a I a

hoi Palmblad & C. 1828.



INA HULDA FÖRÅLDRAR

hclgadt

a€

Sonlig VCrdnad, Karlek oct Taclsflinkel,



115

De odlas dels på trSdesgardet, dels uti trS-
gårdar, och 5ro florre eller mindre, hvite, gröne
eller ipracklige, Såcker-årter och Capujiner - är-
ter Sfo de båflc, ISckrafte och mofa fig aldrabad.

LiNTs. Ervum Lens. y
L

X

-. \

2 Sam. 17; 28. Til David uti Makanaim
fördes flere lorter fodoamnea, nemligen hvete
bjugg, mjöl, fad, böner, torkade frugtcr och Linis,
^ii Sverige våxer Ltntz vild, men nytjas icke.
Uti Frankrike nytjas frön ofta, och åto ftufva-
de angenäme

Skidfrugter fianas flere flag i Palscflina af
ganfka god art; emelfan jeröfalein och Bethlehem
odias mycket fkidfrugter.

I

Gräsen utgöra eu ganfka flor, naturlig och
Htt kåad ortflågt, hvilkeQ Skaparen forordnac få-

fom alraant nyttig, utan någon Öcadelig egeaikap,
til fodoSmne för månniflcan och alle de djur, fom
/kola hämta fia föda utaf växtriket. De utgöra
de almånnafie växter p3 jordklotet; 3c trifvas i al

jordman, i alle iånder, under alle himmelsflrek;

!
de pryda jordytan med fin atigenSnia gronfka,
och uthärda mer, an andre växter alt mojeligt

förtryck. Det utladde fröet deraf upfkjuter bloc

j
et enda blad; de följande bladen Sro altid enkle

j, och odelte, fmale, fineariflie eller fvårdslike.' De-
t ras fijelkar cnKie, flundom mtd leder, iholige,

-C*

\

I 9
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l£llaii grenige eller trSagttge; blomorne fuia, utan

prydnarf med trénne hannar, fålJan llere eller lac-

rc, en eller tvaane honor, med nakne, mjolaofige

froo antingen i form af er ax. eller .blomvippa.

Blad och jijelkar^ under namn af fårflct gräs, el-*

ler torkade ho och halm år boikapens båfla och

almSnna föda. De finarre frön hora fil de fmSr»

re duggande djurens och foglarues forråder; de

fiorre filkomma månnifkan, oftaft g
iafom hvcte, korn, hafra, risgryn, mai», och 11

andre, efter olika länder och olika folkflag.
^s*

\... ^ ft

Saf. Cvperus papyrut.

r en art grSs, fom vSxer vid Nilens flr5n-

2er, fom fordom hos de Egyptier bereddes til

papper; den våxer altid vid vatten och blir flere

alnar hog. Defs ftjelk, likafoin alle Cypcri, har

inge leder, Sr mjuk och böjelig, få at de|-af mat-

tor och audra läker kunna flatas, VSxer åfven

vid Euphrat.
w

JoB friger 8: ii. Kan fåf flcjuta i hågdcn

annorftådcs ån på fumplge flallen.

2 MoC 2:3. Af Papyri fljelkar gjordes

den lilla båt, i hyilken Moses fattes 5fver Nil-

tornen.

Vid Nilen v5xa tvänne flag af ror, Papyrus

och Donax, enligt HASSELC^yisTs imyg i refao

p. 106.

f
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Ror. Arundo donax. Kan^ah.

Likäfom Arundo phrogmites växer uti vatn

i Europa vid fjoar och åar, med fine Oyfve iho-

lige fl}elkar och långe brede blader, få växer Arun-
do donax uti de varmare lånder, altid vid och uti

vatn. Den vSxer vid döda hafvet och annorftS-

des 1 Palasflina, vid Jordr-^n, och i Egypten, vid

Nilens rtrander 6 til 8 alöar h5g. Den tScker Ca-

fpiflca fjons flrånder; finnes vid röda hafvec och
i Arabien, uti fot vatn, Hasselquist fSger, at

Donax vSxer vid hafsdranden och pl vallar» fom

5ro oofverflielige. Ref. p. 29.

I Kon, 14: 15, Ifrael fkulle ilas, fom 5*^

i vatnec iv\^x&T.
9-

r

Efai 5: 5. och följande: R5r och yä/ fkola

forvifna.

Efai 35: 7. Vatnlöfe trakter fkola u^fylias

ined kållfpiåog, och der fordom ohyggelige or-

mar legat, der (kola betesplatfer hyfa hjordar, ja

ror och papyrus våxa.
j

1 Kon. 18: 21. Efai 36; 6. Pharao lik-

nas vid en fvag rörflaf, imu faller i fplitror och

btgenomnioger haaden.

Hefek. 40: 3. Ror var Hbsekiels 6 alnar

Janga mitftång. (Kaneh), \

Efai 42:23, Den ro, fom förebildar FfH-

(arens milda I5tt;, at l^ra.
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US ' ^'.f

Klarci 15: 19, Var den r^, (om i Mlltt

fSr-fpira ryktes Fi51fareii> och riied Iivilken hans

hufvud flögs.

Job. 8: !!• 40: i6j ^1, Omtalar rt?r vid

vatn,- och at uti roV på fumpiga ftållea döljer fig

EiefaateD. 1

Math. ii; 7. Viljcn J fe rår, fom vaggas

$f och an af vädret? *

Math. 27: 48. Joh. Ev. 19: 29. De fä tte

en fvamp pa et rSr, fyIde den racd ätika, och

gåfvo honom at dricka.

Math. 27: 29, 30. Se i/bp. Krigsknek-i

tame gåfvo Frälsaren et roV j hans högra hand,

knäböjde for Honom, begabbade Honom och fa*

de: Lycka Ike Judarnes Konung! De fpottade

ock på Honom, togo rSret och flogo dermed Hans

hufvud. Desfe ror^ fom Sro rake och länge, nyt-

jades almSat til måtflSnger, fom £ss Joh, Vpenb.

11; I.

Fenkoi,. Anethum Fcenieutum. *AvtiöoVf

omtalas tillika med Mynta , hvaraf Judnrne

gafvo Tionde j på et enda flållc uti nya Tcfla-

mentet, hos Ev^ingeliOen M^tthsttis^ i defs 33 kaf»

vert, hvarcft Fråliaren g6r de Pharifcifkc flcrym

tare den förcbiåelfco, »t de gåfvo tionde af Myi^-
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Ut Ftt^oi och Kumtn; m^ti underllto devlgti-

gare Hyckea af lagen: råtvifan, kSrleken oc& tto-,

heten. '

Fenkol, äfven fom Kumroia och Gatban hS-
ra til den mycket naturliga klass uti vSxciiker^

fom far natnn af UmbellaUr,
1

Kumin« CuMiNUM eyminum. Camhon.

Kumin omformåles ficlkiidt hos £faia« i des«

kap. 35 och «7 veriar, dec det lågcs; icke

: men tr^vaga ga ofver fvarta Kuminet^ el-

hjul ofver det b vita: utan flår dem båda ttc

med kapp

NiGELLA fativa, KÅsAeH.

Efai. 28: 25* Når han gjorc åkren jlmn

utHrår hao ju antingenj hvit eller fvart Kumin
hvilken lednare Sfrengel anfer för rAgeila fativi

Galban. Bubon gatbanum* Chalbcnah*
1

m

Galban år en umbellat-vSxt , hvars faftfuUa

rot gifver galBanMdan^ fom blilvit imagen i Ma-

teria medica, och införd i Apotheken. Dmna kå-

da (relloa) Sger en ftark lukt> och nytjas ilun-

dora til plåAer, Sfvenfom den nytjades hos Ifrae-

litcrns til rokclfer och nSnrnes nttryckeligenr b&^.
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åe af MoseI och Syrach. Vdxer vild -i Äbys

HhIqq, hvarifrån denaa kådaa hämtas.

a MoL 30: 34. Moses iick befa1niog\ at

fi^a fpeceri,' nemligen Stachief^ Schechtlet^ GaU
i>anumy och lent Rökverk, at deraf göra Rokelfe.

Syrach, 24: 21. jag gaf en Ijuflig lukt, fåloin

Galban. Obf, Galban-kåJans lukt liknar hvirlS*
u

kens och eger en odr^gejig flank. Herr Prefes

anfer fnarare den angenämt luktande och til Ro*
kelfer ofta nyfjade W^tizoé kådan vara den, fom
nytjadts af Judarne.

»

MyNta. Memtha crifpa. 'H()vV/uev.

Anfores endäft af Mattheus i defs 33: 23,
Se Fenkol,

L
r

StSrfla* delen pf * Didynsmie Ciasfcns Srter

5ro framfor andra utmärkt Vdilaktande, och ibland

dem 4r Munta euaf de förnSnjfla. Denna ordo
nafuralis ar kåod med (lae biomors fkapnad (co

roUa ringente) fit fät at bloma (iloribus

latis), ^ae fyra ftåndare, hvz^raf tv3nne åro kor-
tare; och nicd fin vålluktande olja, fora igenom
deflillation erhliles, Sådana växter böra aldrig

kokas, då den fina luktande oljan förloras, utan
endaft infunderaj, at nytjas i brofifjukor. Sålora
fördelande 3ro desfa de ypperfle medel, uti alla

inllammatiorter, dåningar, (lag och paraiyfier, at

reta och upvSka nerverne. Utom lavendel It

krtiswtjntan en af de bäAa , fom, långe bevarad, be»
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håller iin angenäma lukt. Då tujolken vil flacka

1 broftet hos ammor, ar My
trafligc medel at dricka, for at hindra mjölkens

yftniflg. Om kor Sta Mynta, [om växer på fam^
pige ängar, kan man icke tjarna fmor af mjölken*

Vålluktande krydder omtalas i Joh, Evang.

19: 40*

i _r

Isop. Hyssofus ofjicinatir. Ezsov-

Nånines blott i 4 Mof. 19: 6, 1 8- vid oiT-

ren. Praflen fkulle taga et flycke CedertrSd, Jfop
U cldeo, der kon

tpbrSndes. Sedan tog den, fom ren var, Ifop
doppade den uti vatn, famr Oankfe åi^tmeA pa
x^litt och alt der befinth'gc bohag, och på de per-

foner, fom dermi voro, och på den, lom kom-
mit vid någon dod mannifkas ben, eller vid nå-

gon ihjålftagen, eller eljefl dod, eller vid någon
graf.

4

. Ifop Sr både vålluktande och något Hårkan-
de (adflringerande), hvarfore den tjänar infundc-

rad, fom thevatn uti hofla och broflfjukor. I hus-

hållet tjSnar den, fom en krydda uti åtfkilliga mat*

råtter, och i trägården planteras den til låga håc«

kar, eller ritningar omkring blomflerfångar, jika

ibm buxbom. Den ilnnes dels med hvita, dels

med bla blomor.

SprEngel arglfver Thxj^ibra fpUata, i (låi.

Jet för Ifop.

j
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AtropA mandragora. Dudaim,
F

År en ^anfka giftig ort, fom har en dofvan-
de verkan på nerffyflemet och förvirrar hjcrnan;
men defs bJonia åger et behagh*gt urfecnde.

1-1

_ A

Mandragorernns rusgifvsnde och döfvande
cgenlkap behagar mera oÄerlanningarne ån Euro-
peerne. Schulze fann Mandrogorerne på Thaboc
af ijuilig lukt 3 men frugtcn icke lika angenSm^
för alle. .

MiiLLKR flcrifver om Mandragorernat ^t de
i St. Johans Öken i April månad redan luktade vål.

m

J

De växa på flere ftållen uti Pal« flina och fin-

nas fållyntare i Mefopotamien. Hasselquist
ref. pag. 167. /äger, at de våxa ofver alt i Gaii-

Judeen, Södra Europa och norra

fr

derts rStta fådernesland. Blad

Blom
nian ar enfam på en kort fljejk. Växer i nor-

ra delen af Palarflina eller fordna Galileen i mängd.
I dåldea vid Jiffa by vSxer den i myckenhet.

I Mot 30: 14. 16. RuBEN.gick i hvet'

anden ut^i marken och fann. Dttdaim, dem han
hSmtade^åt lin moder Lea, hvilken afftod af dem
en del It fin fytler emot vilkor; detta bor fprHås
om frugfen. Det tros almant i Orienten, at Man-
dragorer befordra frugtbarhcten. Frugten ar klot-

rund, gul fora pomeranfen, af två tums diameter.
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Höga viC 7: 13. uph6]ct DudiiimAom Ting-

STADius tolkar med Liljor p for dcfs behngllga

Jakt; hvilkei bor forilås om blomman^ dadethe-
ter: Der flcola Liljorna (mandragor^) omkring ofs

fprida fin lukt.

Mariti (krffver> at hsn den 6 Maj, foiii fva-

rar mot vår Augufli, träffade Mandragorer emel-
lan bergen vid Modin. De flåAe voro redan mog-
ne och liknade Splen til fkapnaden. En Arab,
fom ville vifa en lårdcles höiligher, ileg af och
hämtade nagre af desfe frugter, gaf dem åt ofs,

och ät fjcif 5 eller 6 deraf.

LÖKVÄXTERNA utgora en egen famile^ fom i

flera affcenden fkiljer fig ifrån alia andra vaxrer.

Deras rot Sr en lok, fom afiatter en eller iiera

lökar årligen pa fldorna^ hvarigeaom växten fort-

plantas och förökar iig. En fådan lök beOår af

månge fj&U. De yttre af desla fjäll åro uttor-

kade fanit lämningar efter de blad, fom de för-

flutnc åren vifat fig- De inre aro faftfulle, ar-

oade at framkomma det varande och de

mande åren. Bladerm framkomma fåledes ifrla

fjelfva roteff, utan (IjeJk och grenar j 5ro altid

enkle, iåoge, fora eo lineal ipmnfarede, clier fvärd-

like, flcre eller färre. Ifrån lokecs medelpunkt

uplkjmer fedan en flangel, fom oftaft år enkel,

iholig, och i toppen iår en eller flere blomor.

Bloman år ofta flor, klåckforniig, prydeligt får-

ad, med tre eller fex hannar och et tttåtit frå^

US. Lökarne Sro någon gåpgåtbare, pågoo gång
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^iftige, och i almanhet vSxtef, fom tidigalt och

lörft om vSrea franikomiiia, at med fin pragtfulla

fägring fomoja inannifkors op,on, och pryda den

nakna marken; i fynnerhet fandhedar och öknar

med fina Jyfande fargor, i hviJket affcende desfe

fynas alflrade af en alvis och god Skapares hand.

Likafom traden i luften (kola prunka med tufcn-

de fkona bloniOer i fin krona, få flsola liljorna

pa marken ined fineAore, vackre och mångfar-

gade biomor pryda fälten och blomfierlångarna,

iafom Liljorna, AmaryUider, Narcisfer, Tulpaner,

Kejfarkronor och hundrade andre defs likar. Alt

5r icke fkapadt for magens behof, falom grälet

for de oikålige djuren. For den förnuftige och

tänkande mSnnificans finnen Sro många faker fraui-

bragta, at upmårkfamt be(kådas, betragtas ocli be-

undras, for at höja defs kunlkap, erfarenhet och

vårdnad f5r det gudomeliga VSlende, fom håri-

genom velat ofver kreaturet förhöja den ädlare

varelien af fine verk, månnifkan, den Han af fin

grSnslöfa godhet (kapat lil fit eget belate. Ul-

jornes pragt anfågs derfore af Verldens FrSlfare

for få flor, at Salomo i al fin hårl

iåfom ea af dem.

LiLioi^, LiLmM canäidum. Schuschan.

Hafva pl flere ftållen blifvit förblandade med

Mandragorerj men tyckas förekomma rStteiigen

tolkade:
L _

Syrach 50: g. fafom Liljor vid linaaude^vatfl

{Sges om Simon Onie Son. ^
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Luc. 12: af. Skåder Liljorna huru de

upv5xa,

i

Höga Vi£ 2: It 2, 1 6, En bloma 5r Jag

bl9ft af 4e almanna. En Lilja i d^lcn. Såfora

en Lilja ibland Törne» år min alfkarinna bland

dötrarna. Min van tilhorer mig foni betar bland
Liljor.

Höga Vif. 4: 5. Dinebrort likna tvillings

gazeller, hvilka bland Liljor i bet gå.

lamt 7: 2. tolkas af

fverf^fningen af Hög. Vif

Saffran, Crocus fativur.

VSxer i hela Orienten. Saffransorten 5r en

liten Lokväxt, knapt en finger hög, med iinala

blader och en bloma, fom ifrån fjelfva rotlöken

med en fin ptplik ftångel, fom ufgör blomans ne-

derHa del och i toppen delar fig uti fex delar,

inncflutande trenne hannar och en hona, hvars öf-

vcrfta fpits, fördelad i flere flikar, utgör dendrogue,

fom vanligen kallas ya^ran. Denne faffran^ fom
2r honans fligma, gifvcr en angenSm gul f.lrg p5
maträtter, t bröd, til fSrgericr. Invertes nytjad

mildrar den forg, drifyer blodet mycket {Isrkt til

den nedre kroppen, i fynnerhet befordrande men-

Aruation. I fiörre dofis gör den {rtmn och kan

f^rorfaka åfvea döden, om den oförfi.^igr bruka^^
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Saffran odlas båJe i Afien och Europa, i

lynneihet i Tydligare delarna, i Spanien och Eng-
land, hvarifrån den hämtas til handelsbodarne och

Apotheken. Hasselquist intygar i fin refa, pag.

42, at den vSxtc i ymnoshet vild uti Natolicn.

w

En hvlt art Crocus lag Berggren p. 553.

Uti Mo^ Vif. 4: 14. omnanincs Nardus och

SpfFran. - •

Lok. Allium porrum, cepa faiivum.

Chatzir. Betzalim. Schum.

"Med Liljorna ar Lokflagtet (allium) uti liår-

mr,ne förvandtfkap, med fin af fjåll ianiuianfatca

Jokrot (bulbus), fine enkle blader, fin fcxdcita Blom-
krona, fina Icx fiåndarc och fin trcrymliga fro*

hulfa. Men de fl<ijj2s med finc niånge, finSrre

blomor, fom fitta pa (arfkildta trådar, fåftade vit?

et hufvudlikt knippe, och i fynnerhet med egcfl

lokt, foiu får nanm af 16klukt> och fom fa afl-

dce växter aga. Denna lukt 5r mer ellef mindre
(laik, och rtundom odrSghg. Deras blader ^^i-

venfoin roten, hvilka aro faftfulie af den luktao-

de, flemiga våtfkan, nytjas fom kryddor uti nMt
och utgöra vid ilere fjukdomstilfalJen fortrSilige

både förvarings^- och Låkemcdel. De befordra bå-

de matfmaltningen och kropptcs utdunfiaing, ia

at andedrågt och klSder lukta deraf: de afhålla

fiuittan under gångbara farfoter ©ch påfl<ynda bol-
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den mognad , om de icke kunna {^råths. De
Iro faiede^ utaf mycken nyitik^ mycket alm^ne i

fveolke kökstrSgårdar af flere flag odlad e: I

med il

graslSk, rodlSk, purjo, fpanjk lok, huitlvk

fördraga denaa luk-

teoi ehuru inange af dcin i^elfve lukta fåfom lok.

All 16k på mat fcrorfakar ftark rörfi; men nyt-

JM dock af mange begSrligt, Det ar dcrforc ic^

kc underligt^ ac Ifraeliceine, fom i okaca måHe
yidkåooas niånge bchof ocb fakaa mycket' af det

de fa bcqvåmligt och ymnigt njutit uti det fxugt-

bara Egypten, knorrade eiuot Mose> at hau ut-

fört dem derifråu; och at ibland f^udre

räknas äfveo lok, fom de mafle umbära, kan 14^

Qxk

iat 4 Moi^ II dt tren

se arter» oemligen purJo lok, rSdlSk och huitIoL

Hos refcbefkrifvare har jag' funnit Jok om-
nSmnd» faibm växande endafl i lyckliga Arabien ,

ufmi tiIkånnagifvande, hvad fpecies det varif. Tro-
ligt år> at ai detta vidlyfciga flSgte \\Qi Judarne

Bin foner varit odlade*

Melon. Cucumis milo.

MelonfiSgtet utsöres af en talrik famtlle, fom
egenteligen tilhörer de varmare iDftHrek, och Sr i

XDanga affeeodext val uunårkt med fine blader,

Hjelkar och biomor iiran andre. De lata dock

tnUa flg i kallare länder utom Tropikerna, afvca

i Sverige, men endaA uti drifbus och drifbänkor.

Ai fréu, lom aro platie, upviSxa de Iku StjiU

I
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gren få fvage, at <Je icke knnn

pa långs efter

äerne -5ro ofta

flone icke uran flod

fta ganfka g^ Bia

,^

il

g fördelade uti fie

g

Blomorne :

ned fåilkild

d g"

fo ar eo pumpa, år emot vSxtens fv

Aor, befiående af et vrrc riokt. hård

tSmeli-

b'ru2-

inuti af et kotag

åmne. h fl igga /Irödde Och fly

gt lo(\

Detta inneflutna vatn och lofa Smne 5r mycket
Ityl

Och Arbitft

före fådane frugter, fom Meloner

VId f(

der, for at låflca och kyla. Ttre Jkalet 5r tår^t

tjånar ftundora til flaflcor,

ker i de JSnder, d«e

och ftundcm traag

flefvar och andre husgerådsiJ

man brift Hela d

R^gtt h dock giftig om

rytan

Q^t nytjas; och Coloq

frugten

n kallas dåden i

båraderfore nvt-

d forfigtighet, och endaA fåfom en deferf

x^

. \

'^


