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75.

QUERCUS PiOBUR.
Ek. På Finska: Tanuni.

Löfven jiro afiånga , inot yttra ändan brednre,

på sidorna flikiga eller groft landade med
trubbiga flikar.

Linn. Flora Su. p. 34o. Cl. ox. Moi( or.cix, poljandr. Lil/'el>l. Sy.TL
t. 293. Kl. 13. Samkuilb. Patr. Sällsk. Husli. Juin. ijgS. Juii, Auj,'. s.

170. 1787 Jvin. s. 200- Mun: App. Med. T. i. p. 6. T. 6. p. 1. SwarCs,
Alman. i'6r är 1798- Linderh. HauJiex. Art. Ek. Fharrn. Qu. CofX. lol.
Öland. Cupuloe, Gallae.

Xl;ken är ibland våra största o<:h dyrbaraste Träd; växer

långsamt; finnes knappt norr om Gefle; hinner till 5oo år;

skadar gräsväxten; låter o,gerna flytta sig. — Ollon plante-

ras i los jord eller under buskar af En och Hassel, ett par
tum djnpt, med spetsen u])])åt vänd. Blommar strax elter

lölsprickningsliden i Maj eller Juni. — Han- och honblom-
stren lia särskilta Hiingeii på samma träd. De furra äga
5klaf\it blomfoder, 5- 10 ståndare, meningen blomkrona;
Honblomstren halva helbräddadt skrofligt blomfoder, som
blir på frukten likt en skäl, 2-5 stift, och ingen blom-
krona; frukten är en nöt med läderlikt mjukt skal. Det
gifves 2 lurändringar: den ena har 6-7 ollon på hvart

liänge och korta iruktstjelkar; den andra har 2 ollon på
lång fruktstjelk, djupare flikiga blad och blekare ved.

Mot svära diarréer, rödsot och blodflöden nyttjades

förr dekokt på bladen, men nu sällan, om icke etter till-

räckliga laxermedel och emot sjukdomens slut, då stärkan-

de medel fordras. I envis halsfluss, till gurgling, kan de-

kokten med vin och håning brukas. — Bark på unga qvis-

tar, tiil en god handfull, kokad i en kanna öl ell. vatten,

och druckit i qvart. 2-0 gånger om dagen, har gagnat i

rödsot och frossor, sedan tarmkanalen varit ren. Med Ka-
millblommor ges Barken i pulverform till ^ drakme hvar

5:dje timma på feberfria tiden mot frossa, och säges stun-

dom vai"it bättre än kina. Fint pulveriserad bark, blan-

dad med röfit vin, tjenar till omslag alt lägga pä utfallen

ändtarm ocii bräck. Dekokten med litet alun är nyttig

i tungspenens slapphet och halsfluss utan stark inlianuna-

ti(jn. — Ollon, i stället för kaffe, då skalen skiljas ifråa

kärnorna, berömmas af' mänga; men deras nytta i körtel-

sjukdomar lär fordra mera bekräftelse, elmru de kunna
anses såsom stärkande, och derföre nyttiga i åtskilliga sjnk-

domar af svagheL Hårdt torkade och till pulver stötta,

bal va de botat frossan; och förtärda med varmt öl, hvar-

elter den sjuke i iine^ underhållit s-iark utdunstning, bar

Hosen dermed blifvit kurerad, så alt svullnaden efter la

timmar lagt sig. Söndermalna och med sädesmjöl eller

kli blandade, duga de till bröd, som dock är något kärft

och stoppande. OUoa äga €H sv^g uerldöfvande (^uarkotisk)
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kraft, som nnder torkning i fri luft på tit års tid forgar,

ilå de böra kokas, torkas och sedan malas, för alt kunna
till bröd användas. — Galläpplen tillkomma , liksom Sömn-
torn (Kr. 2C|), af en insekt (Cynips), och sitta mest på löf-

vens undra sida, men hårdna icke hos oss, och blifva der-"

före till sin verkan svagare än de Turkiska, som i handel
förekomma, och samlas på andra Ekarter. Ytan är bättre

än det sköra inuti; de biåaktiga och tunga ha mesta vär-

det, och samlas innan insekten genombärat galläpplet och
utgått. De hysa af Ekens delar det starkaste sammandra-
gande ämnet. Cdllen. anser icke Galläpplen tillika med
bäska medel (Gentiana &c.j invertes, såsom farliga. Andre
berömma 6 ims destiil. vatten, till lo gran Gail. och 3
uns af någon sirap, Iivaraf dosis är i början ett skedblad
bvar 0-4 liimrie, och srdan mera, mot väderspänningar
af slapphet i magen och tarmarna. Om så fordras, brukas

meilaaåt laxermedel. Dekokt på Galläpple nyttjas i la-

vement,. emot värk öfver länderna af ändtarmens svaghet,

hvaraf ofta liemorroidalkrämpor uppkomma. Salfva bere-

des af lint pulver och svinfett eller osaltadt smör, lika de-

lar i vigt, emot blinda g}'llenådern ; och är felet högtupp
i tarmen , insprutas stark infusion. Dekokt kan ock till

omslag eller insprutning vid förslappade utlallna delar an-

vändas. Åf Galläpple göres svart skrilbläck: t. ex. 6 lod

GalL och 2 lod brun bresiija kokas i 5 qvart. vatten, tills

1 stop i\x G{var; detta silas, får kallna, och tilläggas 2 lod

ren (ej vittrad) jernvitriot ocli 2 locl rent gum.mi arab. Gall-

äj)ple tinktur af i uns Gall. och 2 uns sprit, upptäcker

med mörk färg jern i mineralvatten. Med sainma tinktur

återställes gammal urblekt skrift, som detcned cUverstrykes,

hvilket dock sker bättre med blodlut först, och en svag

syra sedan. Galläpple med jernvitriol sätter mörka eller

svarta färger på ylle, silke, läder, horn och träd. — I Hus-
hållningeri användes barken, som dertill aftages helst om
våren, tillika med barken af gammal björk, till lädergarf-

' ning. Den grofva är till sallader bäst, och den af unga
träd cll. qvistar tjenligare till öfverläder. Spån och löflje-

na Mven till garfning. Till svärtning nyttjas barken med
jernvitriol, men Iruktfodren skola dertill vara än bättre

Ollon göda svin. — Med sågsj^ån af Ek svärtas linne, och
• med stickor af samma träd i vin, som börjat gäsa, förbätt-

ras det. — Vedens nytta är allmänt bekant; svenskt Ek-
virke anses härdare än utländskt; om det genast klyfves,

rökcs och sedan torkas, spricker det icke. Albarkas trädet

ett par är iörr än det fälles, blir veden hårdare. Snickar-

arbete, gnidit jemt med torr rödkrita, och sedan bonadt;

ell. fernissadt, får utseende af mahogene. — Eksvamp, tor-

kad och bultad att den blir mjuk, stoppas i blödande sår,

Tab. — lig. a. förstor. Hanbiomsier — b. ett dyl. Hon-
blomst. — c. pistill med fruktämne— d. frukten, OUoa kallad.
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ACHILLEA MiLLEFOLiuM.

MiLLF.ro LIE. Rulleka. Jordhuvila. Sten.gras. Snö-ort.

Niisgrus. Pestilens-blommor. På finska: Satalelui.

Örtstjelken är upptill fårnd. Bladen «Hio dub-

belt parbladlga: småbladen smala, landade

och spetsiga.

tinn. Flora Su. p. 299. €1. 19. Svkoenes. polygam. superll. Lil/ehl.

Sr. Fl. s. 5-0. K]. 15. Svagivar. Mun: Aj)]). Med. T. i. p. 165. Pa.tr. S.

Hiish. Jurn. 1789- Juni, s. 5ii. Fischerstr. Ek. D kt. T. i. s. 6. Iiiril-Td;^-

i8o5- Nr. a3. Fliann. Miilefol. Herba, Flore*.

mLillyfolien är flllmän pä äkorrenflr, ängar odi torra

st;ilJen-; blommar i Juli ell. Ang. månader, n.ed tipplill

jemn bJomqvast; har mäng-jrig rot. En arllöinndring, som
växer^på backar, har rödakliga blommor och inunder hå-

riga blad. — I livar blomma hnnas vid pass 5 strålblom-

sLer, at Inilka iivardera ar rundad och nasl.m Slandad (iig.

c). Fruklfäslot är platt, och jemt. Fröen äga på ömse si-

dor liksom vingar (lig. d.). — Namnet Achillea har till-

kommit deraF, att Achilles beriUtas halva nyttjat växten så-

som sårläkande, lör sina blesserade stridsmän.

Något sammandragande, bäsk och kryddakiig kännes

växten lill smaken. Blommorna hysa aromatiskt änme: bla-

den äro bäska och stärkande; af de föira kan df^siilkras

olja, som i egenskaper liknar kamillolja (Nr. 5o.). Kxtrakt,

gjordt med vatten, lörlorar det aromatiska, hviiket bibe-

hålles i det, som göres med s])rit. örtens verkan på neri-

systemet synes dä den lägges på öl under gäsningen, ell.

kokas deri, emedan ölets rusgilvande krall derigenom ö-

kas; att den äfven är antispasmodisk, bevisa ätskiiiiga läk-

medel, som tillredas af Miliefolien. I öfverflödiga bJod-

fluden hc)S båda könen är åtn med iörmäji nyttjad, olta

endast såsom té , eller till infusion. Men för mycket bru-

kad, skulle den hos fruntimmer kunna störa reglernas or-

dentliga gäng, hvarlöre de böra försigtigt nyttja den. I

lungsot af sår i lungorna, har man berömt dekokten, som
då borde blandas med konserf af Törnrosor (Nr. 29^ Man
har brukat örten på åtskilligt sätt emot väderspänning.ir,

kardialgi, kolik, barnsängs-värkar, hypokondri, uiinstäni-
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rr.3 , Inita flussen, steripiagor och reumatism. Pa landsbyg-

dtn nyttjas ofta Inaden, bultade mellan stenar, lör att

med eiler utan fett lägga på friska sår och öppna skador.

— Så kallade Millefoiiedroppar kunna lättast tillredas a£

blommorna, samlade vid första utsprickningen och lagda i

godt brännvin, som bör gå jemt öfver dem. Kärilet (buteljen)

tilltäppes, förvaras i skuggan, och skakas då och då, 3-

4 veckor, hvarefter det silas. Dosis liäraf är 60-70 drop-

par, som tagas i brännvin, och ges åt starkt folk emot ko-

lik eller så kallad Ilen; emot reumatism och gikt guides

värkande stället derraed , och flerdubbla linnekompresser,,

fuktade ell. blötta deri, läggas på friska sår, sedan blöd-

ningen med fnöske förut är hämmad.

Tab. — Hg. a. blomma — b. diskblomster — c. strul-

blomster — d. frö; alla förstorade.
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HYPERICUM Perfoeatum.
Pkickig Hyperik. Johajinis ört. Firheii. På Finska:

Sia Jiveriheinli. Kakosen • rnouo.

Örtstjelken är rak, grenig och otydligt aäggad.

Bladen äro trubbiga, med genomskinliga pric-

kar. Blommorna ha 3 pistiller och många stån-

dare, som nedtill äro i 5 stammar hopväxta.

l.inn. Flora Su. p. 265. Cl. i8- Polyadelph. polyandr. Liljebl. Sy.

Fl. 1. aig. Kl. 9. MÄngmänmngar. Murr. App. Med. T. 3. p. 5iS.

Hellen Diss. de Hypeiico. Praes. Liunaeo. Fharm. Hyper. Herba, Flo-

ras, Semina.

JLJLyperiken trifves bäst på ängsbackar, är temligen all-

män, har mångårig rot, och blommar i Juli ell. Ang. ma-

nsder; har 5deladt blomfoder och 5bladi^ blomma; Irchu-

sct har 3 rum för många små bruna bäska frön. Vid röt-

tertm fäster sig stundom en insekt, kallad C(;crus, lik den

Polska (Cocc. polen.), som fäs på roten af Scleranthus pe-

rennis, och med hvilken ylle, silke, tagel m. m. kunna

färgas; utan tillsatser ger den karmosin-Järg.

Af många anses denna och den Hyperiksarten, som

Ilar fyrkantig stjelk, att äga lika egenskaper. De genom-

skinliga prickarna på bladen af denna art, synas stundom

svarta, och innehålla ett kådigt hartsämne, som i lörening

med åtskilliga saker tjenar till färgning. Blomknippena

och en del af stjelken sandas till detta ändamål kort iöre

blomningstiden, toxkas och förvaras; når yllegodset är be-

tadt i alunvftten och torliadt, kokas sedermera Hyperi-

ken i vatten, och godset lägges deri. — Hela växten är

bäskaklig, något sammandragande och balsamisk; till läk-

medel är blomvippan förmodl. bäst. En tid trodde man,

att växten kunde, såsom té brukad, bota invertes ^år, t.

ex. i njurarna och blodspottning m. m. ; åtskilliga exempel

anföras om lungsiktiga, som med vin-infusion på örten sa-

gas blifvit kurerade, och härtill nyttjade man en handfull af

blommorna, som kokades i i stop, helst spanskt vin, tills

hälften återstod; dosis häraf var i qvari. morgon och aft.

Emot utvertes skador nyttjades tinklurer, plåster, salfvor,

oljor m. ni., beredda af Hyperiken. Det sistnämda med-



75-

HYPERICUM PERFORATUM»

let fås, om blommorna i ttippt käril och digestionsvarma

(vanlig knkelugnsvärma) någon tid. förvaras i bomolja. Den-

na Hvperiks-olja, förenad med kamfert-spiritus, är nyttip

att ingnida i huden cinot reumatisk värk, utan feber. Bränn-

vin, hvari blommorna legat, far röd färg, och anses att

vara helsosamt. Fordom ägde Hyperiken stort anseende,

och man omtalade den som ett säkert medel för dem, som

af onda andar troddes vara besatte (en art galenskap eller

mani), hvarföre den fick namnet Fuga Dasmonum. Nu för

tiden nyttjas den sällan i sjukdomar, och förmodligen al-

drig emot onda andar.

Tab. — fig. a. pistiller och fruktämne — b. fröhus —

^

c. frö — d. ett frö iörstoradt.
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MYRICA Gale.
Pors. På Finska; Tursu Ra/Jia.

Bladen lansettlika, något sågade. Frukteii sSihXös.

Linn. Flora Su. p. 356. C!, aa. Dioecia 4:a»<^r' Liljehl. Sv. Fl. s.

307. Kl. 1^. aioNADELPH. Murr. .App. Med. T. i. p. 73. Phar/n. Myrt.

Braban t. lol.

D.enn.i Buskart, kärrens inföding, särdeles i den norra

delen af Jordklotet, är ibland dem, som likt Alen, Has-

seln, Tibasten m. fl. med blommor på ännu bladfria gre-

nar båda den annalkande blidare årstiden. Ehuru, i följe

af sitt i allmänhet kända blomningssätt med han- och hon-

blomster, dolda inom fjällen af sina hängen på särskilta

buskar, hafva vi liaft tillfälle att förvissa oss om verklighe-

ten af äfven så väl sambyggande (monoici) som tvåkönade

(hermaphrod.)- blommor på en och samma buske, hvilken

omständighet likaledes iakttagen vid några Pilarter, Haf-

tornen (Hippophaé), Dybladet (Hydrocharis)', Rosenroten

(Rhodiola), skulle icke utan skäl anvisa dessa växter ea

billigare plats i den 23 Klassen, eller kanske tyda rimlig-

heten af sammanförandet af de så kallade Diclina) (Kl. 21,

22, 23) med de föregående klasserna. Vi uppge detta

som ett skäl, utan att vilja påstå någon nödvändig förän-

dring af Sexual -systemets klasser, ehuru vi äro dessutom

öfvertygade, att mångfaldiga rön i de varmare klimaterna

gifva styrka ät dera vi nu anfört.

Blommorna sitta utan vidare betäckning omgifne af

små enkla fjäll, hvilka på hvarandra liggande utgöra pä
hanne- och de tvåkönade buskarna tumslånga hängen (amen-

ta), och bestå antingen endast af 4 ensamma hanar eller

dessa tillsammans med sin tvådelta hona. Den egentliga

honbuskens hängen deremot äro helt små, ett par linier

långa, och röda, samt hysa emellan hvart fjäll ett frukt-

ämne med 2 stift, eller rättare djupt 2-delt. Frukten,
vanligen kallad ett saftlöst bär, anse vi snarare för ett;

slags nöt, något sammantryckt, stor som ett risgryn, ora-

gifven af en skorpa, som upptill formerar tvenne horn.

Fröet liggör ensamt inom ett hårdare skal.

De tumslånga, glatta, i kanten fintludna, samt med
upphöjda gula punkter på undra sidan lysande blad, äga



76.

MYRICA GALE.

så väl som hela busken en stark, kryddllk, något åt kam-

fert stötande lukt, icke obehaglig, men döfvande. Detta,

jemte deras sammandragande, kryddaktiga, bäska smak,

tyckas förråda medicinska egenskaper. Vattnet, hvari väx-

ten blilVit kokad, har man utvertes brukat emot utslag

och ohyra, bland hvilka vägglöss och mal skola fmna den

i synnerhet vidrig, om den knipptals vipphänges, eller läg-

ges emellan kläderna.

Porsen intog fordom Humlens ställe vid ölbrygden,

och ansågs hos förfäderna af den vigt, att, enligt Vestgö-

ta Lagen (Förnämings Balk C, 3. §. g., och Tingsmåla Balk

C. lo. §. 4-)» olofligt samlande deraf på främmande jord

med ansenligt vite belades. Man har dock skäl, att i det-

ta fall neka Porsens välgöiande egenskap, emedan den

mycket rusar och orsakar svår hufvudvärk. — Betadt ylle

erhåller, genom kokning på bladen, en gul färg. (Linn.

Skånska Resa, s. 295.)

Det vaxlika ämne, som i stor mängd fås igenom bä-

rens kokande i vatten af den Nordamerikanska Myrica

cerifera, kan också, ehuru i ringare mängd, af Porsens

frukt vinnas, om den lika behandlas.

Tab. — Hg. a. en qvist af honbusken med dess ban-

gen, i naturlig storlek — b. honan — c. frukten, äfven

förstorad — d. en qvist af hanbusken — e. en hanblom-

ma inom sitt fjäll — f. en 2-könad blomma, begge större

gjorda.
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PARMELIA Tartarea.
Orselj-laf. Byttclet. Böttlet. Borås-färg. Ormnossa.

Bergmossa.

En skroflig, hvit, något grönaktig skorpa, med
brun gula eller tegelfärgacle skålar med hvit

svälld kant.

Linn. Fl. Su. p. 409- (Licheii Tartar-^us) Cl. 94- CnTPTocAMiA, Algae.

Liljebl. Sv. Fl. s. 409. Kl. i6. Lönngifte, Alger. Achar. Liclien. Sv.

Prodr. p. 37. Method. Lichen. p. 165. hinn. Vestgöt. Resa s. 146. Kalm
Bohusl. Resa. s. J'Vestring i Vett. Akad. Haudl. 1791. Schcerbing i Al-

manack I798-

I följe af den af Hr. Dr, Acharius efter fröredningen

gjorda uppställning af den vidlyftiga Lichen - familjen, be-

nämna vi denna af Botanisterna vanligen kallade Lichen

Tartareiis med namnet Parnielia , ett talrikt slägte, ut-

märkt genom siaa frörednings -plättar eller skålar, omgif-

na med en ifrån deras väsende särskilt kant, tillskapad af

sjelfva växtens kropp, hvarigenom den skiljes ifrån Led"
dea, som vid Nr. 65 nämdt är.

Denna liknar en hvitaktig, något i grönt stötande o-

jemn skorpa, tätt fästad vid stenen. Brungula, bvitkan-

tade plättar af olika storlek, i början urhålkade, sedan

platta och slutligen kupiga och ojemna, synas här och der

strödda pä skorpan. Jin afart häraf förekommer icke sk\-

lan i Fjällen och på Gottl^nds och Ölands hedar sittande

på jorden eller mossan. Den synes liksom grenig och

gles, och mera hvit till färgen fLichen frigidus, L.), och

bör ej anses som åtskild art. Om också en gissning tillä-

tes oss, skulle vi äfven förmoda att Dr. Acharh Isidinvi

Gonatodes vore föga från denna skiljaktig.

Lång tid tillbaka har bruket af denna mossa, såsom

tjenlig till färgning på samma sätt som Roccellen, varit

bekant. I synnerhet, om ej helt och hållen inliemsk svensk

art pä branta, mest emot hafssidan liggande klippor, sär-

deles de Bohuslänska, har den i sednare tider utgjort en

icke obetydlig handelsvara ; en mängd deraf har blifvit ut-

skeppad, som i värde vida öfverstiger looooo R:dr; en-

dast 1791 värderades utskeppningen ifrån Göteborg till
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nnnst en tunna guld. Men detta är den rå produkten,

sådan som klippan lemnar den. Utläridningaine veta alt

förädla den; och återsända i ymnigliet årligen ett deraf

tillredt iäigstoft, kändt under namn af Orselj , ett namn,

som alVen gilVes den kring medelliafveL haintade Roccellen.

Mossan tillverkas dels fuktig, dels torr, målen och

siktad. Hufvudlärgen den innehåller är den röda, men
(är, igenom tillsats af lut, ett mer eller mindre gredelint,

ända till blåaktigt utseende. Den nyttjas vid siikes- och

ylle-färgning, i ställe för kräpp och fembock, äfven till

besparing af den ännu kostbarare konsjonellen,

Yid lärgning med den fuktiga Orselj en bör deraf en

lika vist med godset, som skall färgas, dertill användas.

En färgsoppa tillredes af Orseljen lagd i kittel med sjö-

dier regn-vatten, som sakta upphettas. Häri lägges god-

set, som under en måttlig kokning och omrörning deri

förblifver, tills den önskade färgen erliålles, hvarefter det

upptages, sköljes och torkas.

Ännu varaktigare blir färgen, om det således förut i

Orselj-soppan grundade godset ä nyo deri lägges, sedan

en upplösning af raspadt engelskt tenn i kungsvatten blif-

vit tillgjuien i den åter uppkokade soppan. Utan vidare

kokning omröres endast godset, och sedan iipptages och

sköljes. Det bör vara tilllörene alldeles fritt ifrån fetma

och orenlioliftt,. samt dopjias i v^iffen orh väl ulkramaa,

innan det lägges i färgkiitcin.

Tab. föreställer mossan i naturlig storlek. — Eg. i.

visar Orselj-lafven på en sten sittande — fig. 2. är den på

jorden eller mossan sittande fc>rändnng — a. en stor gjord

frörednings -skål.
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FESTUCA Ovina.

FÅRS V INGEL. Li/meei Fårgrlis.

BJomvippan åt en sida vettande, hopdragen,

merendels borstbärande. Strået 4:kantigt. Bla-

den trinda, tagellika.

Linn. Flora Su. p. 5o. Cl. 5- TriAndriA. digyn. Lilfebl. Sr. Flora

s. 46. Klass. 3. Tremännikgaä. K- Fett. Ak. Haudi. 1741. s. i84.

jO årsvingeln är ett af de kortare giässlagen, men har ic-

kedestomindre blifvit vidtfräjdad, kanske äfven ofta mer

berömd än den i sjelfva verket förtjenar, åtminstone bland

de arter, som man till odling föreslagit. Den intager de

torraste, och icke sällan de mest magra ställen, såsom

höjder och tak, och träffas i synnerhet ymnigt på Gott-

lands och Ölands backar.

Ibland Svingelarterna skiljes den lätt genom ställnin-

gen och skapnaden af sin under mognandet bruna blom-

vippa, äfvensom genom fyrkantigheten af strået och de

tagellika bladen, som för fingren kännas nägot sträfva.

Småaxen äro, som hos slägtet i allmänhet, runda och nå?

got sammantryckta, med spetsiga blommor vanligen borst-

bärande, likväl någon gång utan dem.

AF all föda är denna gräsart den angenämaste för få-

ren, och det är säkert denna som gör dessa kreaturs kött

vdlsmakligare på de orter, der den i mängd träffas. Gme-
LiN berättar också, att Tartarerne, åtföljde af sin boskap,

särdeles nedslå sina bopålar om sommartiden, der Får-

svingeln växer ymnigast i deras bygder.

Såsom vildtväxande kunna vi visserligen icke neka Får-

gräset sin förtjenst, hvilken v. LinisÉ i synnerhet tilldelat

det; men i afseende på odling äga många andra företrä-

det, som märkes så väl af dennas obetydliga höjd och

mindre bladrikhet. På en bördigare jordmån blir den väi

något större, men såsom bestämd af naturen att bekläda

höjderna, i sig sjelfva torra och ofruktbara, lönar den
visst icke den mödan, som odlingen af de större grässla-

gen. Det är ock ganska säkert, att den skulle snart, så-

som ett linare grässlag, på en upphöjd plats af andra och
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grofväxtare arter, utträngas. För fmbladiga gräsplaner tyc-

kes den förtjena odlas, till hvilken ända den sås midt i

Augusti, pu torrt, öppet och väl tillredt ställe. Som den

rotar sig väl och formerar en tät grästorf, så kan den

med löga möda hållas i ordning.

På fjällarna förekommer allmänt en oföränderlig va-

riation af denna art med mera sammantryckta småax, som

synas något ludna, och med helt släta blad (Festuca ovina

Q vivipara). De öfversta 2-3 blommorna få vanligen lån-

ga spetsade utskott eller liksom grodde (viviparae). Man
bar äfven ansett den för en särskilt art, hvilket den dock

icke torde förtjena, ehuru den genom odling, enligt fleras

rön, bibehåller sig.

Tab. — fig. a. ett stort gjordt småax — b. en försto-

rad blomma — c. en oföränderlig artförändring, hvars fro

liksom gro i axet — d. ett af dess småax, sedt genora

förstoringsglas.

o— s^
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VERBASCUM Thapsus.
Kungsljus. Pä Finska: Köhkänioho.

Örtsh'elken är rak och enkel. Bladen Kro på
stjälken nedåt löpande och ludna på båda sidor.

Linn. Flora Su. p. 69. Cl. 5. Pentandr. i:gyn. Liljebl. Sv. Fl. s.

89. Kl. 5. Femmanm. Miirr. App. Med. T. i. p. 487. Phann. Verbaici

Fol ia.

V.äxten ar tvåårig, har upprätt stjelk, stundom nära 2 al>

nar hög, och gnia bloininor, som utspricka i Juli månad.

Blomkronan är j)Iatt. Bladen äro skiltevis sittande, aiiån-

ga, nästan helbräddade. Blommorna sitta såsom i ax tätt

tillhopa, äga inga stjelkar, och finnas stundom hvita. Frö-

huset har 2 rum och många fiön. I synnerhet i södra Sve-

rige träffas den temligen ofta på sandiga ställen, backar

och grushögar. Man har anmärkt en olruktbärande artlör-

ändiing med grenig stjelk och endast de öira bladen ned-

åt löpande.

Bladen äro något bäska, sammandragande, svagt nerf-

döfvande och slemaktiga; de nyttjas derlöre med fördel

till dekokt, helst med litet stärkelse, i långvariga diarréer

och rödsot, då dosis är vid pass i qvarter om dagen. De
användas äfven till omslag på svullnader, såsom uppmju-
kande, till gurgelvatten i halsfluss, och i lavementer,

i synnerhet emot hemorroidalkrämpor. I Norrige brukas

växten emot boskapens lunghosta. Af bladens ludd kan
beredas fnöske. — Blommorna, nyttjade i form af infu-

sion eller té , berömmas af somliga i gikt, lungsot och
invertes sår. Om de stötas och på varmt ställe iörvaras,

smälta de till en flytande massa, som skall gagna i röd-

sot och gyllenådern, förenad med spänningar i underlif-

vet. Samma flytlighet, inkokad med socker, skall ijena

i åiskilliga blodflöden. — Af fröen och örten, torkade

ocii pulveriserade, göres med mjölk en deg, som for-

meras i klimpar, hvilka, kastade i vatten der fisk finnes,

skola göra dem yra, sä att.de vända buken uppåt, och

kunna tagas med händerna.

Tab. — fig. a. ett oppnadt fröhus mnd sitt lock —

•

I», frö i naturl. storlek och ett förstoradt.
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BETULA Alba.
Björk. På Finska: Koiwu ; pä Lappska: Silli^-.

TJ')fven äro äggiormiga , sågtandacio och spetsiga.

Linn. Fl. Su. p. 3^5. C. ai. JM o n or. c. 4:aiu]r Liljell. Sv. Fl. s. 289.

Kl. 15. Samkui-le. Mtirr. App. Med. T. i. p. 69. Patr. S. Husli. Juni.

I-S2 Okt. s. 85- Ekon. Dikt. 2 Del. s. 16. Pall. Russ. lleise Th. a s. 186.

Pliiirm. Betuloe f ol. Oleum, Cortex.

B;'jörk finnes alimän i Sverige, Finland och Lappmarker-

na; vid roten kan den "få 8 alnar i omkrets; växer knappt
mera, sedan den hunnit till 5o är; bör vai'a minst 20 - 5o
år gammal, innan iSen fälles till brännved. Slöjdbjöik täl-

Jcs emellan Okt. och Febr. månader, afbarkas genast och
torkas långsamt. Virket blir hårdare ocli starkare, om trä-

det på röien albarkas i ell. 2 år lörrsn det fälles. Stub-

bar, som vid fällningen lemnas , ruttna inom 3, högst G
år. — .Björken blommar i Maj, med särskilta liängen lör

bvart kön på samma träd (Hor. monoici). Hanarnas liän-

gen, iivilka hösten förut redan börjat synas, bestå af liera

småblomster, som utgöras af 3 yttre fjäll (blomfod.), af

luilka det medlersta är sköldlikt, och 5 inre tunnare och
livitare (blomblad); vid basen af de sistnämda finnes för

hvart fjäll en ståndare med 2 knappar (antheros unilocul.)

nedtill, och 2 på öfra ändan (fig. a.). Honhängen äro min-

dre, och blomstren utgöras af små aflånga fjäll, af hvilka

hvart och ett har 2 andra smärre och njurformiga på båda
sidor; dessa dölja 5 fruktämnen, som hvartdera har 2 stift

(lig. c.), och af dessa blifva platta vingade fröhus (fig. d.j,

rninade att inneliålla hvar silt frö. Do mogna om hösten,

•men vanl. ojemt, och sås i Sept. månad på torr mager
jord, helst på afbrända ljunghedar ell. svedjeland; bäst är

att på sådana ställen hänga björkqvistar tned mogna hon-
hängen uppå, då -Jiöna så sig sjelfva, efter som de mogna.
— Efter ålder, jordmän och luftstreck varierar trädet:

Jiängbjörken är gammai; masurbjörk växer i stenig mark;
glasbjörk i kärr; dvärgbjörk på lappska fjällarna.

När trädet om våren vid källossningen såras eller deri

borras, utrinner Björklaka, ofta 6-8 kannor om dygnet
af ett stort träd, sotn deraf ej S3'nner!igen skadas, om hå-

len väl igenpluggtis och smetas. Ju närmare roten trädet

tappas, ju mera vattenaktig är. lakan ; af tjocka grenarna
fås Aen l)äsla. Dess urindrifvande kraft är betydli£:, och
har genom öfverflödigt bruk gjort Diabetes (urinens omätt-
liga algång^i; men har ofta gagnat i skörbjugg, skabb, mas-
kar och stenplågor, förtärd tiil 5-6 uns ett par gånger om
dagen. Björklaka förvaras länge frisk med öiVergjuten
bomolja eller svafvelrök, som instänges i kärilet. Af 80
kannor laka, inkokad, fäs 5 halfstop god sirap, som älven
lätt kan förvaras. Af surnad laka blir god ättika. Använd
vid brygd och' brännvins -bränning, skulle derigenom myc-
ken säd kunna besparas. Kokad och väl skuaiaiad^ nicd
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tillsats af socker och Jiägot kryddor, samt lemnnd att gas.i,

ger den ett förträffligt vin, soin mycket liknar champagne-
vin. SoMilige tillsätta löre gäsningcn äfvcn litet vin (se

Hnsh. och Kokböcker). — Löfi>en sägas gagna mot sköv-
bjugg, maskar, gikt och stenplågor, jiytljade spädo , antin-

gen såsom té, eller i form at extrakt. Dekokt ])å fina

sönderskurna qvistar eller späda löf, skall ntvertes bota
skabb. Emot gikt och reumatism inbäddas den sjuke i löf-

ven, för att s\ettas. Dessa späda och friska, samlade före

midsommar, och kokade i lut med litet .ilun
,
giiva åt yl-

le, som deri doppas, gul färg; godset kan ock lörst betas

i alunvatten, och sedan doppas i alkoket på friska ell. tor-

kade löf. Om löTven kokas först en timma i vatten, och
kiita med litet alun sedan tillsättes, samt lemnas att koka
ännu

-I-
timma, så fäs på bottnen af kärilet en fin färgad

massa, som torkad kallas scliuttgiih; pä samma sätt, men
utan krita, tillredes schi/ttgrönt. Aled björklöfs dekokt kan
'Åh'en papper färgas. Af outspruckna björkknoppar, de-
stillerade med björklaka . fås en massa, som liknar Mekka-
balsam. Björklöf utgöra dessutom godt vinterfoder för får,

getter m. fl. — Barken är antingen grof och duger till

garfning, eller fin och hvit, samt kallas NäfVer; den inre

barken (liber) brukades fordom, i stället för pap])er, alt

skrifva på, och nu i hungerstid till bröd, stampad, målen
och blandad med sädesmjöl. Dekokt på barken säges hal-

va gagnat i frossor, i synnerhet förenade med skörbjugg,
sarnt emot utvertes sär; dosis är ett qvarter. Af gauda
träd tages barken helst om våren, sönderslås, torkas oeh
males, för att nyttjas i garfverier. Barken, kokad i stark

lut och med tillsats af litet tjära, brukas till färgning af

fiskredskap. Barkdekokt sätter pä lin och hampa röd färg,

och med alun gulaktig. Näfvern under fotbladet i skor,

neddrager gikt och återställer fotsvett; kimrök till svart

målning brännes deraf. Piyssolja, ell. rättare Björkolja,

som liknar sotolja, beredes af Barken, som biännes i slut-

na käril, så att oljan kan samlas (destillatio per descensuin).

Den bästa är klar och hvit som linolja; den sämre är svart

af sot och rök. Den är mycket hettande; men brukas lik-

väl af starka personer invertes till 2 högst 6 dro]ipar i in-

fusion på löfven med en ägge-gula, emot rosen, och ntvertes

emot inaskar. Ryssläder lär af denna olja sin mjukhet och
Starka lukt, och kallas Juft eller Jukt. — Masur finnes i

roten, stammen och tjocka knölarna grenarna; om tiädet,

med^n det växer, afbarkas pä något ställe, blir veden in-

nan löre niasuraktig e\\. jirickig och vresig. — Friska björk-

rötter
,
grälsviiK ns (nrsus meles) förnämsta vinterföda, läg-

ger fattigt folk smndoin på dricka, för alt derigenom före-

koirima ett det skall surna. — Björksvamp (bolet. foraen*

tar.) ger bästa fnöskei.

Tab.-- fig. a. ttt hanblomster— b. ett dyl. sedt ofvanifrån

— c. houblomst, — d. frö — e. ett af kottens hoi^fjäll.
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TANACETUM Vulgaue.
B.ENFAKA. Battram. Däsmegriis. Ölgräs, På Finska:

Pietarruoho.

Bladen äro parbladiga: småbladen inskurna och
aågtandade,

Linn. Flora Sii. p. 284- Cl. ig- Syngenes. polygam. superfl. LiljebL

Sv. Fl. s. 554. Kl. i5. Svågrar. Murr. App. Med. T. i. p. 150. Vharnw

Tanateti Herba, Fl o res, Se ml na.

V.äxten är mångårig, och icke synnerligen sällsynt på ä-

kerrenar, vallar och vid diken; stundom växer den alns-

hög och deröfver. I Juli ell. Aug. månader blommar den,
och liar blnmfodret hällt klotrundt, med på hvarann lig-

gande trubbiga ijäll eller små blad. Diskblomstren äro

mest ökiofna, och Strålblomstren , eller de i kanten sit-

tande, som endfist äro honblomster, äro något utdragna
och oklnlna. Fröna äro hinnaJ<.tigt kantade^ och Iruktiäs-

tet bart.

PienFanans starka lukt och bäska smak gifva växten re-

dan i förväg ett rum ibland nerf- och magstärkande, lö-

sande, svettdvilvande och maskdödande medel. Eriaren-

heten har besannat detta, under bruket af infusion, de-
kokt, extrakt,^ olja, m^ m. af växten. Stundom laxerar

den, lindrigt, eller ock drifver svett eller urin;, men stun-

dom ökar den ingen uttömning: den kan gifvas i vatten,

mjölk eller vin. Såsom starkt té , druckit tilL ett qvart.

morgon och afton, ett års tid^ har dea botat gikt, och
såsom dekokt, eller ock pressade växtsaflen till ett par
uns i dosis, har den gfgnat i svag kroppsställning (kachexi),

frossor och vattensot. Atskiilige af växtens delar ingå i

maskmedel, och till lavement emot springmaskar kokas
Renfana i mjölk ; destillerad olja sljykes på magen , för

att lindra barns maskplågor: några droppar deraf drypas
äfven på piller eller pulver emot mask. I pulverform ges
Ptenfana mot maskar till 1-2 c{vintin morgon och afton,
några dar å rad, och sedan laxermedel. Fröna, ehuru
brukliga, äro dock sämre än vanligt maskfrö 'Sem. Santon.).
Hysteriska fruntimmer må ofta väl af blommorna i pulver,
till I drakme i dosis, och emot afstannade eller oordentl.
regler brukas de i Norrl«nd. Såsom fördelande och värk-
stillande användes växten i kryddpåsar på svullnader och
på magen. Blommorna, lagda på brännvin eller extraktet,
i förening med malört, anses såsom magsiärkande medel.
Somlige nyttja hackade späda blad i pannkakor. Med Ren-
fana kan också färgas grönt. Om kolt gnides med väx-
ten, eller inlägges deri, skall det längre an annars kunna
motstå röta.

Pä Tab. ses, ett diskblomster förstoradt.
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RESEDA Luteola.
vAU.

Bladen aro lansettllka, helbräddade och platta.

Blomfodret 4deladt. Blombladen 3:ne, flikiga.

Fi^öhuset öppet, med ett rum lör många frön.

Linn. Flora Su. p. 162. Cl. 11. Dodecandr. o:gyii. Liljebl. Sv, Fl.

S. 2i8- Kl. 9. M ANGMÄNNINGAB. Vett. Ak Handl. 17,55. qvart. 4. Patr.

S. Husb. Jurn. 1787 Febr. s. 219. Scheff. Kem. Föreläsn. 2 Uppl. 5. 431 -/J.

- - - Om Vejde, Kräpp Vau af E. S. S. Ups. 1763.

X Skåne och vid Kalmar växer Vau vild, och fortjenar

visserligen att odlas allmännare än hittills skett inom Sve-

rige. Dess rot är årig, ocii trifves väl på torra och teml.

magra ställen. Stjelken är alnshög; bladen ha merendels

en liten tand på hvar sida vid basen. Ai: blombladen är

det öfversta eller det udda bladet större och 4 eller 6 de-

ladt; de öfriga 2 äi-o lika stora och oftast o-delade. — I-

bland hemtamda djur ätes Vau endast affär, dock ej gerna.

Såsom färgväxt är Vau af mycket värde. Med den
kan förnämligast gul färg, som är beständig och klar, sät-

tas på ylle, silke och bomull. Yllegods afkokas först med
kli, och betas sedan i vatten, hvari :|- alun och

-f- vinsten

i vigt emot godset är upplöst, och detta kokas ett par
timmar. Sedan uppkokas rent vatten, hvari af torkade ör-

ten, till vigt en lika eller något mindre än godset, lägcres'

kärilet eller kitteln lyftes då genast af elden, och lemnas
täckt med lock att stå öfver natten : morgonen derpå låter

man denna färgsoppa uppkoka, och sedan den något fått

sätta sig, afhälles det klara, hvari det förut betade ylle-

godset inlägges och vändes flitigt. Med tillsatser af kalk
och lutsalter, kan väl färgen förhöjas, men den blir också
för syror ömtåligare och mindre beständig. Men igenom
olika betningar och tillblandningar af t. ex. alun, koksalt
salmiak, tennsolution m. m. iås med Vau åtskillica särskil-

ta färger, som mer eller mindre afvika frän den gula.

Silke betas utan kokning i tennsolution, som består af /.

delar skedvatten, i del koksalt och i del godt tenn, hvil-

ket löses i skedvattnet öfver lindrig eld och mättas med
vinstens-kristaller; i denna upplösning lemnas godset 24
timmar, då det upptages, sköijes och kokas vid pass i
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timma med Vau, till \igten inemot lika med godset, hvij-

ket får vacker och stark halmgul fiirg. Man kan också

beta silket först i alun, sedan koka det i tvålvatten, odi

ändteligen lägga det i ljumt alkok på Vau, med tillsats af

litet pottaska och orlean (en degartad massa, som göres

af frön till Bixa orellana).

Tab. — r>g. I. en förstorad blomma — a öfra blom-

bladet — b. blomfodret, och —
• c. blombladen, som silta

på sidorna — d. nedra blouibladet. — fig. 2. samma blom-

ma, som vid f;g. i, men utan ståndare och blomblad —
e. håningshus — f. pistillerna eller fruktämnet — Hg. 5.

fröhus i naturl. storlek.
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SINAPIS NiGRA.
Svart Senaps-ört. På Finska: Sinappi.

Ohersta. B/aden äro smala, lansettlika, helbrad-

dade och släta. Fröahidorna äro fyrkantiga

och liksom tryckta intill stjelken.

Linn. Flora Su. p. 237. Cl. i5. Tetradyn. sillquosa. Liljebl. Sv. Fl.

8. 28^- Kl. 12. Fyrvald. läiigskid. Murr. Ap[i. Med. T. 2. p. 3-*3-

Oenap odlas temllgen allmänt, och dess bruna eller svarta

frön hafva giivit plantan, som har ärig rot, namnet svart

Senap. På åkrar, vid hus och jordvallar, trir>'es den bäst

vild. Stjelken är mycket grenig, trind och slät. Bladen

äro olika; de äga alla bladstjelkar, men somliga äro liiki-

ga och tandade: rotbladen äro skrofUga, de på örtstjelken

släta, och de öfversta smala. Blomiödret är färgadt. Med
sina, vid grenarna lastade, slaka nedhängande blad, igen-

kännes plantan lätt il^rän andra Senaps -arter. I Juni eller

Juli månader träffas den i blomma.

Fröna nyttjas egentligen. De äro rödbruna ell. svarta

oth runda, till smaken skarpa och något bäska, samt in-

nehålla en eterisk olja och l"'ygtigt lutsalt. Stötta och lag-

da i kokande mjölk, löpnar den deraf, och skärpan igen-

iinnes i vasslan. Så kallad Engelsk Senap, som vanligen,

säljes torr och fint målen, är starkast, hvilket olta härrör

af inblandadt pulver af spansk peppar (Capsic. ann.); då

den skall nyttjas, behöfves ej ättika, utan blott kokhett

vatten eller varm köttsoppa till uppblandning. Senap un-

derhjelper matsmältningen, och orsakar hos somliga glät-

tighet; men för mycket brukad ger den åt vätskorna i

kroppen benägenhet lör röta och skadar magen; i hetsiga

febrar bör den således undvikas. 1 skörbjugg har målen

senap, blandad med vin, gjort nytta, och ett litet sked-

blad hela frön några gånger om dagen på feberfria tiden,

liar botat lindriga vårfrossor; den sjuke får ej dricka strax

derpä. I för stor dosis, eller med brännvin, är senap ett

farligt medel. Mot vattensot brukas' på några ställen se-

nap, jemte dekokt på Genista pilosa, som är urindrifvan-

dc. Med Kina -pulver kan ock senap gifvas invertes. Af

stötta frön ocli mjukt bröd , vid pass lika af hvart slag,

samt ättika, göres Senapsdeg , och om hvitlök eller pep-
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pnrrot tilläggas, samt surdeg nyttjas, i stället for mjuka

brödet, gör det starkare och hastigare retning, då det

lägges på luiden. Rodnad, och stundom blåsa, om det

får ligga för länge, äro verkningarne af senapsdegar, lik-

som af spansk fluga. De förre verka hastigare, och äro

derföre ofta bättre än spanska flugor, men såren blifva

svåra att läka, hvarföre de ej böra ligga längre än tills

rodnad synes i huden. Vid uppstigen podager eller gikt,

vid hudens sjukdomar, då utslaget kastat sig på inre de-

larna, t. ex. vid koppor, messling, m. m,, ihalsfluss, håll

och styng, m. m. , och då en allmän kroppssvaghet hin-

drar sjukdomens brytning (crisis) eller utslagets mognad,

nyttjas med fördel senapsdegar, hvilka vanligen appliceras

på. vådorna, fotbladet, armar, nackgropen och emellan ax-

larna. På bölder, som ej vilja mjukna eller bulna, kan äf-

ven senap påläggas; man har ock nyttjat målen senap ut-

vertes på ref- ormar orh onda hufvudsår. Med vatten,

hvari målen senap är kokad, tvättas frostknölar, och att

bada i dylikt vatten skall lindra giktplågor.

Tab. — Eg. a. ståndare med pistill — b. blomblad —
e. fröhus; allt i naturl. storlek.
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HOLCUS Lanatus.
LUDDTATEL. ,

Blomvippan med ludna blommor. Blomfoder

2blomniigt; den ena blomman 2könad, utan

agnborst; den andra ell. hanblomman med till-

bakaböjdt borst.

Linn. Flora Su. p. 563. Cl. 25. Poi.ygamiA Monoecia. Liljehl. St,

El. s. 41. Kl. 3. Ti\E.MÄN.\. Bergius Tal om Sv. Ängskotseln.

-L/enna gräsart, befintlig i alla Europeiska länder emellan

den 44:de och 62:dra lat. graden, förekommer äfven i Sve-

rige, så på torra som fuktiga ställen, ehuru, såsom vild,

mindre allmän, utom på Öland, Gottland och i Skåne.

Från en flerårig rot uppskjuta ofta många mer än alns-

långa strån med teml. breda blad, hvilkas grågröna färg

och sammetslika lenliet åtskiljer gräset lätt ifrån andra in-

ländska arter. Redan tidigt före midsommaren visa sig d©

livita eller brunaktiga blomvipporna, sammandragna för»

och efter blomningen, men utsperrande i pyramidform un-

der densamma. Blommorna äro vidöppna med gula eller

röda hanknappar. Från de egentliga Tätel-arterna (Airas)

skiljer sig Luddtåteln genom en hanblomma jemte den

tvåkönade (fig. a.) ; då de förras begge blommor äro båda

tvåkönade.

De veka saftiga stänglarne och bladen, sötakliga lill

smaken, utgöra ett mycket angenämt foder så för den

större boskapen, som äfven för fåren, och kan anses i det-

ta hänseende som ett af de bästa grässlag, så mycket mer
som det förekommer på all jordmån, också den sega ler-

aktiga, och torra sandiga, men äger dock ej den härdig-

het, som andra arler, dugliga till odling. Det förtjenar

dock att med andra gräsfrön blandas, då. det lätt och ym-

nigt växer, och medelst sina talrika frön, som genast ut-

falla då de mognat
fc snart ersätter förlusten af de utdödda

stånden.

Tab. — fig. a. blomfodret med sina 2:ne blomster

uppflyttade och förstorade — b. fruktämnet till hanblom.

€. detsamma till hermafrodit — d. frön.

S—z.
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ARBUTUS UvA uRsi.

M JO LON. MJulonris. MjöWär. Linhär. På Finska : Sicni-

puolain. liangasparhi.

Stjelken är trädaktig och krypande. Bladen

glatta och helbräddade. Frukten är ett ned-

tryckt bär, med 5 rum för frön.

Linn. Flora Su. p. 133. Cl. 10. Decandp.. i:gyn. Liljehl. Sv. Fl. s.

165. Kl. 7. TiOMÄNN. Murr. Aj.p. Med. T. 2. p. 54. K. Fett. Ak.id.

Handl. 1753. s. ia5. Patr. S. Hash. Jurn. 1777. Febr. s. 86. Fischerslr.

Ekon, Dikt. i. Del. s. iJj. Fharm. Ur. ursi folia.

M,Ljulon är en i Iiela Europa, Tslond, Sibirien och Ame-

rika allmän växt, som trilVes bäst pTi torra skogsbackar

och bJonimar i INTaj eller Juni. Den liknar Lingon (Vaccin.

Vitis Id.); men dess ständigt gi-öna blad äro tjockare och

vid basen smalare samt utan punkter pa undra sidan.

Blomfodret är 5Hikigt, Blomkronan är ägglik, fästad

under fruktämnet och har 10 ståndare. Bäret är torrt,

mjöligt och smaklöst, hvarigenom Arbntns egentligen skil-

jes från Andromeda, som har frölius (capsula) ; ifrån Vac-

cinium , som har äfven bär, skiljes detta slägte genom silt

bär, sittande ofvanpå blomfodret. De stånd som vuxit i

solskenet äro till läkmedel bättre än andra. — Liksom
de öfriga af plant33 bicornes, till hvilken flock äfven den-

na räknas, fortplantas den svårligen med frön.

Bladen ha i början en sammandragande, sedan en an-

genämt bäsk smak, Stjelkarna och i synnerhet barken äro

mest adstringerande. Ibland stenlösande medel, som for-

dom mycket omtalades, intog Mjölonväxten ett betydligt

vniv. Dess förvärfvade anseende minskades sedermera ge-

nom förnyade försök, hvilka icke alltid gåfvo samma ut-

slag. Emedlertid kan det icke nekas, att bladen lindrat

plågorna och kanske stundom botat åtskilliga fel i urinvä-

garna, t. ex. urinstämma, svårighet att låta urin, blodig

urin, sten- och grusplågor, blåsans lamhet (paralysi) m. m.

Men att dess bruk icke verkat någon upplösning af sten i

blåsan, har Gen. Dii-. och Koram. af Acrkl funnit vid

undersökning efter patientens död. Bladen torkade gifvas

i pulverform till i skrupel^ 4 qvint. eller i drakmc i dosis,

ett par gånger om dagen; äfven kunna de brukas såsom
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té till infusion och till dekokt. Till infusion tages vid pass
2-5 drakmer till i qvarter kokhett vatten; men igenom
afkokning fås mesta kraften. Af mogna bären torkade ges
i pulver i eller i skrupel, och om de kokas, helst lärska,
lås en dekokt, som liknar vanlig sirap. Sockerämnets när-
varo ger tillkänna, att af bären äfven kan tillredas ättika,
då de med vatten i vederbörlig värme få undergå sur eller
nttike-gasning. De ätas rå, icke endast af fåglar, utan af
Ryssar, Lappar och fattiga, ehuru osmakliga. För 60 är
sedan vid pass, inkommo Mjölonblad frän Amerika, såsom
en lörträiflig tiilblandning i röktobak, hvartill de rätt väl
kunna användas. — Vid garfverier brukas denna lilla busk-
art med fördel; små skinn, såsom af kalf och dyl. kunna
garfvas endast med blad och stjelkar af växten; till större
hudars beredning blandas de med barken af Ek och Björk.
Garfämne linnes hos nästan alla växter af denna naturhga
örtllock (plantas bicorii.).— På ylle som betas i alunvatten,
sitta blad och stjelkar grå färg, och om jern tillsättes, t.

ex. jernvitriol, blir färgen svart; är godset förut i kyp blå-
färgadt, samt sedan kokadt med vitriol och något vinsten,
så får det vacker kastorsvärta under kokning i dekokt af
Mjölon, med tillsats af något kräpp (Piubia tinctor.) se Ekon.
Dikt. — På de nära under jordytan liggande grenarna, i

synnerhet på fuktiga ställen, finnes oJta en färg-insekt,

Coccus kallad, som ger äkta röd färg, lik den Amerikan-
ska Konsjonellen. Der de finnas i någon myckenhet, bö-

ra de samlas och genast i ugn torkas, för att till färgninc

kunna förvaras.

Tab. — Jjg. a. blomman öppnad — b. blomfodret och
pistillen — c. en ståndare förstorad, med sin aiiornade

knapp (anthera bicornis) — d. blommans håningshus —
e. frukten, som är bär.
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ACER Platanoides.
Lönn.

Högstammigt träd med glatta 5fliklga löf : flikar-

ne iiro spetsiga och sägtandade. Bloininoma

sitta knippvis.

1.1)171. Fl. Su. p. 565. Cl. 25. PoLYGAw. monoecia. Ltljehl. Sv. Fl. s.

i6r. Kl. 7. TiOMÄNN. i:qvinn. Par.r. S. Husli. Jmn. 1777 Sept. s. 475»

17S5 Se]>c. s. 40; 1789 Dec. s. 172. Almanack fwr är 1797.

B,'lomningssäitet Iios Lönn och flera andra slngten ansåg

VON LinnjI nog skildt, för nll: i sitt System kunna utgöra

en ögen klass (den 25;dje), livars kännemruke var att pä
samma rot eller ständ lunnos 3 sla5:;s blommor, säi-skilla

för hanar, andi-a för honor, och ännu ett slag som voro

akönade. Men troligen hade denne store Syslemlörfattare

uteslutit denna klass, om han då kunnat veta, hvad ei'f'a-

renheten sedan lärt oss, att en mängd af de växter, som
rätteligen höra så väl till de första i3 klasserna, som till

Tväbyggarna (Dioec. se t. ex. Nr. 76.}, och hvilka af full-

gillliga skäl böra der qvarblilva, halva ett lika beskaffadt

blomningssält. Också ditförde den yngre v. Linné inga

nyare upptäckta mängkönade slägten. — Således bör Lön-

ne^n med mera skäl föras t^ll den 8;de klassen i Linnéiska

systemet, hvnrest v. Linné sjelf fordom gaf den en plats,

ehuru den synes i samma blomflock äga 2-3 slags blom-

mor. Men de äro dock alla 2könade, fastän de nederst

sittande äga fullkomligare honor som genast visa frukt och

små eller ofullkomliga hanar; då deremot de öfversta i floc-

ken hafva tydligare hanar med ymnigt frömjöl, och honor

som ofta icke utväxa, utan affalla i förtid. Dess blomfo-

der är SkluiVet och blombladen äro 5. Fröhusen sitta öf-

vor blombladen, äro 2-4, oftast a, försedda hvartdera med
1 vinge och i frö; dessa mogna i Sept. och kunna genast sås

eller planteras, hvarvid iakttages alt vingarnas yttersta ändar
böra stå upprätt och synas något öfver jordytan; de som
sås i Sept. ell. Okt. uppkomma året derpå. Trädets blom-
ningstid inträxTar om våren i April ell. Maj, då äfven löf-

ven slå ut. Vid byar och i ängar, helst på god mylla eL
ler sandblandad lera träffas det allmännast, i synnerhet i

södra delen af Sverige.
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ACER PLATANOIDES.

Trädet är prydligt, växer temJigen fort och planteras

i alléer. Dess ved är hvit, lätt och användes till åtskilligt

snickare- och svarfvare-arbete. Af gamla Lönnar tages ve-

den till genljuds -bottnar på musikaliska instrumeutér, t.

ex. klaver, fioler m. II, Stundom finnas knölar på trädet,

hvilka jemte rötterna äro ådriga och vresiga, och kunna

derföre användas till faner-aibeten. — Af I.önnslägtets

särskiita arter kan liksom af Björken (Nr. So.) erhållas en

söt laka eller saft. Då Lönnträdet vintertiden eller bittida

om våren såras, utrinner en vattenaktig saft, som inkokad

ger först sirap, och sedan, under fortsatt inkokning och

kristall -anskjutning, socker. Af 3 stop lönnlaka fås vid

pass I qvarter si^-ap, och deraf i lod socker, som dock
svårligen blir hvitt. Eimru detta visserligen låter göra sig,

är dock vinsten dervid icke betydlig. Men den rätta Soc-

kerlönnen (Acer saccharin.), som växer i Amerika, och

äfven hos oss kan planteras, hyser i sin saft mera soc-

kerämne och är till beredande af Lönnsocker förmånli-

gare. Lönnens späda blad kunna ätas tillagade som spe-

nat. Boskap försmår ej lönnlöf, och kaniner äta dem i

synnerhet gerna.

Tab. — fjg. a. en så kallad hanblomraa innan honan
uppvuxit — b. en akönad blomma •— c. en så kallad

honblomma — d. 2 ho^^sittande fröhus med sina vingar.





87.



Sy.

COCHLEAPJA Otficinai-is.

KoKLEARi. Skedu/t:. Pä Finska: Lusikka-rnoho.

Örtstjelken nedliggande och grenig. Rotbladen

ha stjelkar och äro nästan runda eller njur-

f'ormiga. SljelkbJaclen äro aflånga, något ojem-

na i kanten (sinuata), och omfattande stjelken,

Frö&liiclorna äro klotrunda, med io-i2 frön.

"Ltnn. Flora Su. p. aa/. Cl. i5. Tetradtn. siliculos. Liljehl. Sv. Fl.

S. 270. KJ. 12. Fyrtäld. kortskid. Murr. App. Med. T. 2. p. 34i>

D.e hvita blommorna^ som Iramkomma i Maj och Juni

månader, sitta i form af en qvast (corymbus) i toppen af

grenarna. Blomfoders-bladen äro konkava. Roten iir två-

årig och växer allmän vid stränderna af Östersjön och Nord-

sjön ; den sås dessutom i trägårdar till sallat, helst pä fuk-

tig och fet jord.

Utpressade saften brukas mest vårtiden, är urindrii-

vande och förträfflig mot skörbjugg. Då växten färsk läg-

ges i vatten eller sprit, så meddelar den sin kraft jemte
saften åt det ilytande ämnet; inen torkad förgår kraften

alldeles, hvarföre deraf beredes konserf, som nyttjas till 2

-

5 lod om dagen. En fin väsendtlig olja ulgör växtens kraft.

Genom denna och friska landtluften botas vanligen hastigt

skörbjuggsjuka sjöfarande, som ofta träffa den ymnigt på
hafsstränderna, i synnerhet mot norden. Saften ges antin-

gen ensam till ett par lod dagligen, eller ock i vassla af

jnjölk, heht sådan som fås efter ystning med cremor tar-

tari; den kan ock blandas med saften af Syra (Riimex a-

cetos.). Citron eller Pomerans. Sönderskuren och blan-

dad med rödkåls-hufvud, kan Kokleaiien läggas på dricka

lör fattigt folk. Sydenham berömmer mot flygande värk,
gikt och reumatism 2 drakmer i dosis, 2-5 gånger om
dagen en månads tid af en blandning, som består af 2.

ims koklearie konserf, i uns Acetosell - syra sammansatt
Ari pulver (pulv. Ari compos.) ocli pomerans - sirap, sä

mycket som behöfs till stadga af ett mos; under bruket
häraf nyttjas tillika skörbjuggsmedel (antiscorbut.) och kryd-
dor. Mot gikt, andtäppa och bröst-vattensot, sårnader i

munnen och tandköttet af skörbjuggsart, gagnar den äf-

ven, och nyttjar man då helst koklearie -sprit, hvarmed
tandköttet gnides. På samma sätt användes den på skör»
bjuggsfläckar i huden. — Islands fåren äta växten begär-
ligt; de bli äfven deraf feta, men köttet blir osmakligt.

Tab. — lig. a. en förstorad blomma — b. en dylik utan
blomblad — c. en fröskida med 2 ruin och öppnadt lock.
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POA Pratensis.
Slåttergröe.

Blomvippa?! utbredd. Småaxen ägglika, 4blom-

miga, nästan bara. Strået upprätt, trindt

glatt, med stympade trubbiga hladfjälL— Ocli

POA TmviAns.
Betesgröe.

Blomvippan utbredd. »Sm å^.re/z ägglika, Sblom-

niiga, vid basen fint ludna. Strået upprätt,

trindt sträft, med förlängda hvassa hladfjäU.

Linn. Flora Su. p. a/. c-S- Cl. 5. Triandr. 2:p:yn. Llljehl. Sv. Fl.

s. 44. Kl. 3. TremÄnn. Dcrgius om Sv. Ängskötsela. CurUs oa BiittisU

Giasses.

-L/essa begge grässlag, som vi, i anseende till deras snar-

likhet, här tillsammans anföra, iiafva al" några blifvit an-

sedda såsom förändringar af en enda art; men äro dock
väl skilda genom den nämda olikheten af bladfjällen, samt

ytans förhällande pä strået.

Slåtlergiöen trifves bäst på torrare ängar, då Betos-

gröen S3''nes älska fuktigare och mera skyggade ställen. Det
förra uthärdar således längre torka än det sednare, som,
ehuru ganska gifvande och passande lör äng, ärmera öm-
tåligt och lider snarare af så väl köld som torka. Det för-

ra får en krypande rot, liksom Qvickhvetet , och utrotas

icke lätt der det en gång inkommit, hvarlöre det med.

försigtigliet bör brukas, der platsen icke blifvit till gräs-

land för alltid bestämd. Likväl minskas älven med tiden

detta gräsets bördighet, då de mycket sammantofvade röt-

terna hunnit utsuga jorden. Det sednare vinner en ansen-

lig höjd på våta ställen. Begge grönska temligen bittida

om våren, men blomma sednare än Ängknflen. De äro

likväl ganska passande för tidigt bete, sä mycket mera
som de äro begärliga för kreaturen. För gräsplanens be-

sående är i synnerhet Slåttergröen tjenlig, så väl för sin

vackra grönska och härdighet, som iör sin egenskap, att

icke, likt flera andra grässlag (t. ex. Lolium perenne)

,

skjuta lägg flera än en gång om året. Den enda besvärlig-

heten vid kulturen af båda är, att fröna hänga gerna sä

tillsammans som de voro med spindelväf blandade, och så-

ledes med mindre lätthet vid såningen åtskiljas.

Tab. — lig. a. föreställer ett stycke af strået med en
de! af bladslidan och det derpå sittande korta trubbiga biad-
fjället, som är skiljenuirket för Poa pratensis — d. detsam-
ma för Foa trivialis. S •— z.
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ALLIUM SCHOENOrRASUM.
Gräslök. Aharlöh. På Finska: Puurlauhka.

BloinstjeJlien är bar, enkel, trind och jemntjock,

nästan lika lång med bladen j» som äro trinda

och syllika.

Linn. Flora Su. p. ro5- Cl. fi- Hexandr. i:gyii- Liljebl. Sv. Fl. £.

157. Kl. 6. SEXMÄ^•NINOAR.

-L å Öland och Gottland och äfven hafsstranderna af Ros-

lagen eller Uppland växer Gräslök vild. Allmännare är dert

känd såsom en växt för köks-trägården, der den planleras.

Roten är lökformig, liten och cylindrisk. Blonistjelken är

vid pass qvarterslång, och liksom bladen ihålig och trind.

Blommorna sitta i parasollställning, och utgöra liksom ett

hufvud eller klot. Blomhölstret (spatha) är äggiormigt.

Blombladen äro lansettlika, hvita eller köLtfärgade, med
en mörkröd åder midti. Yäxten är mångårig, och blom-

mar i Juni månad.

Gräslöken äger de andra lök-arternas förnämsta eeen-

skaper, nemligen att vara, invertes nyttjad, svettdrifvande,

väderdelande och befordra m-inens afgång. I dessa afseen-

den har man funnit dem nyttiga i andtäppa, hosta, svag

mage, gikt, frossa, skörbjugg m. m. Utvertes reta de i

huden, ditlocka vätskorna, draga blåsa och befordra var-

görningen i bölder, hvilka således deraf mogna. Derföre

strykes löksalt (helst af hvitlök, All. saliv.) på ref- ormar
och utslag. Gräslökens blad afskäras, hackas och nyttjas

på mångahanda sätt i matlagning, till fisksåser, kötträtter,

äggmat, sallat m. m. Den plär äfven. blandas i födan åt

kalkon-kycklingar, gåsungar m. m. Om kor få äta för myc-
ket lök, får mjölken och smöret deraf osmak. Hästar sä-

gas blifva af lök, särdeles hvitlök blandad i hafra, raska

och muntre att springa. Då lökarter planteras nära törn-

rosbuskar och omkring dem, säges rosornas lukt deraf

blifva starkare.

Tab. — Hg. a. ett blomblad med en derpä sittande

feane — b. fruktämne med pistill.
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PTERIS Aquilina.

AtLMAN Ormbunke. Ormris. Braken. Enstabh. PS
Finska : Sanan. Säneiijalka.

Stambladet, (Fröns, växten ofvan jord) är mång-
dubbelt (grenigt). Grenarna äro parvis utgå-

ende, penntaggade, med lansettlika blad, af

livilka de nedre äro intill bladnerven inskur-

na, med trubbiga småblad eller flikar; de öfre

hela, lansettlika och småningom mindre.

Linn. Flora Su. p. 372. Cl. 24. Cryptocam. Filicos. Liljebl. St. Fl.

t. 389- Kl. 16. LöNNGiFTE. Ormbunkar. K. Vett. Ak. Handl. i7/,5. s. gS.

Patr. S. Hush. Jurn. 1782. Mars s. 55o. Murr. App. Med. T. 5 sid. 472.

Lagus Diss. de Er. vulg. fic Pteride a(juil. Aboae 1754 Praes. Kalm.
Pharm. Filicis foem. Radix.

E,msam i sitt slägte inom Sverige, är denna art ganska

allmän i skogar och på ofruktbara ställen. Dess mångåri-

ga krypande rot, uppskjuter årligen nya ömtåliga skott;

om dessa tidigt och ofta afhuggas, utrotas därigenom väx-

ten, som utmagrar jorden och är på åkrar och ängar ett

svårt ogräs; med plogen bör roten kunna förstöras eme-
dan den ligger sällan djupare än i- aln under jordytan.

Fröredningsdelarna synas i Juli månad i form af en linie

på undra sidan af småbladen, nära vid den tillbakaböjda

hinnaktiga kanten (indusium).— Nästan alla kreatur undvi-

ka att äta den, och hästar sägas må illa deraf. Likväl kan
den i svår foderbrist blandas med halm, mjöl och litet

salt till sörpe, då den fortares af Boskapen, och om den
tidigt afslås, t. ex. i Juli, torkas långsamt i skuggan och

sedan förvaras till vinterfoder, så äta de den begärligare.

När stambladet eller stjelken nära jorden vid roten snedt

afskäres har man inbillat sig se figuren af en fläkt örn:»

hvaraf anledning är tagen till namnet aqjiilina. Växtens

ömtålighet för köld, gör att den visar med gul färg, när

första nattfrost eller så kallade jernnätter inträffat.

Det 30m auktorerne fordom berättat om Filix foem.,

angår denna och ej den Polypodie-art som v. Linné kal-

lat så. Roten, som i Läkarekonsten användes, är i ytan

svart, ini hvitaktig, till smaken något bäsk och mera äk-

Jig än den af Trejon (N:o 5x). Den är namnkunnig såsom
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medel mot maskar och sättes af måriija i bredd med Tré-

jonroten. I pnlverlorm giCs es aF torkade Oi"inbunksroten,

emot Binnikemask i 2 drakmer, hvaraf med håning göres

mos, eller 5 drakm. i hvitt vin; denna dosis förnyas 3—

4

gånger om dagen, 2 — 5 dar å rad och sedan ges ett

pmgermedel; eller t^ges i qviniin af pulvret i infusion

pä örten 2— 5 gånger om dagen, samt något starkt affö-

rande en gäng i veckan. Späda barn, som ha maskar,

få i drakm, delad på morg. och afton, i mjölk och lin-

drigt laxermedel efteråt. Detta medel gagnar äfven mot

spolmaskar och springmaskai'. Man har tillagt växten åt-

skilliga andra mindre sannolika egenskaper, t. ex. att bota

fel i mieltcn, stenplågor m. m. Det tros äfven att dien kan

förorsaka missfall. I Norrmandie skall roten användas till

bröd vid infallande hungersnöd. Kring Bohus nyttjas fär-

ska rotens utpressade saft att stryka på brännsår, och bla-

den bultade läggas med ägghvita på röda och svaga Ö-

gon. Växtens saft med den af mogna fläderbär (Nr. 53),

Mästcrrot (rad. Imperat. Ostruth.), Teriak, tillsammans

kokade och med bröd gjordt till härd massa, säges gagna

invertes emot Boskapssjuka. At får, som haft stark utsot

(cholera ovium) har man giPvit en blandning af Ormbunks-

aska, eksvamp, alknoppar och litet sot. Man har trott

sig finna, att Svin kunna bli feta af Ormbunkens rötter.

.— Bränd ger växten stark hetta och brukas till eldning.

Askan håller mera lutsalt än vanlig vedaska, och om der-

af med vatten göras bollar som torkas, så kunna de för-

taras och vid förefallande behof nyttjas, nästan som såpa^

tvål eller lut.

Tab. — /Ig. a. ett forstoradt småblad (pinnula) eller

en flik af det lanseltlika bladet — b. fröhus eller kapsel

förstorad.
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PINUS Sylvestris,
Tall. Fur. På Ymskn: Mä/iäy. Jloffga,

Grenarne sitta i krans kring stammen, ocli

Barren parvis eller 2 och 2 tillsammans (i

början omgifne af en hinna synas de enkla.

Linn.Y\. Su.CI. ar. Mo.fOEC. monadelph. Lllj. Sv. Fl. s. 5o8, Kl. ir,

Samkullb. Patr. S. Hush. J. 1782 Okt. 62. i7l-5 Apr. Miirr. Ap. Mel,

T. r. p. I, H/orter Almaa. for ^reu 17/55 — 44 , K. FetC. Akai. Hjncli,

1891. «. I. PiMi summitat., reiina, tarioiies.

D.et förnämsta aF våra barrträd, Tallen, utgör stora sko-

gar i Norden; trifves bäst pä torr, bergakti^ och sandig jord-

mån, liinner till 400 års ålder, som ses al ringarnas antal då
trädet t vert älskares. Gårtall med tjocka grenar och tMingca
växt, SRiut M/trtall, som är lågstaimnig, håid ocii växer i

kärr, äro lörändringar. Dess gula mjöliga hanblomsti r ocfe

röda honor, sittnnde åtski]di< vid grenarnas ändar, IVamkom-
ma i början hI' Juni, då man älven träffar små gröna kollar,

och andra större lullväxta och gråbruna. Dessa sednare äro

på tredje sommaren qv^irsittande , men affalla gemenligen då
emot hösten. Al lirinblomstrens ymniga IVömjnl torde någofc

bruk kunna göras; då det nedlalKr, al legnvatten sköljes till-

samman, säges olLa filt det regnat svalvei. — Frön sås oni

våren, och böra späda plantorna tätkas med mossa för ätt be-

varas mot köld och lör mycket solsken. — Trädets frodigar»

växt mot södra sidan, utvisar detta väderstreck.

Vi uppehålla oss här, så långt rummet tillåter, blott

med det som om tallens nytta kan vara mindre allmänt
.tekant. Tallstrmit: ,

grenarnas yttersta och nya varskott,

ämnen så väl till biommcn' som barr, innehålla mycket
terpentinsänine, och äro således i synnerhet svett- och urin-

driivande. De biukas ensamma på öl och dricka; eller ko-
kas i vatten med tillsats al iMaiört, roten till Maskrosör-
ten (N:o 4)j niogna krossade enbär och syra (Kum. ace-

tos.), hvartill efter kokning slås utpressad pepparrotssalt;

Äf denna dekokt drickes i — 2 glos om dagen mot skör-
bjugg, blekpussighet, börjad vattensot, torrvärk , flndtäpp.^

m.. m. Det kan iörbättras till smaken med socker, håning
eller ftijölkvasla. Tallslriuit ensamt såsom Té kan ock dric-.

kas i samma sjukdomar. Utvertes gagnar dekokten till

tvättning på utslag odi mot kläda i huden. Inkokad de-
kokt till tit extrakt, liknar Peniviansk balsam.— Yttre grof^

va Bärlien (llarn) strös finstött på djupa brännsår ocll

utfallen äjidtarm. Den hvita inre barken afiflås bäst i Maj,
bultas väl, torkas först långsamt, sedan hårdt i varm
Vi§,x\, sönderhackas och males

; på mjölet slås först varmt
och sedan kallt vatten, för att, liksom påroste vid brygd,

II rjci^a igenom^ Detta torkas oclj, iprvaras till bröd^ soia?
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^enom bicindning af snJesmjöl, Lingon, Blåbär m. fl. slaas
Dar afven syra (Rum.), nässla, tistel m. m. amenhpen
io. bättras; hastar, kor och svin äta äfven ung sönder-
nialen talJbark i sörpe, helst ined litet sädesmjöl. Safven
hnnes om vuren under inre hvita barken, och lörtard drif-
ver den maskar och laxerar lindrigt. Trädet säradt intill
veden utsvettar ett hartsämne, hvaraf terpentin och liarts
eller kololonmm kunna tillredas ; terpentin brukas till sal-
vor, och kolofonium i plåster. Terpenlinspiritus tjenar att
stryka pä brännsår. M kådig ved eller rötter, fås genom
bränning i täckta gropar eller enkom byggda ugnarAjära,
5om ar vidbränd terpentin, jemte nägoV trädsyra, gummi
och slemamne, hvarlöre ock tjäran, men ej terpentin, till en
del löses i vatten (tjärvatten). Svensk tjära värderas me-
ra an andra landers. Mot rödsot har man nyttjat piller
af tjära och vax, och mot binnikemasken en sked tjära
och mjulk, lika mycket af hvardera, en veckas tid minsta
Fdler al tre grans vigt, beredda af konieörtens pulver och
tjara, aro brukta mot skabb; man börjar med 2 st. om
dagen och ökar en dagl. tills dosis blir 24 st; varma bad
tdhka, underhjelpa kuren. Af färtalg och tjära hopsmäl-
tes becksalva, som kan läggas pä bölder , sär och utslag i

huden. — Om på 2 libr. ell. qvarter tjära slås 2-3 kan-
nor kallt vatten och detta omröres

i- timma med träd-
kapp och lemnas sedan ett par dygn, sä iir det klara
som dä alhälles, Tjärvatten, hvilket''berömmes mot skör-
bjugg,^ elakartade sår, hstlar, reumatism, hosta, andläp-
pa, svårt utslag, och som preservatif mot kopj^ir m. m.
Tjäran bör ej till tjärvatten nyttjas mer än en gäng. Ge-
nom öfverdrilvit beröm i början, synes detta medel hafva
iorlorat något af det anseende som detsamma med skäl
tillkommer. Socker, muskotolja eller vin, förbättra sma-
ken. Dosis är vanligen högst 16 uns eller ett par små
glas på fastande mage om dagen; vid envisa tillfällen
ges mera, men åt barn mmdre; det höjer pulsen,
dnfver svett och urin. — Af väl kokad och flitigt
omrörd tjära beredes Beck, som drar och rodnar hu-
den, borttager liktornar, stillar plågan i höftvärk, lägges
emellan skulderbladen mot svagt bröst, tillaggts i plaster
och användes till så kallad bdckmössa vid skorf eller onda
sår i hulvudet, hvilket sednare sätt dock är grymt och
omenskligt.

Tab. — fig. a. b. ett förstoradt fjäll pä ett honhänge.
Inom livart sådant ijäll sitta 2 honor, i böijan ut^n särskilta
eller synliga pistiller, Men mftd t tt eiuia gemensamf märke,
som ännu synes på fnilmogpa kollljiill. Honornas liuktäm-
nen tillväxa efter beJrödnir'g( n och förvandlas slutligen till

de vid Hg. d tecknadf* 2:ne vingade hbti. — c. ett lörsloradt
liftnhänge; skildt från de öiiiga.
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NYMPHAEA Alba.
MviT Näck ÖRT. Nuekblad. NäcJiblomma. SjUblad. SjU-

ollon, Aho7ina. På finska : LumpeJiet. Pnlpuhat.

Bladen äro hjertlika och helbräddade. Blomfo-
clret är 4d3ladi£;t, mindre än blombladen. Stäii-

darne sitta på fruktfästet. Märket är flikigt.

Linn. Fl. Su. p. i83- Cl. lä. Po i. t and r. i:gyn. Ltl/ehl. S\\ F!. i-

2t5. Kl. 9. MIngmann. Mun: App. Med, T. 5. p. 532. Phaim. lS'ynipli.

albae. rad. flor. senxina.

1 ill detta slägte- räkna vi, utom denna, 2:ne s%'enska ar-

ter med gula blommor, (N. lut. & N. minima) af h ilka den
ena är sällsyntare och mindre än den andra, men bägge ha

5:bladigt blomfoder, som är större än blombladen. Alla tre

arterna växa på mångåriga, liocka, långa och knöliga rötter

(ell. krypande örtstjelk med fina tråd. rötter) i kärr, insjöar

och strömmar. Ilvit > Ncickrose?i, som ofta träffas dubb* I, ut-

kommer i Jnli, öjipnar sig kring kl. 7 f. m. , dä blomslielkcn

reser sig och lyfter blomman öfver vattenbrynet; vid pass kl.

4 e. m. tillslutes hon och nedsänkes åter till vattenytan. Hc °

nan är utan styl, och har stråligt ell. flikigt märke. Frukten
är ett tiaibbigt bär, fästadt öfver blomfodret, med många frö.

På den dubbla förändringen bli de inre blombladen sniånin'

gom mindre, smalare och föroytas till ståndare.

Roten, (caul. rep.) är färsk hvit, torkad brun, lätt och
svampaklig; smakar något bäsk och sammandrag.inde, och

derföre brukad jemte ftöen någon gång mot rödsot, hvit fluss

och dylikt; hvaremot vi dock äga bättre och säkrare medel.

Och om icke roten af denna så väl som af den gula Näck-
örten, kunde torkas, malas och blandas med mjöl af säd

eller bark till bröd, i hungerstid, såsom vid Narva är för-

sökt utan skada, så skulle växten, ehuru ibland de medi-
cinela, föga rekommendera sig i något afsseende , och
förmodligen i vår tid allraminst med dess fordom före-

gifna egenskap att qväfva ett visst begär, som menniskan,
lör sitt slägtes bestånd, borile göra bäst att bibefiålla

— Hvad Auktorerne berätta om gula. Näckörtens nyt-

ta, torde äfven kunna sägas om denna; dä skulle svin

gerna förtära dess blad och rötter; syrsor (Gryll. domest.)
och kakerlackor (Biatta orient.) utödas med röken af tor-

kade växten, eller med roten stött och lagd i mjölk, —
Under Näckörtens blad och i dess skugga uppehåller sig

gerna fisk. —
Tab. — fig. a Fruktämne eller nyss påbörjat fröhus,

afskuiit upptill. — b. en ståndare. — c. ett af de inner-

sta blombladen .som öfvergå ifrån blad till ståndare.
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iBroR GrKO-iM.KT>. Läkeblad. Ltikebl.clier. Vth^hrcäshlaåi^

Pä Finska ; Llaiitnlditi. Konrleliti.

Bladen äro äggformiga, mest glatta och kortare

än biadstjelken. Blomsljelhen är enkel och

trind. Blommorna sitta såsom i ax, h^ggande

liksom fjäll på hvarann. F/c>//m^<?^ hyser flera frö,

Linn. Flora Su. p. 45. Cl. 4. Tetrandria. i-.gyn. Liljeb, Sv. H,

S. 64. Kl. 4. Fyrmänn. Murr. App. Med., T» x. p. 150. i^harm. rii»*

tfig. (latifol.^ fo I i a , rad. s e i«.

Ibland flera till detta singte hörande arier, som myckel

likna hvarandrn till utseende och medicinska egenskaper,

liar man valt denna för Apoteken. Den växer allni;in, mest

på torva, hårda ställen, har mångårig rot och blommar

nästan hela sommaren; åtskiiiiga mindre betydliga artför-

ändringar äro aF Batanisterne anmärkte; en har 5 i ställeC

för 7 eller 9 nerver på bladen, hvilka alla utgående 1'rån

roten, vanligen äro helbräddade, men ibland något vågi-

ga eller tandade; i trädgårdar Hnnes stundom blomaxet

bladigt och ofruktbärande: blommorna mera åtskilda eller

mindre tätt på hvarann liggande. Plant, media har ludna

«ch aliångt spetsade blad , som äro längre än biadstjel-

ken, samt ensamma frö (sem. solitär,). Flant. lanceolata

har lansettlika blad och kantig stjelk; de öfrige äro littare

att skilja från denna. Alla ha 4:klurna blomfoder ocli

blommor, ganska långa ståndare ocii fröhus som öppna

sig tvers ikring (caps. circumscissa) med 2 rum för frön.

Bladen brukas mest ; deras smak är något sammandra-

gande och lindrigt bäsk. — Ulvcrtes äro de friska pålagda

såriäkande och renande, t. ex. efter bruket nf spanska

tlugor. — Invertes har man nyttjat dem i blodflöden ock

starka uttömningar, t. ex. Rödsot, Blodkräkning, Diarrécr

va. m. Dock lär man ej h.dVa mycket att vänta af detta

medel. Till gurgling i halssjuka och till omslag vid änd-

tarmens utidliande, nyujades fordom dekokten. Dels

saften af bladen, dels dtkokt eller infusion på dem, bru-

kades ; af saften trodde man sig kunna gifva a — 4 "'^^ ^ ^^^^

&\^, Också kunna bladen kokas i soppa eller salten blandas

jned häning och således förtäras. — frön kunna tagas till

fi «lrakcia i Uos|5 med öijölk; eliter i köftioppa mot slapp»
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het i ,..gen och tarz^kanalen. - Roten färsk eller lor.Kad sages Irafva botat tandvärk; i förra fallet skall detstundom vara nog att lägga den i öra.; i det sednare lä..
ges den vxd tanden Pä detta sätt brukad, har den, efter
flera förnyade palaggningar, borttagit plågan och åstad-kommit slark spottnxng, hvarefter den sjuke fått starkare
syn an förut. Denna uppgift har Hr. Kapi ten och RiJda-

vidare med forsok bekräftas.

Tab. - £g. a. Blomfoder, fruktämne och pistill.-.b Blomma med ståndare och pistill. _ c. En f.dlständigblomma med alla dess delar; alla figurerna äro förstorade!
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Ne OMKÖRT. På Finska: KarvaJiellukaEk

Bladen äro inskurna och sågtandade; de nedra

fyrtaggade, de öfra 5delade. Bladskännarne
lialftomrattande, rundade och inskurne. Blom*
morna upprättstående; hela frukten klotfor-

mig med en krokig borst på hvart frö.

Linn. Flora Su. p. 179. Cl. 12. Icosandria polygyn. Lil/. Sr^

Fl. s. «e6. Kl. S- Tj¥GEMÄ.äi}. lilurr. App. Med. T. 5- p- 122. Ph»rnt
Curyophyllatje radi;!^»

M.-ed 5 blomblad och lo-kkifvet blomfoder finnes Neg^
likörten, som hel och hållen är finliårig, i Jnli månad
vid gärdesgårdar, hus och dylikt. Roten är mångårig, bäst

på torr mark och bei-g, bör tagas vårtiden eller om hösten.

Växer alns hög; har långa bladstjelkar i synnerhet pä rot-

bladen. Varierar med brandgula blommor och parbladiga

blad (G. hybridura).

Roten, som lått mycket beröm, är kort, knappt fingers

tjock, i ytan mörk, ini hvit och röd, luktar i synnerhet

om våren på torr jord och färsk, kryddaktig nästan som
Neglika; smakar bäsk och kärf. Hindrar kött från röta,

likasom Kina; rödlärgar välten och sprit; förbättrar sma-

ken och förekommer syra hos dricka. Bör varsamt tor»

kas att ej kryddlukten försvinner, ty deri tros kraften vä-

xa förvarad. Den är stärkande och ofta lika god, stun»

dom ansedd nästan bättre än kinabarken. I pulverform, de-

kokt och essens har den med nytta blifvit brukad i frossor,

fikjöi-bjugg, difinéer, äfven långvariga blodflöden, hvil Huss,

spasmer, väderkolik, sädflytning, kikhosta och såsom all-

xnänt stärkande mot svaghet efter hetsiga febrar och röd-

sot ; i skjörbjuggssår, tandköttets slapphet, fistlar m. m.

Af Pulvret ges i sender 3o — 40 gran, i qvintin eller nä-

got mera några gånger om dsgen. Dehokt beredes af z

uns rot, kokade i 2 qvarter (2 libr. ) källvatten till des«

^ är bortdunstnd; och denna dosis ges silad ett par tim-

mar före frossteberns ankomst. Af -I-
ell. i uns rot, till

l-i qvart. vatten, som kokas ijll i qvart. (i libra) är qvar,

lås dekokt som kan silas, blandas med sirap och gifvas

såsom nyssnämdt är. Färska roten är mindre kraftig och
bör deraf tagas mera. Essens fås af roten 4 uns och franskt

*äiii<avifl a (^vaittjr^ iiviikej digereras 6 dagar i varna sand 00I5
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silas; linraf tages i uns z — 3 — 4 g-^^^g^"* pa fiuticlen

mot frossa. Niir så beliöfs, hai' man förut gifvit nödiga

jaxermedel och lindrigt lösande ; och ehuru denna roten

botat Irossor der kina ej verkat , och ofta gjort hastiga

och oväntade kurer, så finnas likväl, ty värr! åtskilh"ga exem-
pel då den fruktlöst blifvit använd. Men det bör noga
efterses att roten samlas i rätt tid, på torr jordmån och

torkas långsamt ocli ej för hårdt, emedan dess kraft myc-

ket beror af dessa omständigheter.

Tab. — hg. a. blomma utan blomblad, med ståndar-

ne fastade på blomfodrets inre sida. — b. förstorad pistill.—

c. frö med borst och ännu qvarsittande märke.— d. fullmoget

frö då märkot affailer och en krok återstår, hvarigenom

Iröet kringsprides.
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LYCOPODIUIVI COMPLANATUM.
Plattlummer. Tlattgräs. Jämna. På finska: Maanhehla.

Stjelken är krypande ell. refvig med platta gre-

nar. Bladen silta i 2:ne rader och äro nästan
hopväxta. Aocen äro merendels 2 på hvar sin

särskilta stjelk.

Linn. Flora Su. p. 578- Cl. 24. Cryptogam. miisci. Liljehl. Sv. F?,

S. 3c)2. Kl. 16. Lönn GIFTE. Mossar. K. Vett. Akad. Handl. 1742. s. 26,

K- Patr. Sällsk. Hiisb. Jurn. igoS. Mars. Apr. s. 67. Fallas Ruisisdie

Reise 4:0. Peitersb. 1771. T. i. s. 61.

D enna art växer liksom Mattelammeren (N:o 59 och Till.

s. 6.) på torra ställen ibland mossarter pä berg i skogarne,
och är i heJa Sverige nog alJmän, men sällsynt utrikes. I

anseende till sin fröredning, äger den, så väl som samsläg-

tingarne , hvaiken Onnhitnkarjies eller "Mossornas egentliga

kännemärken, ntan sitta frökapslerna bara, emellan axljäl-

Itn. Auktororne halva dcrföre varit osäkra om den plats i

systemet, som detta slägte rättast borde la. Dess rötter äro
mångåriga, 1 JnJi månad träffas Plattlummern med ax och
frökapsler; grenarnas ena sida är mindre platt än den andra.

Såsom lärgsäxt liar denna bliivit märkvärdig och isyn-

nerhet genom de nyligen af Hr. Kg]. Lilined. Dr. Wfstring
anställde och för Kgl. Patr. Sällsk. uppgifne vigliga försök

att deraf vinna blå färg. — Ullgarn kokas 2 — 3 timmar i

rent strömvatten med torr sönderhackad plattlummer , till

vigten nära dubbelt emot godset ; under kokningen påspädes
nyit vatten, så att det alltid går öfver garnet, hvilket ändtli-

gen upptages, vrides och torkas, men sköljes icke. Sedan
blötes det jämt och väl i k.illt vatten ach kokas vid sakta
*ld i eller i timme i regn- e.\\. rent strömvatten, med
brun bresilja (1 liondedel i vigt emot godset vid pass). Strax

efler kokningen, sköljes garnet i kalJt vatten. För mycket
bresilja gör Jargen viotet, i stället för blå; inga salter,

galiäple ell. dylikt iå tillsättas. — Om ylle eller silke hand-
teras på beskrifna sätt, men istället för bresilja kokas eller

digereras med torra ell. friska sönderhackade cjvistar af

en Poj^pelart (Popul. dilatata) som rätt väJ växer i Sverige;
så lår godset vacker gul färg, som förhöjs med några
droppar tillslagen tennkomposiiion (se K:o 62.). Stark hetta
vid kc^kningen eller längre tid i digeslions värman, gör att

jiila lärgen blir n ork. Om i stälht för de nämda pop-
prlqvislarne brukas torra eller (Viika qvistar af ploirmon-
träd 0(li godset på sätt som sagdt är behandlas, fås en äk-
ta karmelil färg. Efter betning i plattlummer och kok-
ning tller digerering med åtskilliga slags lafarter eller

b.-iiksorttr, har Hr. Lifmed. Wf.s TB i n g fatt flera särskilta

mer och mindre varkra och äkta ell. beständiga iarger.
lab. — a eu axl;äll med sin fröKapsel.
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AGPlOSTIS Arundinacea.
P I P H v E N.

Blomiiippnn aflång — det yttre Blomhrone-'
ska /et (valv. ext. glurn. Coroll.) är vid basen
judet, med vridit agnj som är längre än
blomfodret.

Linn. Flora 9u. p. 21. Cl 3. Triandr. arfryn- Lrljehl Sv. Fl.. s.:^5

Kl. 3. T REM A NN ING A R. Linn. Skäiisk. res. s. 409- K.. Fett. Ak, Handl.

X747. s. &5. Bergius om Sv. Angsköiseln.

XT iplivenen är ibland de gräsarter, som välja magra tor-

ra skogsbackar och med enbuskar bevuxna ställen iör sitt

tillhåll, och växer der torftals frän en och samma rot är-

ligen, med strån till 2 — 5 alnars längd. Tidigt om vå-

ren grönskar det, och behåller ännu närmare vintern detta

gladare utseende, då andre dess slägtingar bleknat. Blom-

morna som visa sig i Juli, hafva i anseende till det vid

basen ludna yttre blnmkrone-skalet, nog slägtskap med
de enblommiga rörarterne, särdeles Grenröret (Arundo

Calamogrostis).

Om detta icke är just det bladrikaste och lenaste

bland gräsen, så ätes det dock temligen begärligt af Bo-

skap och hästar, men ratas utmärkt af getter, hvilka sna-

raro* borttråna än stilla dermed sin hunger.

Såsom resligt, härdigt och tidigt och dessutom icke

grnnnlaga med jordmånen, vore väl önskJigt alt mången
med tall- och enbuskar öfverväxt backe, äfvensom igen-

lagda svedjeland, dermed besåddes. Mödan och kostna-

den vore liten, men platsen blefve säkert till nytta.

Fröna sås om hösten på upphackade ställen, och slåt-

tern bör ske tidigt, ty sedan gräset gått i lägg, blir det

nästan styfvare än halm, och tjenar då till taktäckning

©ch mattor, som Kalmuckerne sägas bruka,

Tab. — a. Blomma med blomkron-skal och blomfo-

der, samt ståndare. — b. Fruktämne med håningshus. —
e. Det yttre blombladet eller blomkronskalet med borst,"

S — z.
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MONOTROPA Hypopithys.

Tallört. Lungor[.

Blomjiiorna sitta lutande åt stjelkens ena sida:

toppblomman har lo, de ölrige 8 ståndare»

De 4—5 yttre blombladen äro vid basen sma-

lare, inåt urhalkade och hysa hånincj.

'Linn. Flora Su. p. 155. Cl. 10. Decandr. i:gyn. Lilj. St. FIor&

s. 153. KJ. 7. T^EMA^N.

T.allörten ar parasitisk, det är, hämtar med sin rot nä-

ring af andra växter, och finnes på rötterna al Tall och

Bok fastän mindre allmän, och troligen aldeles icke i

Norrlands provinser. Dess köttaktiga, Ijälliga och med
fina trådar försedde rot, är mångårig, och blommorna
framkomma i Juli ell. Augusti månad. Växten äger, lik-

som flere af parasitörterna, ett blekgult besynnerligt utseen-

de och svartnar slutligen, då den torkar. Bladen äro

strödda pä den enkla trinda örtstjelken och likna fjäll.

Blomskärmarne sittande vid de korta blomstielkarna, äro

ensamme och likna bladen. Blombladen ärö hvarandra

olika, och affallande. Ståndarnas knappar ligga tätt på
hvarandra, tryckta intill honan, hvars märke är sköldlikt.

Berättelsen om örtens nytta kan Icke blifva vidlyftig.

Den måste inskränka sig till uppgiften af Böndernas sed

i några landsorter, att ge den torr ät sin Boskap emot
hosta. Emedlertid torde dock denna ört, som i sitt yttre

väsende, har så mycken olikhet mot andra > förtjena att

försökas vid andra tillfällen.

Tab. — fig. a. pistill och ståndare — b. hela blom-
man med sin blomskärm — c. ett inre blomblad d. ett:

af de yttre — e. ståndare — f. en förstorad pistill g.

S.ne st. på sina blomstjelkar sittande fröhus.
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SALIX Caprea.
Sal c. Siilgpil. Sall. Silll. På finska: Salava.

Löfvcn äro äggrunda, i kanten vågiga, mot
spetsen småtandade , inunder livitludna och

utan bladskärmar.

Linn. Flora Su. p. 552- Cl. 22. Dioecia 2:andr. Lilj. Sv. Fl. s. 3o2.

Kl. 15. Samkulle. Åtskilde. Patr. Sälhk- Hush. Jurn. 1789- Dec. 175.

Rothofs Hush. Mag. 1762. S:o s. 534.

Oälgträdet är af samma sUlgte som Pil och Vide, och icke

säUs)nt i Sverige. Det växer bäst i torr jord och träffas

ofta på ängar och äfven stundom i skogarna. Som art-

förändring af d(nna, har man ansett en i Norrland före-

kommande buskart, som har aflånga, i kanten naggade
blad, livilka till häJfren äro utslagna då busken blommar.
Den rätta Säli:en deremot blommar i Maj «iänad förrän

bladen utspricka. Ifrån 2:ne andra Jika allmänna Pilarter

(S. alba & S. iragiiis), sä kallad hvit Pil och skör Pil,

skiljes Sälgen lält derigenom, att hvita Filen har iansett-

]ika, mycket spetsiga, sågtandade och på båda sidor fint

hfitludna löf; skör Fil har glatta, aliånga, spetsiga, inun-

der något isgrå löf och sköra qvistar. Deras nytta är i

flera alseenden lika. Blommorna äro från hvarandra åt-

skilde, på egna trädstammar och sitta i form af hängen
(amenta). Inom hanhängets fj.ill finnas 2 ståndare och en
liten körtel, som utgör håningshuset. Honhängets blom-
mor äga aklufvet märke, 2skaligt fröhus och ludna eller

Ijunförande frö, iivilka hos Sälgen mogna förr än hos dess
samslägtingar.

Löfven äro till boskapsfoder ganska förmånliga och
ätas begärligt. Bien besöka flitigt dess tidiga blommor,
.Trädet hindrar ej gräsväxten, och förtjenar i flei^a aiseen-

den att planteras, äfven till alléer och häckar. Barken,
som i medicinskt afseende torde vara nästan lika märk-
värdig som den af hvit och skÖr Pil, brukas till hudars
garfning; det så kallade klippingsskinnet, som nyttjas till

handskar, beredes i Skåne med Sälgbark. JSämde Pilar-
ters bark i pulver till par skrupler hvar 3—4:de timma ]'å

fritiden, har med förmän brukats mot frossa, i stället för
Kina. Lapparne n3-ti!a dekokt pä Sälgbark mot så kallad
Y\q.x\. (Cardialgia sputator.). Veden är hvit, lätt och böje-
1ig. — En starkt luktande svamp SäladcTiati (Bolet. sva-
veoJens) växer på Sälg, och säges fördrifva mal om den
lägges bland kläder.

Tab. — iig. a.. honblomster — b. en liten stjelk med
ett honiiänge — c. hanblomster — d. en gren med han-
iiänge — e. fröhus — f. några frön — g. ett ensamt fre»

— h. en qvist med honhängen som hysa mogna frö.
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AGRIMONIA EupATORiA.

Akermonja. Småborrar,

Piotbladen äro nästan lyrtaggade eller parbladl-

ga,med sågtandade småblad, af hvilka det öf-

versta är udda och iörsedt med kort stjelk.

Frukten är sträfhårig.

Linn. Flora Su. p. 102. Cl. ri. Dodecandix. 2:gy!i. LilJ. Sr. FL

s. 195. Kl. 8- Tjugemänn. Murr. App. MeJ. T. 3. p. 147. Pharm.

Agrimonise Herba.

JT å åkerrenar, i ängar och vid vägar, blommar Åkermön-

jan i Jul. och Aug. ; den växer ymnigast i Skåne, men äf-

ven i Uppland och andra lika nordliga orter. Roten är

mångårig och grenig. Stjolken alns hög, kantig, hårig

ocli bladig. Bladen äro håriga och sitta skiftevis; små-
bladen parvis äro omvändt äggformiga , inskurna eller

sågtandade, men hvartannat par är odeladt ell. 3:deladt

och mindre: det öfversta udda. Bladskärmarne månlor-
miga och inskurna. Blommorna sitta i form af ax i än-

dan på örtstjelken. Blomstjelkarne äro korta. Blomfod-
ret 5:tandadt, sträfhårigt af hår med krokiga spetsar och
cjvarsittande. Blombladen äro 5, fastade på blomfodret,
och affallande. Frukten består af 2 frö i blomfodrets
botten. — Varierar, till antalet af ståndare.

Färsk luktar örten aromatisk, och torkad smakar den
något bäsk och sträf. Infusion gjord derpå med vatten

svartnar af jernvitriols upplösning. — Med Cicuteplåster

ulvertes och örten som te invertes , säger Chomel sig ha
botat hårdheter i lelren. Den torde älven gagna mot in-

vertes sår, emedan dekokten blandad med Piosenhåning och
insprutad i fistulösa eller pipsår har gagnat, äfvensom
väta omslag af samma dekokt: man har ock användt den
till gurgelvHttcn. Beck er berömmer teet, drucket till

några koppar 2 gånger om. dagen tillika med litet lakris,

emot gammalt utslag ell. skabb af så väl torr som luklig

natur. Emot reumatism, reformar och hudens sjukdomar
är det M\en försökt. Roten till infusion skall brukas i

Canada såsoin feberdryck enligt K al ms uppgift. Blom-
morna äro till té helsosamma. — Hästar och oxar äta ej

denna planta.

Tab. — Hg. a. blomfoder med ståndare och pistill —
b. detsamma sedt pä baksidan — c. fröhus — d. detsam-
ma öppnadt; så att båda fröen synas ; allt något förstoradt.
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ACORUS Calamus.

Kal MUS. Kahnusrot, På finska: Kahnusi. Kalniusrnoho.

Bladen äro svärdlika. Blomsijelken (scapus), upp-

stigande från roten, har Jång och bladlik spets,

med ett cylindriskt blomfäste (spadix) midtpå.

Linn. Fl. Su. p. 3- Cl. 6. Hexandr. i:j,'yn. Lilj. Sv. Fl. s. i45.

Kl. 6. Sexmann. Blurr. App. Med. T. 5. p. 39. Weckoskr. lör Läk-

Vol. 6. s. 33i. Pharm. Acori veri 1. Calanii vulg. radix.

Oå väl genom blomningssättet, nåoot liknande Missneor-

tens (N:o Sg), som öfriga ulseenrJet, är denna mångåriga

vattenväxt besynnerlig. Den träffas allmän, i synnerhet i

Skåne och äfven i andra rikets landsorter, utom de nord-

liga öfver Uppland. I Juli blir blomfästet synligt, täckt

öfver allt med små, tätt hopsiltande ,
gulgröna blommor,

af hvilka hvar och en har 6 upprätta blomblad, omskif-

tande med lika många trådlika ståndare ; fruktämnet är

elliptiskt, med märke ulan något stift. Fröhuset har 3
rum för frön. Roten är tjock, krypande med trådlika

små- rötter. De svärdslika bladen kunna hinna till 5 lots

längd och deröfver. Blomsijelken uppskjuter frän roten
och är nästan 5kantig till öiver hallien af dess längd,
hvarest blomlästet utskjuter, sedan liknar den ett blad oefi

har form af ett tvääggadl svärd.

Hela växten, men i synnerhet roten, röjer med sin aro-
matiska lukt,, sin egenskap att vara kryddaktig och således

värmande, magstärkande och tjenlig vid alla tillfällen, dä
kryddor fordras emot svag mage t. ex. i hufvudvärk och
svindel ^ som härrör af denna orsak. Pioten kan derföra

insyltas såsom Ingefära och [)å lika sätt användas. Torkad
utdrages med sprit det kryddaktiga ämnet och med vatten

det bäska, som roten äfven inneliåller. Om vatten slås

på roten och destilleras, fås en starkt luktande olja.

Kalmusrot luggns vanligt Ii'. som Alansrot (N:o 67) i smitt-

samma sjuk'lo;iiar. I pulverform ges deraf 2 skrupler med
litet socker 6—ö gånger om dagen. På dricka och öl kan
äfven Kalmusrot läggas,., den säges motstå röta, och bota
skörbjugg samt utslag som häiTÖr af sisinänrde sjukdom.^
— Bladen ätas icke af några kreatur.

Tab — flg. a. en \'.A blomma — b. en ståndnre —
c. ett blomblad — d. fruklrimne — e. fröhus med lockeB
frånskiidt — f. ett frö; allt något förstoradt.
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POLYTRICHUM Commune.
Björnmossa^ Gucknlin; Sopinossa, Göhråg , Gnchiräg

)

Dufyuräg t Kråkehorn, Kråhlivete.

Stammen enkel utan grenar, i toppen ofta fort-

skjutande (prolifer). Bladen smala, hvassa

,

finsågade. Frökapseln 4:kantig (som en pa-

ralelipiped) med tillsats under basen, och be-

täckt med en guUhårig mossa.

Linn. Flora Su. p. 58r. Cl. XXIV. Cryptoc. Musci. Lil/'. Sv. F).

8. 4» 5. Kl. i6. LöNNGiFTE, Mossar. Osheck. K. Kett. Akad. Haiidl. i-gS.

p. 171. — Patr. S. Hush. J. i/S^. p. 114. Phann. Adiaiith. aiuei heiba.

Oedan HED^y ig, genom upptäckten af de till Löfmossor-

nas IVöredning egentligen hörande delar, skingrat den skym-
ning som till hans tid omgilvit kunskapen om dem, och
derigenom gjort epok i Botanikens historia, har man
blilvit icke allenast förvissad om deras öiVerensstämmelse
med andra lörut såsom luilkomligare ansedda växter, ntan
äfven funnit en säkrare metod ait urskilja de mångfaldiga
arter som uigöx-a denna naturliga fauiilj.

Ibland tle flera hundrade af den samma ha vi trott

billigt, alt i detia verk tidigt anföra en, Iivilken om ej i

synnerhet utmärkr för sin nytta, kan likväl för tydligheten
af sina delar tjtna som til exempel vid kännedomen af

sädana växter.

Som mm vid b. stämmandet af Löfmossornas slägten
valt Frökripselns föi Iiållande, i anseende till dess med eller

ulan tänder besalta mynning (peiistoma), såsom genast i

ögonen fallande, finnar man Björnmosse-slägtets känne-
märke bestå i «n mvd 32—64 tänder i enkel ordning för-

sedd Kapsrl-myuning, samt denna betäckt med en liinna

fästad vid <ie nämda ländernas spetsar (d). Vi förbigå det
fordom tagna kännernäiket af en tillsats under kapseln
(apophysis) och af den ludna mössan (calyptra), som hos
flera arler betäcker kapseln, men belinnes bar hos andra
af samma slägic. — Hannblommorna träffas i topi:)en y'\

särskilia stånd, lika sljernor (b), sammansatta af små ut-
bred(1a färgade blad (pericha-lium) (=-'), inom hvilkas skö-
te, äfven som hos andra Löfmossor, de för blotta öaat
svårligen synbara cylinderlike Frömjölsknopparne eller S;ic-

karne (g) silla liere tillsammans, omgifne af hna ledlnlla
trådar. Honorna silla äfven i toppen på särskilia stam-
mar, omgifna af sina blomfoders blad (perirliaslium) , oc II

ägfi tydliga märken, stift och hnktämnen (h), hvaraf säl-

lan mer än ett befröas, som, omgifvit af sin mössa (calyptra)



f/\1J

i>OLYTRICTlUM COMMUNE,

smäiiingom upphojes på sin egen stjelk (seta) (.1) och vin*
ner omsider sin mognad betäckt af nämde mössa (f) , samt
derunder af e!t eget lock (opercnlum) (e) , som meren-
dels begge affaJla (utom hos Jordmossan,, Phascum), då
de mognade fröna kringspridas.

Bjurnmossan (^egentligen så kallad, ehuru flere arler
kunna derunder begripas ulom Pol. commune, såsom P.
aJpinum, arcticum longisetum, formosum, juniperinum)
den allmännaste växt i sidländta skogar, skogsängar och
kärr, tillskapar icke sällan de vidaste och ibland alnsdjupa
ti^f^vor, ymnigast i de nordligaste provinserna, der Björnen
väljer den till inbäddning nnder sitt hide om vintern, och
den i allä^snaste ödemarken vandrande La]ipen till sin
beqvamliga säng. Om den samlad rensas och piskas^ kan
den nyttjas i taglets ställe till madrasser och dynor. Sam-
manbunden brukas den i Vestergotland till ugnsqvastar,
och som hackelse till foder åt hästar i Bohuslän, då an-
nat grönt tryter. De sägas också med begärlighet förtä-
ra den.

Denna hushållsnytta är dock ringa mot det ogagn,
som Björnmossan genom sitt innästlande gör på stäLen
som för säds- och gräsväxt kunde användas. Sidländta
orter kunna dock genom dikning derifrån befrias, då till-

lika i torr sommar moss-vallen afbrännes, eller mossen
medelst en egen plog hopharfvas eller med myllan sam-
manskyfflas i högar hvilka med mellaniörd gödsel böra
hopbrinna. Landet plu^kures emedlertid flera gånger ocU
ansas samt sedan med säd eller höfrö besås.

Hos äldre Aiiktorer finner man äfven läkande egen-
skaper tillagda Björnmossan, såsom att dekokten deraf
lUvertes brukad fastade håret och förekom flintskallighet

(Apulejus); och invertes botade lungsjuka (Diltenuis) ; dref
urin och sten; upplöste skrofulösa svullnader, och man
Lar velat påstå att den gjort underverk i håll och sting

(Tournefort) , och med rödt vin blandad stillade våldsam-
ma reningsflöden. An i dag anses denna mossa i Mähren
som ett naturens under för sina förmenta dolda egenska-
per, och brukas af hopen som ett trollmedel, äfven att

strö under vaggan mot hexor och sj)öken.

Tab. — hg. a. föreställer mossan i nat. storlek — b.

ett hanneslånd med fortskjulande stam. — *. öfvexsta de-
len ell. stjernan utbredd. — c. en kapsel i nat. storlek —
d. förslorad med affallit lock, att tänderne synas samt
hinnan som förenar dem — e. locket. — f. lufvan — g^
toppen af ett hanneslånd öppnad, att Frömjölssäckarne

syaas -— h. toppen a( cit honståad i ett blad förstorad.
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POA Fluitans.

Mannagräs. Svinsvingel. Gåsgräs.

Blomvippan ar grenig, upprätt och utbredd,

med trinda, till stjelken tryckta, mångblommiga
sniånx utan borst, hvilkas småbloinster äro

,
trubbiga och sjuådriga.

Linn. FU Su. p. 5,. Cl. ^. Triandr. •>:^jn. (Festuca fluit.) EJusd.

Skånska Rosa s. 349. Lilj. Sv. Fl. s. 43. Kl. 5. Tremänn. (Festiic-, /I.)

Blomb. Disp. om nytt. af Mannagräs. Praes. Kaim. Åbo 1772, 4:0. B.ot-

hofs Hush. Mag. i Del. a. 515, 8:0, 1762.

J- oasLigtets karakter Foestär deri, att de äggrunda något

spetsade blomkronskalen sakna borst; detta kännemärke

äger Mannagräset, hvarföre vi gifva det, efter den anled"

ning som Dr. Smith lemnat, hellre rum bland Poa-arter-

ne, än i Festukslägtet, hvars arter hafva borslförande

blomfoderskal. Gräset växer till 6—7 qvarters längd i

vattenrika kärr, dammar och sakta rinnande vatten med.

flytande blad liksom llottgräs. Det blommar nästan hela

sommaren, har mångårig, krypande, vidt utbredd rot och

snedt uppstigande strå, som 'vid basen slår rötter: de

öfra bladen äro utbredda, något breda, upprätta, men
de nedra stankiga och flytande. Blomvippans grenar sitta

liksom småaxen, skiftevis;' de sednare hafva 8— 12 små-

blornster hvardera. — Stundom träffas Mannagräset med
mindre grenig blomvippa.

Dess frö, som samhis i Juli ell. Aug. gifva Manna-

gryn, som komma vanlii^en ifrån Idolen, och äro välsma-

kande och födande. Med en hatt, sikt eller fint såll,

hvarmed man slår fram och tillbaka på axen, samlas

iröen om morgonen då daggen än är qvar, elL efter regn.

Fröen falla i sållet meJ sina skal, (orkas sedan, stötas

tillika med liackelse i trädmortel med trästöt, dröftas

eller rensas; detta omgöres till grynen äro gula, och vär-

deras då i godhet näst Sagogryn. Kliet eller skalen, ges

niot maskar ät hästar, som då icke böra vaitnas förr än
efter par limmar. Gäss, ankor och vattenfåglar veta rätt

väl att plocka och föitära Mannagi-äsets frö. Slåtterkar-

lar tycka ej om detta gräs, emedan det un. viker lian

och älskares med möda. Det är likväl ett g-jdt och be-



POA TLUITANS,

römdt foder för alla hemtamda boskapskrealnr, och skullö

detta gräs göra de annars onyttiga diken, lergropar och

dammar fruktbärande och för landtmannc n högst nyttiga,

oin det vederbörligen odlades. Rötterna kanna flyttas och

omplanteras, eller fortplantas gräset om dess mogna fro

blandas i lera, hvaraf göras bollar, som kastas i rännilar'jj

dammar och dylika passande ställen.

Tab. — fig. a. axfästet till ett af småaxen — b. etE

inre blomfoderskal med pistiller, ståndare och håningslius

-^— c. yttre blomfoderskal; alla förstorade — d. blonivip-

fians topp ellpr ofr^ hälft.
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POPULUS Tremula.
Asp. Darrpoppel, På- Finska: Ilaapa. På Lappska: Supp:

Löfven äro nästan runda, i brädden tandade

och på båda sidor glatta. Blachtjelkarne äro

hoptrjckle.

Lnin. Fl. Su. p. S57- ^'- aa. Urmer A. octanclr. Lil/. Sv. Fl. s. 307«

Kl. 13. Sam KULLE. Åtskilde. F/scher.str. fkon. TUkt. I- s. 027. ^. ]\TenuanJ.

om Aspens ej,eiisk. och nyttii ?Cc. Vvxs. K alm Abo 1759- 4:to Ptothoffs

Husli. Magas. 1. s. 25. Linderli. Handlex. för Laiidthush. 8cc. I. s. Sa-

A,Lspträdet iir allmänt i hela Sverige, älskar nägot fuktig

jord, men växer äiVen i torr och sandig. Pä i5 eller högst

ao är kan stammen vara tjenlig till timmer. Ifrån dess

vidt utbredda krypande rötter, uppskjuta en myckenhet

telningar, bvilkas blad äro stora och nästan ägglonniga.

Dessa kunna omplanteras eller blott fredas lör ohägn^ då

man efter några är får en vacker Aspskog. Med störar,

som något spetsas i ändan, fortplantas Aspen äfven tidigt

om våren. Tili alléer, men ej häckar, tjenar Aspen. De
som ämnas till löftägt, böra topphuggas. Bör ej linnas vid

åkrar, ängar eller trädgårdar, men är så för vedens nytta,

som löftägten till boskapsfoder, af mycket gagn i hushåll-

ningen. Förrän bladen utspricka , blommar trädet i April

och har han- och honhängen på särskilta stammar. Han-

blomstren hysa 8 ståndare och flikiga fjäll, hvilka sednare

äfven finnas pä honblomstren, som äga fröhus med 2 rum
för små frön, vid hvilka är fästadt ett bomullslikt fjun;

honorna sitta inom egna hylsor af fjällen och befrödas

derföre med svårighet, hvarföre sällan fröen, som dess-

utom sent mogna, äga groningsförmäga. De länga, tunna

och spensliga bladstjelkarne, göra att minsta väderpust

sätter löfven i rörelse.

Späda rötterna och äfven knopparna kokas till dekokt,

som skall tjena mot gikt, vara blodrenande och nyLtig vid

slapphet i tarmkanalen. Till i Skalp, raspad Asprot tagas

2 kannor vatten och kokas en timme; deraf drickes i qvar-

ter morgon och afton. Om våren ger Aspen liksom Björ-

ken (N:o 80.) söt laka, och dess bark kan nyttjas rå eller

kokad till boskapsfoder. En del djur äta den hellre än
något annat, såsom Bäfrar och Harar; andi-a förtära den
gerna t. ex, Elgar, Hjortar, Getter, Får/m. m. Den tor-
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de ock kunna användas lill läd^erberedning. Torkacl skall

den brinna väl och kunna nyttjas lill bloss. Löfven böra
samlas vid midsommar eller mot hösten, och då strykas af

qvistarna som ej böra albrytas; de kunna äfven strax efter

de affallit upphämtas, torkas och förvaras. Ett stort träd

gifver vid pass en tunna afstrukna löf, som värderas lika

med 2 Lisp. hö; och således kunna loo träd giJva vid pass

lika mycket foder som utgöres af 3o lass hö. Nästan allt

sLigs boskap och i synnerhet Hästar, äta gerna Asplöf och

må deraf mj-^cket väl ; men ullen säges lossna då fåren fo-

dras för olta dermed. feden är li\it, lätt och lös, skadas

sällan af mask och ruttnar långsamt; devföre tjenar den
såsom timmer till byggUdder vid viillcn, i källrar, till tak,

gärdsel och dylikt; äiven i vatten, men ej i brunnar, eme-
dan vattnet får osmak; dessutom till allt som bör vara lätt

eller löst och mjukt att föraibeta. Barken bör saltiden

eller genast då trädet falks, aflagas. Bildhuggare bttjina

sig af veden, och i Vestergötland göras hjul med -f alns breda

lötar af Asp, hvarmed lass dragas eller köras Cfver sänka

ängar eller kärr. Vid glas-slipning nyttjas Asp lill poler-

trissor, och som trädslaget föga ändras vid olika vännegra-

der, så ijenar det till wrppridlar och flera dylika arbeten.

"Vid förbränning sprakar det, gifver ringa värme, nästan inga

kol, men askan tjenar lill lut- och såpsjudning. Syrsor sägas

sky spislar der Aspved brännes ; och grön bark tros halva

samma egenskap. Om legel brännes med färsk Aspved,

säges ytan öfverdragas med blå glasur, få vackert utseende

och bli varaktigare. Gamla Aspstammar ha en svart rand

på norra sidan. Deras roller som räcka 5—4 fauuiar fråa

stammen, hindras med diken att intränga i ängar m. m,

Xab. — fig. a, honblomster med fruktämne och hå-

ningshus — b. ett fjäll af honhänget — c. en ståndare

sedd på sidan — d. densamma sedd uppifrån — e. han-

hängets fjäll — f. hanblomster med ståndare och hånings-

lius — g. en qvist af hanträdet då det blommar — h. en

dylik af honträdet — i. en qvist med löf.
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DAUCUS Carota.
Morots -ört. Gula rötter.

Bladen Sfaldigt penntaggade. BJachtjelkarne

äro på undra sidan ådriga. Frukleii är styf-

hårig.

Linn. Fl. Su. p. 86. CT. 5. Pentandbia. a:gyn. Unibellatre. LilJ. Sv.

Fl. s. 117. Kl. 5. Femman NING An. Parasollblommor. K. Fatr. S. Hush.

Juni. 1780. Maj. s. 25. Okt. s. 29. — ijSa. Apr. s. 577. — 1778- Uec. s,

25. Grevesrnöhlens Prisskrift om Trädesjortleu 1802. Murr. App. Med. T.

I. p. 209. Rajn. Bibi. T. Fys. Med. o. Ekon. 17 B. 4 luift. s- 4«4. Vliarin^

Dauci Sylvestr. semina D. satiri radix.

G.enom odJing i Trädgårdar är Morotsörten blifven all-

nuint känd. ^ien som växer vild, blommar ofta förslå året:

och träffas på ängar och åkerrenar i Skåne, Östergötland,

och Uppland och har då smal, hvit och nästan svampig

rot. Den vanliga trägårdsmoroten är brandgul, men den

finnes älven röd, fast mer sällsynt. Som roten är 2-årig, så

blommar vanligen örtståndet först året efter fröen äro-

sådda, och sedan utdör roten. I Juli månad är dess

blomningstid. Örtstjelken är grenig, fårad och oftast nå-

got hårig. Bladen äro djupt inskurna och håriga ;
gie-

narna hysa vid slutet parasoll-lika blomflockar för hvita el-

ler gulakliga stråliga blommor, af h vilka de i midten äro

ofruktbärande honor, och de i kanten a:könade och bör-

dige. Efter blomningen kröka sig parasollgrenarna inåt

och draga sig ined frön tätare tillsamman. Det allmänna-

svepet (involucrum), som svarar mot blomfoder och finnes

vid parasollgrenarnas utgång, är penntaggadt (pinnatifid.);

småsvepen (involucella) som sitta vid blommorna , äro

enkla eller treklufna.

PiOten är helsosam och smaklig, hvarföre den användes

både som läkmede] och till föda. Mot hosta, stenplågor,

maskar, torsken och elaka sår, är den med fördel för-

sökt. Den kan ätas rä, såsom af barn, som besväras af små
maskar; eller ock i form af dekokt eller utpressad saft,

brukas den, blandad med litet Rosenhåning mot torsken

hos Dam; blandningen strykes antingen med pensel pä
tungan eller nedsväljes téskedbladsvis om torsken är dju-

pare ned i svalget eller strupen. På sär lägges en ljum

gröt; af morötter; det ölVerfiödiga vattnet utkramas och
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s'ret fylles med gröten, som slulligen trickos med linne;

en eller a gangtr om dagen ömsHS detta omslig Iivaraf

rölnn och värken minskas, hårda kanterne mjukna och

säret beredes tdl läkning. Roten färsk och slölt har blif-

vit nyttjad pä br;mnsår. Oaktadt dt-t loford som så mänga
FörTaltare gifva Moroten , säger dock Smucker att. Jian

icke funnit dess bruk synnerligen förmånligt. — Fröen

som äro väderdeland« och urindrilvande , innehålla en vä-

sendtlig olja och brukas kokade i öl eller dricka. De nyt-

tjas älven, jemte para^ollslällningen livarpä ile sitta , såsom

té. Al' Morotsörtens frö skall älVen en angenäm dryck

kniina tilhig is. — Till m^tlngning användes roten allmän-

nast, men aiven boskap kan dermed på några veckor hastigt

^ödas. Och om roten kokas, rifves eller stötes och saf-

ten väl utpressas samt inkokas lill siraps tjocklek, fås ea

sot massa, som kan liksom sockei"sirap användas. — I nej-

den af Magdt-burg, gilVas örlslåiiden eller det så kallade

M aotgräsi t ål boskapen. Hela växten är till foder högst

nyttig och borde allminnare odlas. Fröen blötas först nå-

got, blandas sedan med jord och utsås i lös sandig och

bördig men ej n^gödd jord; dt t åtgår 5— 6 skålp. frö till

I tunnland. Som växten icke maorar jorden, passar den

väl i synnerhet till circiderande åkerbruk. Af Morötter,

soin ges Korna, sätter mjölken ovanlig mängd grädda,

hvaraf fås ypperligt smör. Med färsk ut|)ressad morots-

5al't, som slås i gräddan före ijärningen, skall gul färg och

god smak fäs på vinlersmör. Hästar, som fodras med
söndei'&kurna morötter och mellanåt med hö, inen intet haf-

xa, bli deraf feta , starka och vackra. I England anses

niorolsfodret för hästar, bättre till sin verkan och mindre

kostsamt än halra.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma — b. 2:ne sam-

mnnsittande frö, förstorade — c, 2 dylika i naturlig stor-

lek — d. ett ensamt frö, sedt pä inre sidan, förstoradt —
«. ett dylikt i naturlig storlek — f. ett af do mindre i'Ot-

bladen — g. roten.
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BRYONIA Alba.

HviT Bryon- Qi'csrol:. llundrofi'a. Gärrlsf^årihrof\'rt.

Bladen äro hjertlika, flikiga, med spetsiga och

tandade flikar, på båda sidor skrofliga af ni>p-

stående prickar (scabra). Blotnmorna äro

sambyggare (d. ä. han- ocJi honblommor sina

åtskilde på samma örtstånd).

Linn. Fl. Su. p. 344- Ct. 21. Monoecia. Syngenes. LilJ. Sv. Fl. s. 66.

Kl. 4. Fyrmanningar. i:quiun. DIurr. App. Med. T. i. p. 419. l-7-'allen.

om Finska Almog. nödbröd. Praes. Hkllen. 4:0 Åbo i/ga. s. 54- Phartn.

Bryonije Ra d ix.

B.'ryonväxtens rot ar mångårig , stundom TJock som
en arm eller deröfver, grenig, bäsk och skarp ^ samt

växer i synnerhet i södra Sverige, inen äfven i Upp-

land. Dess stora rot befordrar örtens hastiga tillväxt, ehu-

ru den sent om våren böljar Iramskjuta sina mjuka sJan-

kiga stjelkar, som fordra stöd af gärdesgårdar, buskar

och dyUkt, hvarvid den genom skrufiikt vridna klangen

fäster sig. Ortstjelkeu är 5:kantig och liksom bladen, för-

sedd med upphöjda punkter och sträfva hår, hvaraf skrof-

ligheten härrör. Bladen, de öfra mest hjertJika, hafva meren-

dels 7 flikar och likna Lönnblad (N:o 86). Blommorna, som

framkomma i Juni och Juli, sitta i form af blomklase (ra-

cemus) och äro blekt gulgröna. Bären mogna sent om
hösten, då de äro svartgröna och innesluta många frö i en

seg hvitgrön vätska. Planteras bäst med rötter; men frö en

kunna äfven sås. Den af v. Linné i Fl. Sv. nämde Bryonnr-

len, som har röda bär, hvars blommor äro 2:b)ggare (d. ä.

han- och honblommor äro åtskilda på olika örtstånd) , kal-

las Br. dioica och finnes velterligen ej i Sverige. Slägtet

räknas till dtii naturliga övtHocken , som föc sin likhet med
Gurkväxterna kallas phintce: Cuctirhitacace.

Såsom bevis på färska rotens skarpa natur, må det

anföras, att den inllainmerar hutten då den pålägges, hvnr-

före den ock, skuren i skifvor och lindriat stött blilvit

ljum pålagd emot valtenaktiga svullnader i benen, blåna-

der, höftvärk; och i form af salva, mot håll och styng,,

samt skrofelartade öppna sår, och såsom dekokt till om-
slag vid ledvridningar och svulster^ förenade med siylhet i
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iéden. Dess egenskap är i synnerhet alt häftigt laxera,

drilVa urin och regler , och stundom väcka kräkning. I syn-

nerhet om våren innehåller den en mjölkaktig saft, som
samlas på ett dygn, om roten tvert älskares vid jorden och
ett kägelformigt hål i den utgräfves, hvilket med det al-

skurna stycket täckes. Dosis af denna saft mot vattensot

och andtäppa är 2 drakmer till • uns eller i matsked i

sender, så ofta den sjuka i anledning af dess verkan tror

sig kunna tåla det. Bönder fylla hålet i roten med dricka

eller öl om aftonen , och förta'ra det nästföljande morgo-

nen. Också kan samma hål fyllas med socker, som inom
ett dygn smäller och skall då till en matsked i sender

vara starkt urindrifvande. ifven har den nyttjats mot ma-
skr.r, vid konvulsiva tillfällen och hufvudsvaghet, förmod-

]i^( n då orsaken till sjukdomen varit i underlifvet och

laxermedel kunnat gagna. Ett annat sått att af Bryonro-

ten bereda låkmedel är, att 2—3 lod af färska lindrigt

krossade roten , liggas på 'stop vin eller starkt öl;

efter ett dygns förlopp är dosis häraf i eller flera glas

om dagen. — I pulverform, hvaraf fordom gals i skrupel

eller i drakma , kan roten umbäras , emedan kraften ge-

nom torkning mycket förloras. — Af saften med terpentin

och vax beredes Bryonsallva. — Om roten tvättas, tor-

kas, sönderskafves eller rifves till mos och i vatten lemnas

att väl upplösas, så fås dcraf stärkelse på botten i kärlet.

Med mjöl af säd eller potates och gäst tillredes äfven af

denna stärkelsemassa bröd i hungersnöd, liksom af Misne

(N:o 39.). — Ibland hemtamda kreerar är geten kan hän-

da det enda som förtär växten.

Tab. — fig. a. en öppnad honblomma med fruktämne

— b. en dylik hanbloinma båda förstorade — c. ett bär

— d. ett dylikt afsknyit — e. ett frö; alla dessa 3 ligurer

äro i nalurlio •storlek.
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AR.TEM1SIA Absinthium".

Malort. Maleta. På Finska: Koiruoho.

Bladen äro mångdelade, mjukhåriga och hvit-

ludna» Blommorna halfklotrunda och ned-

hängande. Fruhtfästet ludet.

Linn. Fl. Su. p. agö. Cl. 19. Syngenesia. Polyg. supeifl. I.ilJ. Sv.

FL s. 356. Kl. 15. Svågrar. Mun: App. Med. T. i. p. 117. Fharni.

Absr rulg. Herba summit.

V id husen på torra magra ställen viixer Malörten all-

män; har mångårig grenig och nästan träaktig rot, och

blommar i Juli eller Aug. månad. Ortsljelkarne växa upp-

rätt, olta alnshöga, äro greniga och lårade med blomru-

skor i toppen. De nedre bladen äro dubbelt penntagga-

de (bipinnatif.) ; de öfre fingerlikt delade. Diskblomstren

äro många, men strålblomstren (^de som sitta i blommans

kant) fä,

Bäskfaeten är sä stark hos Malörten, att mjölken deraf

får osmak då Ammor eller Kor iörtärt den, och Fårkött

kan af samma orsak blifva bäskl. Lukten minskas genom
torkning och förgår under kokning. Till läkmedel anses

bladen bättre än blonuuorna. Färska örtsaften, Extrakt

samt växten torkad och pulveriserad, gifvas efter omstän-

digheterna och gagna i svag mage, frossor, mjeltsjuka,

gulsot, skjörbjugg, nyss börjad vattensot, maskar m. m.

Sedan tarmkanalen i frossfebrar blifvit väl renad, kan i-

matskedblad af färska örtsaften i litet vin, med tillsats af

en och annan kryddneglika, gifvas några gånger på fritiden.

Mot förstoppningar i lefvern och gulsot brukas piller af Ex-

traktet med tvål. Af pulvret är dosis -f- drakme med socker.

Då örten tages med vatten, såsom té, eller i infusion, så

är det kallt mindre obehagligt till smaken, än såsom varmt;

tillsättes något vin, plägar det vara verksammare. Malörts-

droppar beredas af i # blad och blomknoppar till i kan-

na vin eller bränvin och digereras några dygn, samt silas;

dosis är i matskedblad, såsom magstärkande, något före

middags måltiden. J hetsiga febrar^ plöresier, fallenhet

lör slag och koaivulsioner, bör ej Malört brukas. Utvertes

lägges färsk Malört på kalla svulster (oedema). Af somliga

lägges malört pä dricka i stället lör humla, och om växten

iägges i surt diicka eiler öl; så blifver genom bäska sni^-»
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ken, syran mindre kännbar. För mycket deraf gor huf-

vudv.hk och angriper ögonen. Malörlsvatten blandas aE

Bokbindare i klister och planérvatlen lör alt alhålla bok-
mal. Den säd som blifvit stöpt eller blött i Malörtsvatten,

skall icke ätas af foglarna, och tillverkningar al hundhår,

då de legat i Malörtvatten en veckas tid, igenkännas och

smutsas icke sedermera af hundar. At boskap och får gif-

ves Malört såsom preservatif eller botmedel mot vatten-

sot. Malört och Enbär till dryck eller sörpe är äfven häl-

sosamt för dem. Dess egenskap att fördrifva mal i kläder

är icke alltid pålitlig. Att deraf kan brännas pottaska och

fås ett lutsalt (Alkali herbar. fix. 1. Sal Absinth.), är något

som Malörten har gemensamt med många andra växter.

Tab. — hg. a. ett ensamt blomster med fruktämne.
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ARUNDO CoLORATA.
(Plialaris ariuidlnacea et ^ (I picia Linn.)

B A N D - R ö R. Kaiidgrus. Pi.urflen.

Bladen äro släta och platta. Bloinnippan är

upprätt, grenig, med blommor som sitta hop-

gyttrade, vetta åt en sida och äro utnn borst.

Blonifoderskaleiz äro enblommiga ocii längre

än blomskalen.

i/7171. Fl. Su. p. 18- Cl. 5. Triandria. 2:iryn. Phalaris arundin. ^yu,?J.

Skånska Resa p. 292. L.ilj. Sv. Ff. s. 34. T i\e männ lu gar. atquinn. Pbal.

aruiiJ. & aj picta. P. Sällsk. Hiish. Jurn. 1781- Juli s. 25. Hallenb. om F.

Aiigskötselns hiiid. och hjeip Pres. Gadd. Åbo 1757. s. 19. B. Bergiu»,
Tal om Sv. Angsköts. p. 67. Stockli. 8:vo 176g.

Botanisternas mästare, Sveriges^ ja hela verldens oförgät-

lige v. Linne hänförde Ba/idruret , iörst till Aiimdo (Hört.

Cliffort.) och sedan till Phalaris slägtet. Icke af ett falskt

begär, att med nya namn på längesedan kända föremål,,

vilja lästa en viss klass Läsares uppmärksamhet — ett fel

som likt en skadlig smitta, tyckes mer och mer i natur-

vetenskapen utbreda sig — utan af den öfvertygels en, att

Bandgräset lättare, efter sina kännemärken, bör sökas

ibland Rörarterne, än viti slägtet Phalaris, har jag vågat

ändra Linnéska namnet för detta gräs, och istället antaga

flet som Dr. Smith i FL Britt, derpå gifvit. Rörsiägtet

(Arundo) igenkännes med 2:ne skal utgörande blomfodret

och med qvarsittande ull eller hår, som nedtill omgifva

småblomstren, iivilka äro utan borst. Phalaris äger till slägc-

karakter, att de enblommiga blomfoderskalcn äro 2, köl-

formiga , lika långa och innesluta blomstei-skalen. Vid
jemPörelsen emellan dessa karakterer och följande beskiif-

ning torde det lätt synas, alt småblomstrens fjun eller ull

i synnerhet berättigar bandgräset till en plats ibland Hö-
ren. Blomvijjpan, endast under blomningen utbredd, är

npprättstående och grenig, n>ed kantiga, korta och' sträf-

va smågrenar. Blomstren sitta liksom hopgyttrade i små
klasar, Dch äro röda och hvita. Blomfodersknlen äro hop-

tryckta, kölformiga
, på kölen skrofliga, .Sådriga och spet»

siga. Inom hvart par såd.ma , är ett ensamt blomster,.

något kortare än blumfoderikalen, lansetllikt, hoptryckt^.
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glänsande, utan borst, med 2 vid basen sittande korta nll-

lika penslar. Bloniikalen, al liviika det ena, som omlat-

tar det andra, är bredast, äro lika långa och pä yttre si-

dan håriga.

Den artförändring, som här blåaktiga enfärgade blad,

finnes allmän vid åstränder och kärr samt blommar i Juli;

den andra med blad, som likna grönt och hviit randade
band, odlas aJIinänt i trädgårdar j)ä torra ställen. Pvoten

är mångårig, kry{)ande, samt frambringar upprättväxande,

bladiga, trinda och släta strå, «f i—2 alnars höjd och der-

öfver. Bladen äro breda, platta och släta. Gräset lönar

sig visserligen till odling, i synnerhet som dess natur att

växa på väta ställen, ger ett ypperligt tillfälle att förvandla

dessa merendels alltid föga fruktbärande platser, till nyt-

tiga och bördiga fält. Dess rötter sammanbinda gräsvallen,

och gräset är ganska gifvande, ätes gerna af allt slags bo-

skap då det icke är lörväxt, hvilket förekommes om det

afslås 2.ne gånger om soniDiaren; svin sägas dock ej äta

detta gräs. Att jemte andra passande växter göra magra
sandiga och fuktiga ängar, insjö- och hafsstränder, nyiti-

ga , löreslår Hr Hallenberg Bandröret, som visserligen

dertill är ganska tjenligt. Fröen till lUsäde samlas då de

äro mogna, som vanligen nr i Augnsti, och Scis antingen

genast om hösten eller om våren tidigt. Genom rollorf-

vor, Iivilka liksom Qvickroten snart utvidga sig, kan älven

gräset fortplantas. I trädgårdarne ger Bandröret sällan frö.

Tab. — fig. a. fruktänme med pistill — b. ett sniå-

. blomster, under blomningen nedtill ludet; ])islill och stån-

dare äro ulskjulne, men blomskalen hopdragna — c. blom-

ster med blomfoderskalen sådant som det är då blomnin-

gen börjar och ståndarnas knappar ej hunnit nog utskjuta^

d. blad och stjelk med bladslida af den randade varie-

•teten — e. gräset med hopdrngon blomvippa. Originalet;

iör båda figurerna till blomvippa, växte vildt.
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AGARICUS MuscARius.
¥ L U G S v A M P.

Foten (stammen) ar tat, nedtill klubblik, hvit

och försedd med ring (volvr.). Halten är

merendels kupig, röd med hvita fläckar och

på undra sidan hvit med de flesta jemnstora

och åtskilliga hallVa ensamma skifvor.

Linn. FL Su. p. 449. Cl. 24. Cryptocam. Fungi. EJasd. Skånska

Jlpsa s. 450. Liij. Sv. FJ. s. 445. Kl. i6. Lönngifte. Svampar. K. Vett.

Ak. Handl. T. 5. 1734. s. 240. C. G. Wallen. om förgift, växt. Fras.

Gabd. Ab>j ^.7-;'^. 4:(o s. a4. Murr. App. TvleJ. T. 5. p. 555.

D,en fuktiga årstiden, hösten, är för de flesta Svampar.

Då träffas äfven Flugsvampen i skogar och på äng^r all-

män med mer och mindre röd, brun eller snmtslivit hatt,

50m oftast är kupig, men äfven stundom platt och någon

gäng skälig. De vårtiika och åtskilda hvita Häckarnas an-

tal varierar^ men sällan saknas de alldeles. Ring-^n synes ej

då Svampen nyss brutit genom jordskorpan, men sedan

hattens bräddar skilt sig från foten, blir den synlig och

sitter något öfver midten af foten, är vid, hängande och

slarfvig. På äldre Svampar är den ofta bortfallen. Skif-

vorna, skilda från hattens költiga del, genom en hinna,

äro lansettlika, med spetsen vänd mot foten; de äro nä-

stan alla lika stora, men hvar ördje
, 4:tle eller 5;te vid

pass sitter ensam och är liksom half eller tvert alsknren

;

en eller annan mycket kort kan älven träffas. Emellan

dessa tros frömjölet eller fröen sjelfva finnas.

"Dess rusgiiVande egenskap är i sjTinerhet bliTven be-

kant genom det bruk, som Nordasiatiska folkstammar ånnxx

deraf göra; och Hr Teol. Dr. och Prof. Ödmanns tanke, att

de I gamla Sv«nska Historien rycktbara kämpar, Berserkar

kallade, försatt sig i ett rysvärdt tillstånd af raseri och
n\ordIystnad, genom Flugsvampens förtärande, synes nog
sannolikt. De beskvifvas under detta tillstånd, såsom all-

deles utom sig, lika villdjur; de öfverföllo lefvande och
döda ting, skydde intet slags fara och urskilde icke vänner

frän fiender. De troddes vai'a oöfvervinneliga , fruktades

och hatades; och som de förmodligen i tysthet förtärde

det rusgifvande medlet, så viste ingen rätta orsaken till

deras yra ; dea bief likväl icke utaa förklaring : man gick
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dermed vanliga genvägen, och skref det på onda anc!avnas

räkning, AF Flugsvampen förtära Ostiakerne i i sender

eller dekokt pä 3 stycken; andra folkslag tåla att äta 3—4
st., och skall blodens omlopp deraf ej ökas. Verkan der-

al" är först glädtighet med sång, dans m. m. ; sedan känna

de krafterna ovanligen ökas, kroppen inbilla de sig bli

större, de yra, rasa, få konvulsiva rörelser, afmattas slut-

ligen och falla i sömn. I 12— iG timmar plär raseriet

räcka ; de uppvakna återställde till sina sinnen, men liksom

förkrossade och utan minne af det nyss förbigångna. Kär-

leksnjutningar i detta tillstånd skola förfärligt öka följder-

na af svampens ätande. — Flugsvampen var således fordom

för nordens inbyggare, det som opium är för Orientens. Sjelf-

va urinen af den, som förtärt Svampen, skall, enligt Stel-

LERs uppgift, bibehålla egenskapen alt ge rus, hvarföre

Tungusiska Schamaner, dä de skola slå sin trolhrumma,

dricka deraf. — Den delen af svampibten som är i jorden,

skaU vara mindre giltig än svampens öfrige delar. I pul-

verform till i— I skrupel, gifven i vatten eller ättika, har

man försökt svampen mot fallandesot och konvulsioner

,

stundom, som det berältas, med fördel. Men ilera och

varierade försök fordras visserligen ännu. Utvertes sages

pulvret borttaga härda kanter på sår och befordra lakmng.

_- Får sägas utan skada äta unga friska flugsvampar, men

mjölken hos kor, som ätit den, skall blifva osmaklig. Blan-

dad med mjölk, dödar den flugor och sönderskuren eller

stött, samt i läpivt lerkäril förvarad, förvandlas den tdl en

vällinVslik massa, hvarmed vägglöss skola kunna utodas.

den strykes i springor och på ställen der ohyran finnes,

flera gånger måste påstrykningen ske och några veckor

emellan hvar gång; lukten är vederstygglig.

Tab. — R'^- a- en nyss genom jordskorpan frambruten

svamp, livars^lökformiga rot omgifves i jordbrynet ofta

med ett brunt svepe, som af somliga orätt fått namn af

ring (volva). — b. en halfväxt vid pass, med sin ring, hvil-

ken kan anses svarande mot blt.mindret hos andra växter

„ c. en klnlVen fuUväxt, som visar fotens täthet och

skifvornas lorjn. —
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* RHAMNUS Frangula.
Ekakveu. TrusJie. Toste. hrägo?i. På Finska:

Faattaina. Patan.

Trädstammen och grenarne äro vUan tnggar.

Löfven äro nästan äggrunda, släta och hel-

bräddade. Blommorna äro aikönade med eu

pistilh Bären hafva 2 frö hvardera.

l.inn. Fl. Su. p. 72. Cl. 5. Pentandria. i:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. oS.

Kl. 5. Femmänningar. k. Vett. Jkad. Hartdl. 1742. s. 27. 1745. s.^^S-

Fischerstr. Ekon. Dikt. 3. «. 49. Murr. App. Med. T. 4. p. 5- Vluirni-

Frang:3e C or i ex.

Brakved ell. sprakved, så kallad derföre att den sprakar

i eld, är en mycket grenit; buskart, hvars största slaminar

kunna få 3—4 t«ms omkrets, och 3—4 alnars högd; den

växer helst i fuktig jord, och blommar ifrån Maj till Ang.

Som den saknar vinterknoppar, livilket hos nordens träd-

slag är högst sällsynt, så trifves den endast i skugga, och

skadas ofta a^ vinterkölden på fria fältet. Löfven, endast

på de unga skotten, sitta midt emot hvarannan, på äldre

grenar skiftevis, äro nästan omvändt äggformiga och ådri-

ga. Blomstfelkarne äro enblommiga , utgå mest 2 och a

ell. 3 och 5 från bladstjelktirnas lästen. Blommorna äro

hvita med mörkt purpurfärgade ståndareknappar, som sit-

ta midt emot och nästan döljde af de små fjäll-lika kupiga,

blombladen; märket är 2;klufv)t. Bären äro först gröna,

sedan röda och sist svarta , med 2 hårda oljfiktiga hjerL-

formiga frö ell. kärnor. Fortplantas med telningar eil. bär,

och passar till häckar på lågländta ställen.

I stället för Uabarber kan bärlien i S5'-nnerhet färsk

nyttjas för starka personer; då den är torr, laxerar den

mindre häftiot. I form af dekokt till a drakm. ell. |- uns

i dosis, ell. ock som Infusion, äfvensom i pulver till i—

a

drakme har man brukat den, mera förr än nu, uiest e-

mot vattensot. Afven skall den hindra elier motstå röta.

Mot förstoppning hos oxar och kor säges den vara ett sä-

kert botmedel. Bären skola lindrigt laxera, och fröen

drifva urin. — Till färgning användes barken, som är grön-

gul, och bör samlas om våren vid safiiden, torkas och

sönderbrytas. I dricka blötes den z—5 dar, kokas sedan

i samma vätska och under kokningen lägges ullgarnet deri
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att äfven koka något litet; färgen blir gul och vacker,

men mörknar i solsken. Brandgul lärg sättes på ylle, om
barken först skrapas och renas från den yttre nälverlika

ytan, sedan kokas i vatten med litet alun och godset

slutligen doppas deri några gånger. Finnarna färga der-

med mörkbrunt , sedan barken legat under bar himmel ett

års tid, på ett tak ell. dylikt passande ställe. Den inre

tradiga delen af barken, som kallas bast, är nästan så

stark och seg, som don af Lind (N:o 40), att rep eller tåg kun-

na deraf göras.— Keden är hvitgul, med röd kärnved och

skör. Till kruiberedning' värderas kolen deraf högt, och

hafva i Frankrike, enligt en publik författning, varit för-

budna till alla andra behof. Vedens låga skall färga te-

gel , som dermed brännes, blåaktigt i ytan. — Bären

brukas på några orter i Tyskland, till mos för tjenslfolk,

och hos oss mest till targning. Sedan yllegodset först är

kokadt med björklöf och gult, torkas det och kokas med
bären, hvaraf det blir grönt. Andra bruka att stöta till-

samman både löf och bär, koka dem i vatten och lägga

ullgarnet uti under kokningen; om delta efteråt lutas, blir

färgen mera mörkbrun. I Frankrike lärgas skinn gröna

med omogna bär, och fågelfängare färga på lika sätt sina

nät. — Tröeii pressade, gifva en olja, som äfven till lam-

por kunde användas. — Löfven ätas af getter och får; åt-

skillige Författare påstå att korna förtära dem, och

mjölka af dem ymnigare, hvilket dock andre neka. Som

blomningstiden varar länge, och bien hämta håning af

blommorna, så förtjenar busken äfven i detta afseende namn

af nyttig.

Xab. — lig, a. en öppnad förstorad blomma med

ståndare och pistill. — b. ett bär i naturlig storl. — c.

€tt dylikt afskuiit.
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IRIS PSEUDACORUS.
Svärd LILJA. Bu-UUj.i. S\'ärds^r^is, S.ljjeblomma.

Iläje. Guui Liljor.

Örlstjelken har 5 — 6 blommor. BIo nr '^aden
äro 6, uran h.ir; de inre minlre äii u.iiikeiia,

hvilkas 3 flikar likna blomblaJ. Bladen äro

svärdlika.

l,inn. FL Su. p. 15. C!. 3. TniANnnii. T:£ryr>. L///. Sv. F!. s. i^Jg.

Kl. 6. Sexmännincar. irqvinn. Mun: App. Med. T. J. p. 27^. Fhaim.
Acoiipalustr. 1. liid. pal. 1. Gladiuli lutei Fv.adix.

u.tom växternas alhnänna intI:-Jning eft:r froredningsde-

larna, har man i deras ylLre form, egenskaper och verk-

ningar, sökt grunder för en annan uppställning och de

klasser ell. Jfloclior , som då uppkommit, hafva fått namn
af Jiatiirliga. Den naturliga öilHock, hvariill denna, som

icke egentligen är en Liijeart, kan räknas, utgöres af de

Si'äräl//adiga (Ensalee, Linn. les Lis, JussiEuj, utmärkte

genom bladig ötlstjelk, merendels' svärdlika blad, och an-

tingen ensamma ell. flera inom sitt blomhölster (blomfo-

der) sittande blommor. Sväi-diiljans rot är liggande i jor-

den, nedtryckt, på undra sidan med trådröLLer försedd;

har ringar, är ini köttaktig och ljusröd, luktar intet, men
smakar skarp, är laxerande och hyser m3'cket sammandra-
gande ämne, hvarföre den svärtar jernviliiols upplösning,

och tjenar till bläck, samt svart färgning. Örtsljelken

är något hoptryckt eller nästan trind och slät, Blomm.an
som är gul med svarta strek (älven hvit enligt 1\ay's

"PPgi^O' sitter ölver fruktämnet, är delad i 6 flikar, som
utgöra blombladen, af hvilka de 3 yttre äro större och
nedböjde, de inre upprätte, nästan jemnbreda , trubbiga,

vid basen smalare och rännlika (canalicul.). Stiftet delar

sig upptill i tre nästan jemnbreda, mot slutet sagtandade,

klufna, biombladslika flikar, hvilka under sin livälfda sida

dölja ståndax-nes knappar: och hafva tillika der på tveren

en liten öppaitig, betäckt med en fjäll-lik hinna, livai ifrån

går en kanal genom stiftet ner till fruktämnet. Detta Släg-

tets arter hafva således en pistill ell. hona, hvars stift slu-

tas med S åtskilda blombladslika märken. Växten hinner
till I» alns höjd vid pass, är mångårig, växer i kärr och
bäckar, men planteras för prydnads skull äfvt n på torra

ställen i träd;4årdär och blonjmar i Jun. ell. Juli.
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Det berättas att blombladen gifva gul f.irg. Utpressa-

de rotsaften till 80 droppar, med litet sirap af Getappels
bär (syr. RJiamn. cathart. ) hvarannan timme, har botat

svår vattensot; nämde dosis ökades småningom till en
matsked med i- af sirapen, och kuren fullbordades med
stärkande medel ut- och invertes. Om man försigtigt tug-

gar roten, ell. gnider tandköttet med den, skall ofta tand-

värk derigenom lindras eller häfvasj och periodisk värk i

huivudet ell. tänderna har saften af roten, uppdragen i

näsan, stundom botat. Den har då genom sin retning,

orsakat sveda och slemmens ökade afsöndiing, som varat

par ell. flera timmar. Äfvenså har man fnnnit samma saft

nyttig att 2 •— 3 gånger om dagen stryka på nyss svällda

och ännu ej inflammerade körtlar hos barn. Det är ock

anmärkt, att roten med sin sammandragande kraft, visat

sig nyttig i diarréer af slapj)het , och i rödsot efter andra

tjenliga medels bruk. Ju tjockare och äldre roten är, ju

verksammare är den till läkmedel, men bör som ett häftigt

laxermedel alltid användas med försigiighet. — Kreaturen

äta sällan ell. aldrig svärdliljan. —
Tab. •— fig. a. Pistillen, med fruktämne, och dess 5:né

märken. — b. öfre delen af ett märke med sitt fjäll vid 1.,

— c. en ståndare. — d. fröhuset midtpå tvert afskurit för

att visa fröen.— e. ett frö, som är tunt ell. hoptryckt.

— f. märkels fjäll * * visar att stjelkändarne höra till-

s.amman,
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TRIGLOCHIN Palustre.
KÄRKSÄLTING. Sähing.

Fröhusen Hro smala, nästan jemnhreda, med 5

rum för fröen. Bladen smalare och rännli-

ka (canaliculata),

L.inn. Fl. Su. p. lao. C). 6. Hexandb. 5:gyn. X,///. Sv. Fl. s. i47'

K-l. 6. SEXM:i^N. K. IVttt. Ak- Handl. 174a T. 5- s- i4ö-

X ä mångårig tradig rot^ blommar den i Juni eller Juli

och växer, enligt namnets Leiydelse, i kärr och på våta stäl-

len allmän, i synnerliet på vintervägar, som blitVit tagna

öiVer våta ängar. Bladen omfatta vid roten såsom slidor

axstjelken, som har många blommor, med små korta blom-

stjelkar. D^n kan bli i- aln hög, är mest trir.d med nå-

gra få kanter och utan grenar. Fröhuset är jemnbredt,

smalt, trubbigt och innesluter i 3 rum, smala jemnbreda

frö. — MicHEXiius och Rudbeck nämna en artförän-

dring med lök formig rot och v. Linne tror sig hafva fun-

nit den i Lappmarken, men är likväl osäker om den är

egen art. Den arten, som kallas Trigl. bulbosum och fin-

nes på Goda Hoppsudden i Afrika, är en särskilt art.

Slägtets kännemärke är att ha Sbladigt blomfoder och 3

blomblad, som likna blomfodrets; intet stift; fröhus, som

öppnas vid basen och sitter öfver blombladens fäste.

För Oxar, Kor och Får skall i synnerhet detta gräs

vara ibland de bästa; de äta det ganska gerna och blifva

deraf feta; men äfven Hästar, Getter, Svin m. m. förtära

det: och om slagt-kreatur betas der Sähing ymnigt växer

några veckor förr än de sJagtas, blir költet deraf till sma-

ken behagligare än af andra foderslag. På vattensjuka

ängar^ och mossar, som af så kallad Bergsyra för andra

växter äro otjenliga, kan Sälting ganska väl odlas, och om
den året efter den är sådd, fredas eller instänges, sä

fröar den sig sjelf och ökas tillräckligt.

Tab. — fig. a. blomma — b. ett blomblad med en

ståndare, båda förstorade — c. ett stycke af axstjelken med
mogna fröhus, i naturlig storlek — d. ett fröhus förstor.

i— e. ett rum i fröhuset, förstoradt. ^ * dessa axsljelkens

ändar ha sutit tillsammans.
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TRIGLOCHIN Maritimum.
H A F s Ä L T I N G. Saltgräs.

Fröhusen äro äggformiga, med 6 rum för fröen.

Bladen bredare och liksom köttfulla.

Linn. Fl. Su. p. lao. Cl. 6. Hexandr. 3:gyn. Lilj. Sr. fl. s. 14^.

Kl. 6. Sexmänn. 5:(][uinn. K. PT-'ett. Ak. Handl. 174a. p. 147.

H,-afsältingen har många egenskaper och känneniärkea
lika med Kfirrsäitingen , men äfven tillräckliga för att ut-

göra en egen art. Sådana äro, utom de redan anlörda,

alt bladen äro något bredare och Jiksom köttaktiga;

blommorna siua tätare på axet, som är långt, och hela

växten är större. På hnfstränderna , i synnerhet af Nord-
sjön, är dess egentliga hemvist; men den växer äfven an-

norstädes, såsom vid foten af Lappska Fjällbergen, vid

Upsala, på ängar och i\. st. Roten är mångårig, och blom-
morna utspricka ifrån Juni till Augusti.

Hvad som anfördes om Kärrsältingens nytta i hushåll-

ningen, såsom boskapsfoder betraktad, kan äfven sä o-as

om denna, och i fall denna är till smaken mera salt, sä

torde kreaturen äfven derföre lockas att begärligare äta

den. Båda arterna smaka salt och utmärka sig såsom för-

träffliga foder, både begärliga och helsosamma för Boska-
pen, och får deras kött deraf en angenäm smak. — Det
berättas att Sältingens frö skola i Österbotten nyttjas tilt

brödämne i hungerstid; men det är icke bekent, om bada
arterna dertill användas eller om endera har företrädet.

Pä fuktiga ställen der nästan inte annat kan växa, borde

Sälting, och med största lörmån denna art^ odlas. Den
föröker sig hastigt, så väl om rötterna planteras, som med
frö, endast plantorna fredas för kreaturen.

Tab. — fig. a. förstor. blomma — b. en dylik utan
blomblad; med synliga ståndare, af hvilka de yttre som
sitta nedanföre, äro något förtoiknde, emedan de släppt

frömjölet — c. axtoppen med mogen frukt, i naturlig stor-

lek — d. ett förstor. fröhus — e. ett fröhusrum , iörsto»

radt. * * förenade visa de axstjelkens längd.

—
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SPHAGNUM Capillaceum.

Bladen spetsiga; grenarne trådlike, mot ändar-

ue Iiårilne.

SPHAGNUM Cymbifolium.

Bladen äggrunda, kupiga; grenarne svällde.

Röd MO SS A. Hvitinossa. På Lappska : Uypstcr-derphe.

Manna-derphe (Barnmossa).

Svartz Dispos. Miisc. Suec, p. 18—19. Linn. F!. Su. p. 375. Cl. XXIV.
Cryptogamia muso. (Sphaguum palustre b—a). LilJ. Sv. Fl. s, 593. Kl. 16.

Löiingifce, Mossor (Sph. palustre A. C.) K. Patr. SälM, Jurn. ij85- Sept.

p. ai.

D.etta slägte utmärker sig, i anledning af de vid Röd'
morsan (N:o 101) förut anförda grunder, genom sin Frö-

kapsel som äger bar mynning, och en iufva som omger den
samma nedantill och brister frän toppen, då lufvan hos

andra Moss-slngten är spetsad och lossas nedifrån. Hanar-
ne sitta i bladens vinklar, kkibbformige.

Aldrig fans en mera allmän växt än denna, ju längre

mot norden ju ymnigare, emedan de vidast utsträckta

kärr äro dermed betäckta. Linnf. sammanparade dessa

tvenne arter under ett gemensamt namn, men de böra

som särskilte anse§, Msan som ett annat mindre allmänt,

hvilket också befinnes inhemskt hos oss, neml. Sphagnum
Squarrosnm , åtskildt från de begge öfriga genom sina mera
utsjjridda grenar och tilibakaböjda styfvare blad. S. Ca..

pillaceinn förekommer aldra ymnigast, och uiskiljes ge-

nast med sina trädlika grenar, vanligen niera tiJlbakaböjde

än hos S. Cymhifolimn på hvilken de äro tjockare, och

liksom uppblåste och trubbigare. — Färgen är olika, än

ljusgrön, än mer och mindre röd i topparne, och ibland

alldeles hvit. De af fröredningen synlige delar framkom-

ma midt under sommaren och likna klotrunda mörkbruna
kortstjeikade knappar^ flerc tillsammans sittande vid vä.x-

tens topp.

Desse Mossarter äro de förste som infinna sig i stor

mängd då träsken börja uttorka, och det är genom dem
och Torfmossorna som desse efter hand igenväxa, medelst

egenskapen att liksom hvarftals påökas, då de undra la-

gerna småningom miiltna och till gyttja förvandlas. Såie-
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des beredes ängsmaiken der fordom otillgängliga kärr och
djupaste dybotten varit. Detta befordras än vidare sedan
kärren blilVit behörigt utdikade, genom Mossans hopka-
stande i högar att till mylla upplösas och genom gödsel-

ämnens tillblandning bördig göras.

I Lappmarken finna dess åboer i den torra Rödmos-
san ett dem af naturen beredt medel till mjuk och len

blöja för de späda barnen.

Loka Gyttja så väl känd för sin nytta vid vissa bad-
ningar, är till det mesta icke annat än denna Mossa lör-

multnad. Den lägges våt och kall på vattenakliga svullna-

der i fötterna, som dock med varsamhet bör brukas.

Gyttjan bör tagas på något djup, der icke spår af grenar

och blad finnes. I nödfall kunna de upptorkade och till-

hårdnade Mosstufvorna såsom bränsle användas.

Ännu ett begagnande af Mossan är icke mindre vig-

tigt, neml. såsom hästfoder. Sedan nattfrosterne om hö-

sten infallit, hoprafsas den i stackar som man låter sam-

manfrysa; st3'cketals hemföres sedermera dessa, då varmt

vatten gjutes på de sönderdelade Mossklimparne^ som be-

strös med några göpnar hackelse eller hafra. — Hästar

sägas äta den gerna och bli feta deraf. — Dock rådes att

tillse att icke en mängd af Daggörten (Drosera) finnes

ibland Mossan, emedan denna anses för de flesta kreatur

och i synnerhet hästar skadlig.

Tab. — fig. a. Sph. cnpidacenin i naturlig storlek —
b. en del af stammen något förstorad — c. Sph. cymbifo-

lium äfven i naturl. storl. — d. en gren större gjord —
e. en hannknapp omgifven med sin safttråd — f. pistillens

form — g. en kapsel — alla mer ock mindre förstorade.
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ARUNDO Phragmites.
j.- ..JStrand-röb. Rör. Bladvass. Vass. Kasa. TaJiror,
^ " Skärvass. På Finska : Riicko. Kahilas.

Blomvippan är stor med många slaka hängan-
de och hårlika grenar. Småaxen äggtormi-

ga och hvassa. Blomfoderskalen äro mest 5-

blommiga.

Linn. Fl. Su. p. 36. O. 3- Thiandria. 2:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. 37..

Kl. 5 Tbe.männingar. K. Patr. Sälisk. Hush. Juni. 1777— Nov. 5.563.

— 177S Jan. s. 6so. — 1751. Jul. s. 25. — 1785. Jan. s. 218. — i793 Jan.

S. 20 — 1799- J^i. s. i3. Fisr/ierstr. Ekon. Dikt. I. s. 191. Linders Sv.

Färgkonst S:o. 1749S. 102. il/. Lunden Alhandl. om. Vassen. Pres.HELLE-
wius. Åbo 1795.

Oasom grässlag betrakiatit, är Strandroret det största

svenska, växer allmänt i kärr^ insj«'Jar ocli äbräddar , har

krypande mångårig rot, och blommar i Juli och Ang.
Stråen växa blott en sommar, hinna oita till 5 alnars längd

och deröfver, äro trinda, knälulla, utan grenar, bladi^^a,

med lanscttlika, platta, spetsiga blad, som i kanten äro
sträfva, fint sägtandade och finnas stundom brokiga. Biad-
slidorna äro cylindriskaj^ strekade och lUan hår. P.lornfo-

derskalen äro olika stora, lansettlika, spetsiga, köilormi-
ga ; det större af dem 5;ädrigt. Sinäblomstren som de
innesluta, äro 4 eller 6, utan borst, med spetsiga blom-
sterskål, al" hvilka det yttre är a—5 gånger längre än det
inre som är hårigt i kanten, omoifna vid basen med
silkesiik ull. Ung som blomsterskalen,, och uppkonmieu
ilrån fruktfästet. Fröet är såsom moget täckt med de till-

hårdnade blomsterskalen, och flyger ikring med tilllijelp

af Ijunet ellet ullen; om dessa komma i öronen kunna de
orsaka döthet. — En besynnerlig artKuändring af strand-
röret förekommer med enblomniiga blomfoderskal, stun-
dom alldeles toma, klufna i toppen och längre än vanligt.

Blomvippan är också mörkare. Hoffman, i Deutschl.
ora , kallar den .-^r. pseudo-pJiragmkes.

Lyckligtvis är detta stora grässlag, hvaraf på flera or-
ter och mest i Österbotten, finnes så ymnia tiilaån;^ ett

ibland de nyttigare. Om det tidigt alslås, före blomningen
och innan det blir fÖr groft, såsom i Juli, är fritt förblad-
lös sm. m., så är det i synnerhet för kor, både färsfit ock
torkadt, ett godt och begärligt foder, hvaraf mjölkea ö-
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kas ; den bästa växer i mjuk rlyblandacl jord; den som
bergås bland klappur och pä hård sirandbotten, är min-

dre saftig och god till foder. Hästar och getter äta det

älven. Till taktäckning skola rör, då de riktigt uppläggas

och efter det sätt, som med halmtak i Skåne är brukligt,

olVerträffa haliuen i varaktighet. Till papper tjena älven

Rur, liksom halm, och kunna nyttjas deriill ensamme, ell.

i blandning med lumpor; och chiaii papperet ej blir iint,

så kan det dock vara passande till tapeter, omslag ocli

d\'likt. Elter Rörens vederbörliga rötning, stampning in.

ni. las pappersmassa liksom af lumpor. Såsom mattor till

drifbänkars betäckning, användas rör i stället för hahn i

trädgårdar, och under tak eller på vägorar i rum fästas

de, för att qvarhålla gips ell. murbruk. Med blomvippan.

.(Rörtopp) färgas yllcgods grönt. Godset betas först i alun-

vatten och kokas sedan i vatten med sönderhackade blom-

vi{)por, som böra vara i blomma och bruna, ty sedan

de blifvit gråaktiga, ijena de ej till färgning. Om något

af stråstjelkarne följer med,, skall färgen bli mörkgrön.

"Vipporna brukas till stoppning och damqvastar, rören till

spolpipor vid väfverier och brandrör i artilleriet. Det är

på åkrar ett ogräs, som med mycken svårighet kan utro-

tas och är, som sådant, i Halland och Bohus län på san-

diga åkrar och älven i ängar, allmänt och visar me-

rendels källsåg inunder. — Med fröen, som inknädas i ler-

Lållar, hvilka nedsänkas eller kastas i stranden, der maa
vill hafva rören växande, fortplantas Strandröret. Detsam-

ma kan ock med större fördel ske i gyttjiga hafsvikar,

med rötter. Dessa .som äro knäfulla, lingerstjocka, knö-

liga, liera famnar långa, stundom alns djupt i jorden,

hindra flygsand, göra lugnvatten vid stränderna, fästa

myllan och dana derigenom gräsvall, samt orsaka slutligen,

tillandningar. — Om de uppskjutande stråen tidigt om
sommaren och hösten så djupt man kan afhuggas, skall

växten på par år kunna utrotas. I åkrar sker detsamma
genom täta diken och djup plöjning,

Tal), — fig. a. Ett af småaxen med a olikt långa

blomfoderskal, inneslutande 5 småblomster. — b. frukt-

ämne. — c. ett ensamt småblomster, med sitt yttre blom-

sterskal mycket längre än det inre; pensellika fjunet, kän-

nemärket för rörslägter, synes älven jemte slåndarne. —

•

d. ett alskurit stycke af det pipiga strået ell. röret^ med
bladlida och en bit af bladet.
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CARUM Carvi.

KuMMix. Ko/nJan. KtimmeL Brudhtmmin.

På Finska; Kxnnina.

Bladen äro parbladiga, släta och inskurna: små-

bladen niångdelade, utan bladstjelkar och de

nedersta sitta i kors mot hvarannan (decussat.).

Linn. Fl. Sii. p. 95. Cl. 5- PENTANcnix. a:gyn. Umbellarje. Lilj,

Sv. Fl. s. 125. Kl. 5, Femmänningar. Murr. Api>. Med. T. 1. p- 29a.

K. Vete. Ahad. Handl. T. 5. qv, 3- IPharm. Q. Carvi 5 era. Rothofs

bush. Magasin, i. 5. a63.

1 Juni, aret efter sedan fröen aro s3tlda, bloniinar denna

tvååriga växt och Hnnes vild på åkerrenar, vid hnsen och

i ängar med fet jordmån, i synnerhet i norra provinserna.

Roten är tappJik liksom Morotörtens. Sljelken blir stnn-

dom ainshög, är grenig, kantig och fårad, utan här, me«

tahika parasoIJstäliningar i toppen, för hvita blommor med

inböjda, hjertlika blomblad och aflånga strekade frö. All-

männa svepet, vid parasollgrenarnas ntgång, är ohast en-

bladigt, stundom bestående af a ell. S hårlika småblad

och ibland intet; småsvepen, vid småpara&olls grenarnas fä-

sten, saknas.

Fröen böra .Rnnas på Apoteken; de äro hetsiga och

vaderdelande, af något bäsk och aromatisk smak, samt

innehålla så myckt't af en väsendtlig olja, att 3o uns frö

gilva I uns olja, hvilken genom destillation erhålles och

nyttjas så väl invertes till några droppar jemte andra tjen-

liga medikamenter, som utvertes att stryka pä magen mot

>räderpiägor ; den skall älven kunna blandas i sås till rull-

tobak. Fröen kunna ock ätas ensfimma , litet i scnder, och

brukas mycket af hypokondriska och hysteriska personer.

Sönderstötta och blandade i mjukt bröd med renskl vin,

nj^tljas de till omslag på magen emot sama-.a krämpor.

Tartarerne mala dem lill mjöl, sora de blanda med
stomjölk eller vatten och föitära på sina resor; de baka

äiven deraf bröd. På brännvin öka de styrkan; blandas i

grönkål, suikål, bröd, ost, m. m. I inlusion ciier m&d
kokhelt pfigintet \aUun och tillsats af håning, skola Iröen

lösa sism i bröstet. De gilVas äfvtn moi irossor, och tios
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oka mjölken hos Ammor. Kummin bor såsom Iieltandé,

altid undvikas vid feberaktiga tillfällen. Rötterna, som
siundom syltas i socker eller iiåning, skola vara iiirska

tijl mat nästan smakligare än palsternackrötter, och spä-

da bladen nyttjas bland grönkåls växter. — I Skune od-

las växten, hvaraf fröen blifva större, olj rikare och min-

dre skarpa. Fröen sås i små inhägnader, på god jord, om
våren; och löljande året, om hösten^ bergås de mogna fröen.'

I norra provinserna samlas iiuen af vildtväxande kummin,;

Ta b. — fig. a. förs tor. blomma. — b. roiblad, — ^

och d. fru.
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VACCINIUM Vitis id.aea.

Lin GON -VÄXT. Kroson. Tyjjling. Linhär. På Finska;

Puolania. Fuolain. Få Lappska: Johio.

Stjelhen är något triiaktlg med lutande blomkla-

sar i toppen. Bladen omvändt äggformiga

medtillbakaböjda kanter, och inunder prickiga.

Linn. Fl. Su. p. laS Cl. 8. Octandria i:gyn. Lilf. Sv. Fl. s. 164.

Kl. 7. TiEMÄKNiNGAH. K. Patr. Sällsk. Hush. Jmii. 1779 ^ug. $,

ai. Murr. App. Med. T. 2. p. 69. Uälphers Resa genom Si. Koppajlj.

Län o. Dal. s. 311. Rotho/s liusli. Magasin 5. agS- Pharm. Vic Id. B»*.

ex , Fol i a.

Lingonvaxten ar en grenig, srönrligt grönskande, I5g bu-

ske, föga triiaUtig till sin natur; den växer på herg, bac-

kar, sandiga ställen, i skogarne bland mossa allmän, och

blommar i Jitni. Bladen äro mest något trubbiga i ändan

och ganska iint tandade. En atlång blomskärm, urhålkad

i kanten, och hårig, finnes vid eller under hvar blomma, som
är enbladig, klocklik, 4^^'^i''^ven och nedåt lutande. Blqm-

fodret är mest 4k]ufvet. Ståndarknapparne sitta pS

fruktfästet och hafva 2 horn, öppna i ändan för frömjö-

let; växten räknas derföre till naturl. örtHock ,pl: ce hicor-

nes (se N:o 12, 18, 55, 85.). Bäret är moget, rödt eller

hvitt, saftigt, sittande under blomfodret, har 4 rum för

Hera frö. Den vid Helsingbyen i Öfver-Torneå socken

inom en liten krets på Oxberget växande artförändring,

som har mogna hvita bär, är icke skild från den med rö-

da bär, som växer äfven i samma trakt. Vid Hvita ber-

get i samma socken, har v. Linne anmärkt, att den fun-

nits. Hvita lingon säljas stundom till 8 skill. kannan, dä

de röda kosta \ sk. kannan.

Bären äro förträffliga såsom läskande och kylande i

febrar och rölaktiga sjukdomar, och såsom sallat till fet

mat. De förvaras på flera sätt, dels syltade i socker eller

håning, med eller utan kryddor, till mos eller klart sylt

likt gelé; dels inl.ngda i vatten och satta i källare öfver
vintern; äfven beredes med tillsats af gäsande ämnen, t.

ex. socker, godt vin af hngonbär. Sent om hösten sam-
lade bär äro mognast och saftigast ; de sitta ofia cjvar öCver
vintern under snön, och äro då, eller om våren tidigt, bäst.

Tiii i kanaa val juogna bär, tages vid pass i kauna kalin
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källvatten; bären krossas ell. slutas i stcnlat samt s;ås, jem-

Xe saften, i rent kärl, t. ex. anl;are. Elter 5—6 veckors

lid, dagligen omrördt, aitajipas det varsamt och lUan skak-

ning på buteljer, och kan då nyttjas så väl ensamt med

socker, som till punsch, och blandadt med vin. Syltade

Ulan kryddor, kunna de med påslagit vatten tjena till le-

"berdryck. — Lingon och blåbär kokas med vatten, lenmas

att svalna och knådas sedan deri mjöl, hvaraf slutligen ba-

kas ett hclsosamt, välsmakligt surt bröd; detta brukas i

J'inland och Dalarna. Fåglar al Oir- och Trastslägren äta,

helst om våren, sedan snön afgått Lingon bären, och svin

blilVa af dem vid godl hull. Genom misstag af denna i

stället för Mjölonris (N:o 85-) har det blifvit utrönt, att

Lingonblad halva samma verkan vid stenplågor, som Mjö-

ilon. Blad och grenar hysa äiven garfämne, och äro såle-

ides sammandragande.

Tab. — fig. a. en nppskur-en utbredd blomma m. m.

U- b. en ståndare med sina a i ändarne öppna horn; bå-

da figur, förstor. — c. ett Lingonbär. — d. ett dyl. afsku-

xit. — c. en gren från Torneå trakten, med hvita Lingon,
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RANUNCULUS Flammula.
Ältranunkel. Altgräs. IJuegräs. VärkörC.

På Finska: Fleifiiruoho.

Örtstjelken är slak och nedliggande. Blaclenäg^"

formigt lansettlika, och försedda med stjelkar.

Linn. Fl. Su. p. 193. Cl. i3. Polyandr. polygyn. LUj. Sv. Fl.

8. 226, Kl. 9. MÅNGMÄ^^Tl^^GAR. JMurr. App. Med. T. 5. p. S6, ri.ot.liof

Hush. Magasin. I. s. 705. Vharin. FJammulse Herba.

A.Jtranunkeln äger slägtets alla kännemärken, nemligen

5:bladigt Vjlomfoder, 5— 8 blomblad, som vid basen pä
jnra sidan halva liäningshus, liksom en liten klo, med ett

hål för håningen, cch frö utan betäckning. Vi halva re-

dan anfört af detta slägte en annan art (N:o 17), som saknade

några af dessa karakterer. Altranunkelns rot ar mångårig,

sammansatt af lina, ganska långa trådar. Stjelkarna äro

något nedliggande, bladiga, greniga, trinda och släta.

Bladen äro skiftevis sittande, släta, lansettlika, stundom

något trubbiga, helbräddade, eller stundom litet sågtanda-

de, med rännlika, vid basen utvidgade och längre stjel-

kar på de nedre än de öire bladen. Blommorna äro en-

samma, upprätta, guldgula, glänsande i toppen af stjelkar-

na, med trinda blomstjelkar. Blomfodret tillbakaböjdt.

Fröen äro släta. — Blommar från Maj till Aug. och växer

allmännast vid insjöar och strömdrag. KjypramuiTi. (Ran.

reptans), som är mindre, träffas i S3'nnerbet vid sjösträn-

derna i fjälltrakter och har krypande trådlik örtsljelk,

som slår rötter, lär icke vara en förändring af denna, utaa

en egen art.

Den Frossa som första gängen anfaller, och som der-

före mest besvärar barn och är oordentlig i afseende på
fritiderna och feberns återkomst, kallas Altan q\\. Altjros"

sa. R.anunkelarten, som af sin föregifna kraft att bota

denna sjukdom, har fått sitt namn, verkar härvid ganska

enkelt såsom en senapsdeg eller spansk fluga, hvilken drar

opp blås?i eller rodnar huden. Genom sitt enkla verk-

ningssätt har det kommit nästan endast i så kallade kloka

gummors händer, hvilka derföre förtjena namn af kloka,

att de förstå insvepa det enkla, som i den goda allmän-

hetens ögon sällan vinner förtroende , i oräkneliga löjliga

bisaker af mystiskt utseende. Växten med bladeji bultas
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färsk eller torkad, blOtes i ättika ocli bindes pu pulsarrio

vid -Jiandlorven, kort lör Icberns ankomst liksom Hviisipp.

(N:o 3), men bör ej Ugga lör länge, om den drar starkt,

och högst ettdj-gn, emedan man har exempel att stället blif-

vit hvitt, känslolöst, värk har inst;illt sig i armen oc!i

slutligen kallbrand. I tiggarhopen löröfvas med denna

ofta bedrägerier, liksom med fisra af Pianankelarterna

,

(scelcrat. bulb. acris); de binda bladen pä kroppen för

att få sår, ocli stundom inblåsa de tillika lulL emellan hull

och skinn, li\ araf huden synes svullen. — vSåsom skarp

till sin natur äter Boskapen den icke; hästar sägas fä lef-

ver- sjukdomar deraf, och för lär är den äfyen skadlig.
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AQUILEGIA VcLGARis.

Akleja. Akcrlcja. Tyska hlochor. Pä Finska: RjipnlinrnofiOi

Örlstjelken och Bladen äro släta och utan hår.

Håriins^s/itiseii inåt krökta, knappt af blom-

bladens längd.

Linn. Fl. Sn. p. i86. Cl. iZ. PoLT^tANDn. J^gyn. L-lf. Sr. Fl. s. »ar.

Kl. g. MÅNG M vNNiNG A.R. 5—5:qvinii. Fisrhcstr. Ekon. Dikt. I. -s. i5r,

i>/wrA App. Med. T. 3. p. i. P/tarm. A(|i.il. ae Sem, Herba , Flores»

A,k.klejan planteras så allmänt i trädgårdar för prydnad,

att den knappast anses mera som en inhemsk växt; den

finnes likväl vild i Skåne och VesterGölIand. Blommorna va-

riera myckel; äro mest blå, men älven purpurröda, vio-

letta, ljusröda och hvita ; stundom utan liåningshus och

sa dubbla alt man räknar 6 — 8 strutformiga blomblad,

stuckna liksom det ena i det andra. Roten är mångårig

och knölig (luberosa). Växten är upprätt, r ell. i } aln

hög, något grenig och bladig. Ptotbladen ha längsta blad-

stjelkarna, äro dubbelt Sdeiade (biternata), med nästan

vigglika, flikiga småblad, som äfven ha bladstjeikar ; de

öfra bladen äro Sdelade (ternala) och de öfversta ha he-

la småblad. Blommorna sitta i form af blomriiska i top-

pen , hänga nedåt , äro utan blomfoder med 5 blomblad, e-

mellan hvilka sitta 5 strutlika håningshus, som äro kroki-

ga och trubbiga. Fröhusen likna skidor och äro 5 särskil-

ta för mänga frö, hvarföre växten ibland naturl. örlfloc-

karna räknas till den, som har mänga skidiika fröhus

{MtiUiMlujui^ LiNr<.), och som anses något giltiga. Den
blommar i Juni.

Då nästan allting skulle försökas till läkmedel, blef

ej heller Aklejan förgäten, och hon /ick äfven ell rum i-

bland Apoteksväxterna. Fröen berömdes då mot utslag, kop-

por, mesling, elaka sär i hulvudet m. m., och gåfvos in-

verles såsom emulsion (se N;o 8) eller högst till i drakma
i pulverform. Om fröen äga någon kraft att öka försva-

gade lifskraiter, så torde de väl på detta sätt kunna be-

fordra '.Uslaget och säledrs kanske någon gång räddat en
sådan sjuk ifrån döden. — Flera vittnesbörd, bland hvilka v.

Linnés är nog alt anföra, bestyrka likväl, att förstör dosis
af Iröen, hcir dödat ell barn, — Blå färg torde af dtnn^s
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Llå l)IoiTiiriOr liksom af Blåklint (N:o 52) och Riddersporré

(N. 5S) kanna tillredas. Att blommorna lärga sirap blå och

alt Violsirap dermed lörlalskas, är redan vid N:o 8 nämdr,

iTill upptäckande af syror och lutsalter i upplösningar,

skall denna blå växtsaften vara b.itlre nn den af Luktvio-

ler (N:o 8).— Bien hämta håning af blommorna, och bita

hål på Luningshusen, liksom Getingar (Vespre), för att uti-

från kunna komma in, då huset är lör långt och smalt

idertill.

T^^lf, . [ig. a. Pistiller med derpå sittande fjnll vid ba-

sen. b. en ståndare. — c. ett strutformigt, krökt ocll

jrubbigt håningshus. — d. ett rotblad.
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LYCOPODIUM Selago.

Ltslummer. Lnshimmer. Loppgrus. På Finska;

Kiisirnoho.

Stjelken är adelad (dichotomus), upprätt, med
jemnhöga grenar. Bladen sitta i 8 rader längs-

eFter kring stjelken. Frökapslerna finnas på

bhden vid deras fästen,

I/m. Fl. Su. p. 376. CL 9./,. CnTPTOGAKT. Musci, Lilf. Sv. Fl. s.

59». Kl. 16. LÖNNGiFTE. Mossor. Ålurr. App. Med. T. 5. p. 49'- Tians-

acr. of the Linnean Soc. Vol. 2. p. 3i5. Dillen. Hist. rausc. p. 435- 4:<»'

Oxon. 1741. P/!ar/«. Musci erecti Herba.

X~Ivad Lummersingtet 1 alTmänliet angår, hänvises Läsa-

ren till N:na 69 och 96. Den art vi här anlöra^ växer i

bergsrefvor och gamla mosslupna barrskogar, är ständigt

grön och lysande, hvarföre den kallas Lyslummer (Selago,

* (TSÅocyéoOt splendeo). Dess mårrgäriga rot år tradig

och underhåller en' växt af i alns högd vid pass, mer ocb

minure upprätt växande, med sljelkar, som dela sig 1 ä

grenar, och des&a åter i a, o. s. v. (dicbotomiaj, likväl

så, att alla grenarna lormera en nagoilunda jemniiög topp

{caulis fastigiatus). Bladen äro lanselllika, spetsiga, nå-

gm urhålkade, öfVerallt tätt sittande och ikring stjelkarne

fördelade i g snedlöpande rader, hvilka biist upptäckas

den stjelken ses uppifrån- nedåt. Emellan bladen sitta njur-

fioriniga Irökapsler, vettande med sin urrundade sida at

»tjeiken. De äro i synnerhet mogna i Juli ell. Aug. , öpp-

na sig med 2 skal,, såsom en ostronmussla, och bestå af

«tt enkelt rum för många pulverlika fina gulaktiga frö-

Jfir. tox*s i Norwich försök att sä dem, och deraf upp-

draga verkliga plantor till Lysinnimern, tyckas bevisa att

de äro växtens rikliga frö, och icke svarande mot frömiÖ-

itt (pollen) på ståndare- knapparne hos andra växter.

B-lotnningen synes ske närmare mot toppen, och de töm-

da höl^apslerna blifva bruna, qvaisittande samt finnas

derföre nedåt hela stjelken; de som sitta mot toppen äro

gula, I öfversta stielkspetsen, så väl som stundom längre

jaed emellan bl iden, finnas små utskott , sanmiansatta af

6 olika flikar, fastade pä en liten stjclk : inom dessa, nä-

stan sum blomblad inom ett blomfoder, utmäika sig i
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Sjmnerliet Z trubbiga mörkgröna blad. — Efter vissa år*

förlopp, då roten blir lör gamma]
^ gulnar vuxtett ock

dör ut.

Lvsluminern har vidrig, men livavken bäsk ell. skarp

smak. Invertes nyttjad orsakar den kr.ikning och laxera-..-

häftigt; är således ett farligt medel och, utom i husmedi-

sin, knappt nu mera i)vuklig. Den troddes kunna rrsfjka

jnisslall, och var derfure en tid förbuden att sä'jas till

misstänkta pei-soner. Böndeme på åtskilliga orter, nytija

den i form af dekokt ell. som té , såsom afiföi-ande; nui

i dosis, som icke vftl är bekant, bör man vara försigfig.

Åtskillige inbyggare af fjälitrakter skola l^ruka dekoktcn,

förmodligen till kräkmetlel, då de frukta sig hafva fått

gift invertes. — Emot ohyra lios Boskap, Hästar, Svin m. m.

skall dekokten till tvättuing vara ett godt och säkert me-

del, ocJi kokas af somliga tillsamman med hartsfulla (kå-

diga) furustickor. Men att i samma afsigt nyttja den lör

inennLskor, är farligt, emedan hufvudet skall deraf lida.

På blånader efter fall och stötar, är dekokten till omslag,

filler att tvätta med,- ett berömdt fördelande medel.

Tab. hg. a. ett blad med sin frökapseL — b. detsam-

ma förstor. — c. och d. visa på olika sidor ett af de

lYiest i toppen sittande utskott. — e. ett dylikt som böljat

siå rétter; alla i naturl. storlek,
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FESTUCA Gigaintea.

{Bromus giga/iLeiis, Linn.)

Sx OR- SVIN G EL. Låu^låsta.

Blomvippan är lutande åt en sida med slaka

grenar. Småaxen sitta skiftevis, äro 4— 6*

blommiga och borstförande. Bladen äro nä-

stan svärdlika och ådriga.

Linn. Fl. Sv. p. 34 Cl. 3, Triandb. 2:gyn. (Bromus gig^n'-)
f'(/-

Sr. Fl. s. 51 Kl. 5. TREMinN. (Brom, gig.). Ber^U Tal om Sv. Äng-

»köts. 8:0 1769 p- 5/.

D.eita gräs ar icke ibland de allmnnnaste hos oss, irien

växer dock vildt i Skäne, VestergöUand, Pioslagen o. fl.

st. helst på fuktig jord och i skugga. Slägterna Bromus
och FeUiica hafva såsom karakterer det gemensamt, att

blomfodren äro askaliga och småaxen afiånga, vettande åt

båda sidor (disticha?) ; men som Bromus har dessutom in-

re blomfoderskalet "kaiiilormigt och hårigt i kanten, samt

borsten fästad längie nedom spetsen på blomfoderskalet,

(hvilket hos denna gräsart icke finnes, utan sitter borsten

vid spetsen), så har det synts billigt att i ändringen af

slägtnamnet, liksom S \iith, följa Villars och kalla den

Festuca. Alla arter af Bromus hafva dessutom årig rot,

men dennas rot är månoario såsom Fesluk-arternas och tiå-

dig. Den blommar i ,ln.'i 1 11. Aug. Strået är trindt, upp-

rättvä\ande till riar alnnis längd. Bladen äro spetsiga , bre-

da, platta m(,-d stralva kanter. Bladskärmarne korta, o-

jenma i kanten fems r 1 , stråomfattande och rödhktiga.

Blojnvippans grenar (jch blomfästen äro kantiga och sträf-

va. Blomfoderskalen aro spetsiga, köiformiga och olika

stora: det inre är biedasl och 5ådiigt, i kanten nästan

slätt; (med synglas ser man kanten slräf, såsom hos de fle-

sta Festukarter, men icke håiig ell. kamfonnig, såsom hos

Bronuis). Borsten är 2—5 gånger längre än smabl(>mstret„

sträf och fästad vid t\\. litet nedom spetsen af blomfoder-

skalet.

Försöken, som väl icke ännu äro många, att för sig

sjelf odla Storsvingcln, hafva slagit väl ut. Den vä^er och

trifves förträffligtu väl på god och något fuktig jord. Ehtt-
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ni gräset icke växer fort, och kan således Icke odlas i

aisigt att tidigt nyttjas, räcker det likväl så mycket
längre på hösten. Boskapen äter det gerna, och dess längd

samt biadrikhet och bladens bredd giiva det företräde

för mänga andra grässlag. Tvenne gånger om sommarea
kan det med fördel afsläs, cm det växer på tjenlig jord.

törsta sommarn sedan fröen blilVit sådda, har det vid ett

försök, knappt varit synligt för nässlor och ogräs, men lik-

väl året efteråt temligen frodigt. Ängar härmed sådda sko-

la få ovanligt vackert utseende, emedan gräset är högt,

stundom nära 3 alnar, bladrikt och har en vacker rik

blomvippa. Dess frö, som utan svårigliet släppa skalen,

kunna lätt samlas och rensas; de mogna äfven tidigt,

Tab. — fig. a. pistiller, ståndare och håningshus. —

;

b, blomfoderskal med borst. — c. blomsterskal. * * en

del af blomvippans topp, har här blifyit afskuren.
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PRUNUS Padus.

HÄ.GG. Pä Finska: Tuomi.

Löfven äro äggformiga, spetsiga och sågtanda-

de, med 2 små körtlar inunder vid basen.

Blommorna sitta i klase (racemus) , och äro

nedhängande.

Linn. Fl. Su. p. 165. Cl. 12. IcosANDR. i:gyn. Z.///. Sv. Fl s. iga.

Kl. S- T JUGUM ANNINGAR. iiquiii. Mun: App. Med. T. 6. p. 124. B.OC-

hoffs Hush. Magasin s. 199. K. Fatr. Sällsk. Hush. Juni. 1789. Dec. 17?.

— 1791. Leche, om vilda träii.s och buskars plant. 8"-vo. 1791. s. 3l'

I^hartn. Padi Cort. Baccae.

TJL Irädet ar icke att räkna bland stora trädslag, men har

likväl icke natur af buske, eliuru det i häckar olta med
buskarter planteras. Det blommar i Maj med utslagna

löf, och växer helst vid byar, pä fuktiga ställen och i

god jord. Dess grenar äro trinda och släta. Löfven äro ådri-

ga, släta, med fina inböjda sågtänder; de blekna ej, utan

rodna af höstk^-^lan.-Löfskärmarne sitta inom löfstjelkarnas fä-

sten, äro 2:ne, smala och jemnbreda. Bloniklasarne, som äro

enkla och ensamma, utgå från nya grenarnas fästen och föra

löf vid basen. Blombladen äro hnt tandade. Frukten ut-

göres af svariblå äckliga bär med sten- eller kärnfrukt.

Dess tidiga löf och rika blommor, göra det prydligt

till häckar och alléer, som vårtiden äro ganska vackra;

men som en obehaglig sinnebild af skönhetens förgängHg-

hct, slutas hijigens v.ickra utseende med dess bloinnings-

ticl; under fruktens tillväxt infinna sig bladlöss och anJra

insekter med deras larver af mänga slag, hvilka smutsa,

fläcka eller söndergnaga löfven. Åtskilliga djur, t. ex. hä-

star, getter, råitor, mullvador, sorkar m. m. sky trä-

det. Hästen skall ej äta hö ur en stege eller häck, gjord

af häggpinnar; ett visst slags hu.shållare skall derföre i si-

na stall, stundom nyttja sådana öfver spiltor, ämnade
åt främmande hästar. Häeg planterad kring en irädgåid,

eller i stället pinnar nedstuckne i jorden till i alns afsiänd
ifrån hvarannan, sägas afhålla mullvador och sorkar; lik-

väl torde detta ej vara så alldeles afcjox-dt, emedan mull-
sorkar stundom uppskjuta nmllhögar i grannskapet af

Håggens rötter. Hägglöf och qvistar läggas i lador under
säden för att bortjaga siuu möss. --• Barkem bäska smak
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liknar nägot den af bittermandel; den yttre såsom mest
harls.iklig, är bäst. De kokl pä bark, siimlad vintertiden,

ar rudaktig, och meva samnifindrrigande
; på soniinar-

bark är den blekgul och bäsk. Den har ofta botat frossor,

ooh ges i pulver liksom kina, ibland i iörer.ing ined sal-

miak, eller ock diickes af dekokten pä barken , efteråt.

Tiil 6 — 8 nns al' torkade barken, tages on kanna vatten,

som iakokös till h;ilften, silas och förtrires till ett qvarter
ojii dagen, i 4 j)ortioner. Detta nitiicl skall ock kun-
na b) ukas mot skörbjugg. Af ovana gör det i början stun-<

dom äckel. Aled dekokt sägas äfven vissa iindiig?» vene-
riska åkommor i Finland vara l>otade, mun qvicksilfver

medel torde tillika dertili vara nödiga. Dr. Lundmark
har dock med förmån användt dekokten i bad, till lin-

dring af plågorna, förr än meikurialmedlen hunnit fuU-
komligen bota dpf onrla. Btirpn äta<! af barn, stundom
begärligt med litet salt , men äro syrliga och något äckli-

ga. I Finland användas de mot rödsot af bönderna; men
böra brukas med försiglighet. Lagda på vin torra eller

färska med sönderstötta kärnor, fås Häggbärs-vin, likt körs-

bärs- vin och af mänga mycket omtyckt; och destillerad»

med bränvin fås en dryck, som har lukt och smak afv/Per-

siko bränvin, L vilket dock, kanhända, ej bör nyttjas för

ofta eller i stor dosis. Få de undergå gäsning gifva de
af 36 kannor, vid pass 9 qvarter bränvin, och brukas

dertili mycket i Ryssland. Åtskilliga djur sägas må illa al;

bären. Sådda då de äro väl mogna, som sker i Septem-

ber eller Oktober, fortplantas trädet latD^ med dem.

I upp- och nedvända grästorfvor nedstickas kärnorna i

mullen i — 2 tum djupt, då de sedan om våren uppkom-
ma. De kunna ock sås på trädgårdssängar och sedan ut-

flyttas. Skola kärnorna eller stenfrukten förvaras öfv^r

vintern, måste det ske i torr sand, och kallt, ej fukiigt

riim, annars g\'o de ej första året. Genom ro' telningar,

som tagas vid gamla stubbar och träd, iortplantas Häggca

-äfvea. Veden är hvit och böjUg.

Tab. — fig. a. ett förstoradt blomblad. — b. försto-

rad pistill. — c. förstorad ståndare. — d. en förslorad

blomma med afplockade blomblad. — e. kärnfrukten eler

nöten hel. — f. f. nötens 2:ne halfva skal. — g. kärnjn

gom legat i nöteu. — h. fruktklase; dessa i öaturlig storiej^.
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GALIUM BOREALE.
NonDiSK Gälie. Mara. Hvit J. Marias säiivlLahtti

Hl it Mara. På Finska: Mattara.

Örtsjelkeii är straf och upprättväxande. Bladca

sitta 4 tillsapiman midt emot hvarannan , äro

lansettlika, Sädriga och utan hår. Frukten är

styihårig (hispldus).

-Linn. FJ. Su. p. 44. Cl. 4. Tetbandima. i:gyn. "LUj. Sv. Fl. s. 61.

Kl. 4.FYRMÄ.NNINGAR. i:quinn. K. Vett. Akad. Handl. i745-«' ^44- •Pö^^"''

Reise d. d. Russ, R. T. 1. s. 62 — 64.

D,etta talrikii sl<it;te krtnnti ig«" med sia enbladiga, 4^^^^"

de, platta blomkrona, fästad öfver iiuktä ir.net, som seder-

mera utgöres af två tätt samraansittande frö. Arten som vi

här upptaga är allmän, kan blifva mest alns hög, men ibland

ganska låg på dålig jord och bar mångårig, krypande,

gvenig, smal och mörkröd rot. Bladen sitta liksom i kors

4 st. tillhopa ikring stjelken, äro olika stora och i kanten

sträfva. Bloravippans grenar dela sig i 5:ne, livilka åter

5grena sig, o. s. v. (txichotomia). Blomsijelkarne bära hvar-

dera liksom en liten blomqvast (corymbns), njcd meren-

dels a äggrunda blomskärmar. Dess iivira blommor ut-

spricka i Juli eller Augusti, och växren träffas temligun all-

män på ängar och torra ställen ocJi räkjjas {'6x bladens

skull, som sitta i sijernform, till nat. Öi:ttiockcn pl:a. Stel/atce.

Som foderväxt rekommenderar sig icke nordiska Ga-

lien, emedan hästar äta den icke, och hornboskopen o-

gerna. Ej heller äger den ännu rum ibland de medicinska.

Endast såsom färgväxt har den synts förtjena sin plais i-

bland Sv. Botanikens i iörsta Afdelningen förekommande
örter. I åtskilliga landsorter nyttjas idolen till röd f;irg på
ylle,oc]i pä somliga ställen förhöjes färgen derigenom, att

godset, antingen förut eller efteråt, färgan gult med björk-

löf (N:o So). Rötterna samlas tidigt om våren eller sent

på hösten, rensas, torkas och stötas eller malas till mjöl.

Detta blandas med mjöl af malt, elierock kin i stallet för

maltet , brukas svagdricka vid kokningen. I grytan läggas

godset och pulveriserade roten med sädesmjölet, hvarftals

i mån af godsets myckenhet. Vatten tiilslås (eller svag-

dricka) och kokas en stund; sedan upptages godset, sköl-

jes och torkas.— Hyska inbyggare bi\uka en annan Galie-art
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(Gal. mollngo), lunnen vid Stäke, på K. Djurgård, i Up*

land, Roslagen m. m., jemte roten af Färgmadra ( Asper.

tinct.) till röd färgning, och som lörmodligen nord. Galicn

kan på lika säit njttjas, anlöra vi äfven deras sätt att

liandtera den arten, som hos dem är bruklig. Torkad ocU

pulveriserad, antingen i trämortel eller qvarn, gores af röt-

ternas mjöl med, vatten, en tjock deg, som öfver natten

sättes i varm ngn. Följande dagen tillslås mera vatten,

omröres och kokas ganska väl. I vattnet som nyttjas till

utspädning, koka somliga förut litet ung Ek- eller Björk-

bark, andra litet aska i stället, hvaraf färgen skall blilVa

klarare. JXär färgsoppan synes nog röd, doppas yllegod-

set 2 — /) cll. 6 gånger, först i soppan ljum, men sista gån-

gen kokande; emellan hvar gång bör godset torka. Slutli-

gen sköljes det i strömvatten och torkas. Egentliga färg-

ämnet finnes i rotens bark eller yta, och derlöre ger det

svartröda pulvret, som vid lindrig slötning först eihålles,

den vackraste färgen.

Tab. — lig. a. Fruktämnet med märket, — b. blom-

ma ; båda förstorade.
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ANAGALLIS Arvensis.

Åtcer-at. F, Arfve.

ÖrtsjeJken är nedliggande med hela äggformiga

'

och under mörkprickiga blad.

l,inn. Fl. Sv. p. 63. Cl. 5, Pentandr. ir^yn. Lilj. St. Fl. s. 87'

Kl. 5. Fem VI Ä NN. i;r.iin. Patr. 6älisk. Hiish. Jurn. 1785- Jan. aa/. Fi-

scherstr. Ek. Dikt. I. S. loi. Miirr. App. Med. T. 2. p. i, Pharm. Ana-

gallid. Herba.

I synnerhet på trädesakrar i Skånska slättb3''gden, och äF-

ven på GoltUmd samt i Vestergölland, växer pä torr och

härd jord, denna i Sverige annars sällsynta åriga växt,

hvars bloniningstid infaller i Juni -eller Juli månader.

Stjelken är vid roten ganska greni,'^, akantig och utan här.

Bladen sitta mest zrne niidt emot hvarann, dock händer

att de pä let jord växa 4 i kors, äro helbräddade och utan

bladstjelkar. Blomstjelkarne äro enblomraiga, ensamma,
längre än bladen, ifrån hvilkas fästen de utgå. Blomfo-

drets flikar äro 5 och lansettlika. Blomkronan är Ode-

lad och mest skarlakansröd: stundom blå, eller hvit. Stån-

darne hafva glest sti-ödda ledfuila hår, äro violetta med gula

knappar. Märket är trubbigt och ojemt. Fröhuset är klot-

rundt, och då det är moget, liksom ruadt ikring tversföre

afskui-it (caps. circumscissa) med många kantiga frön. I

våt och kall väderlek drager blomman sig tillsamman,

men öppnar sig annars förmiddagen kl. 8 vid pass, och

slutar hop sig strax efter middagen. Af blommans likhet

med ett hjul, kallas naturliga CrtHocken, dit hon af v.

Linne föres, phce rotace^.

På ansedda mäns uppgifter, skulle vi kunna fylla

rummet med mänga till utseendet förliäiHiga rön i medi-
cinskt af.s<;ende, rörande denna växt. Men efter all san-

nolikhet har den i böijan ägt myndiga förespråkare, och
dertöre har det hdiult såsom vanligt, att örten öfver sin

förijenst blifvit utskriken och ber-ömd — Färsk smakar
den först lik kålväxter i allmänhet, men sedan nåpot bäsk
med ringa skärpa, livaräf kan slutas, att den kanske har
någon lösauflc och fördelande krftft. Utan att ingå i nå-
gon granskning af Auktorernas btaättelser om örtens nytta,
hvilken endast genom riktiga ytterligare försök kan best.im-

mas, torde det lillätas att anföra hvaremot den blifvit an-
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ANAGALLIS ARVEKSIS.
vand. Mnn uppger isynnerhet mjeltsjuka, galenskap,' ögon:»
pläaor och rasande djurs bett, mot hvilka växten ingi.fs så-
som pulver, sntingeni infusion eller dekoktpä densamma.-
Tisst är emedlertid alt om den skali samlas till medicinskt-
behof, bör den tagas, ej under blomningen såsom man
tillstyrker, utan förut, ty annars är den äAnu kialilösaré^
Fåglar af Sparfslägtet äta gerna dess frön.

Tab. — fig. a. förstorad pistill. — b. dylik ståndare. -^
c. ett iörstoradt hår af dem, som sitta pä ståndames strän.
gar^ liksoiu ledfulit. —. d. blomfoder. — e. frölius, o^ipnadt.'
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CHiVEROPHYLLUM Sylvestee.
Hundloka. Ilundhax. Hitndhtixa. Spåht(ir. Hnnd-

kuinniin. f^ildhinnviil. På linska : Kuira/iputhi.

Orlstjelken är långsefter strimmlg och rafflad,

med något liksom uppsvällda knä.
Linn. Fl. Su. p. g^. Cl. 5. Pejitandria. 2:gyn. (llmbellatae.) EJusd.

SliånsKa Resa, s. 267. Lilj. Sv. Fl. s. 123. Kl. 5. Fem m ännin g a n. (Pa-

r.iso!lblnmmor). K. Vett. Ahad. Iland). 1742, s. 57. — 1747- s. 78- Rolft.

Hush. Mag. s. 484- — Mun . App. Med. T. i. p. 235. Vharm. CIcutaii:e

Herb a.

JL JLuncUokan är en allmän växt i trädgårdar, på åkerrenar^

vid b)'^ar och hus , på bördig och god jord. Dess tapp-

lika rot, som af Anktorerna kallas troligen rättast mång-
årig, anses älven att vara aårig eller ock ärig. Ortstjel-

ken kan bli i— a alnar hög, är grenig, bladig, nedtill

fint luden och liksom svallen nedanför de korta och ut-

vif^Igade bladstjelkarnas fäslen. Bladen kallas Slaldigt penn-

taggade (tripinnata), med spetsigt inskurna småblad. Pa-

rasollställningarna silta i toppen med hvita blommor och

aHangt eliiptiska, otydligt strekade^ trinda, släta och hår-

fria frö. Småsvepen (involiicella) äro äggforuiiga, hinnak-

tiga, 5bladiga, nedböjda och håriga i kanten, Jimi och

Juli månader är dess blomningstid i Sverige.

För sin likhet, i synnerhet med Konieörten (Con. ma-
cnl.) och obehagliga lukt, har denna äfvcn blii\it niiss-

tnnkt, men inga kända iörsök liafva hiuilis bevisat dess

skadlighet. Såsom foder bergås Hundlokan och ätes af

boska])en både färsk och torkad, kan hända mindre ger-

na , nun dock utan alt må illa deraf. Egentligen såsom
färgväxt, lar den här ett rum. Förrän blommorna hunnit slå

ut, afplockas de med parasollställningen och toikas, samt bru-

kas att dermed fästa gul färg på ylle. Godset betas först i

alnnvatlen och kokas sedan med Hundloksblommorna, samt
sköljes slutligen i kall lut; ju starkare lut man nyttjar,

och jii oftare godset deri sköljes, desto vackrare blir fär-

gen; men för hvar gång måste tagas ny lut. — I stort

kan hela växten anviindas och ger äfven grön färg. — Med
kalk i alkokct ])å växten betsas flera trädslag vackert gula.

Tab. — /ig. a. förstorad blomma, — b. frö i naturlig
stoilek. — c. rotbliid.
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BOLETUS Igniarius.

Fnösk-ticka. Pä] Finska: Taula-kääpcL

Koiranluio/w.

Har ingen Svampfot ^ liknar en kudde eller

dyna, är slät, fast med något våglg yta, ocli

har inunder fina pipiga perpendikulära hål.

Lhin. Fl. Su. p. 4,: i- Cl. 24. CnYPTOO.VM. Fungi. Lilj. Sv. Fl. S.

«52. Kl. i6. LÖNNGiiTÉ. Svaninar. Murr. A^f. Med. T. 5. p. ^^U

lohann. Agar. (^uei-o. 1, hg. chirurgor.

På åtskilliga slags trädstammar, förnämligast och kaliska

endast då de af röta äro angripna, växer Faösktickan nog

allmän, men har hvarken fot, såsom en del andra svam-

par, ej heller rot. Den träffas på åtskilliga trädslag, men
mest på Bok och Björk och sitter på sjelfva stammen, eller

på stubbar, som stå qvar efter fällda träd, samt tränger ofta

teml. djupt in genom barken i vedaktiga fibrösa delen af trä-

det; den varar Hera år och kan växa till storlek af nära } alns

diameter, rärgen är på gamla ofvanpä gråbrun med,

mörkare eller ljusare bälten, och inunder hvitgrå. De unga

äro nästan klotformiga och utan lydliga pipor i undra ytan&

Svampen liknar en häslhof, emedan den är rundad i form

af en halfcirkel och fästad vid trädet med sin raka sida,

hvilken är tjockast. Hvart år visar sig nya tillväxten, som
sker nedåt, liksom med ett nytt lager, inunder, hvarvid.

det understa alltid är bredast och utgör på ri>ndade

kanten den tunnaste delen af svampen. Den omgifves

på sin. öfra sida med en hård barklik skoi~pa, luidtr

hvilken ett mjukt svampaktigt väsende ligg^^rj och un-

derst finnes ett lager af rätt uppstående pipor, hviika i

lekans jerrna yta öppna sig och lia der ingen bark. Des-

sa pipiga hål utgöra kännemärket för Pipsvnmparna till

skillnad frän dem, som ha skifvor, ådror, piggar, nälfor-

mig yta o. s. v. Inom piporna, fredade för regn genom
sitt läge, förvaras fröen, likasom emellan lamellerna hos

skifsvamparna (N:o 28. loS.).

Om varmt vatten slås på färska svampen svartnar det
ej al tillblandad jernvilriol, och visar således intet spår

på sammandragande ämne. För lång tid tillbaka har den-
na svamp nytijais emot blodflöden och till äådaHt l«--
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hof fivinskiljes det liarda och pij)ipa , men det svampal<ti-

ga, som är öfrigt, torkas^ bultas ocJi gures mjukt: en bit

deraf, något större än det blödande såret, lagges derpåmed
luddiga sidan inåt, och sedan ett något större stycke deröf-

,ver; slutligen göres ölVer aillsamman ett stadigt iörband,

med kompresser och binda. Pä detta sätt har den hämmat
blodflöden till och med ur pulsådror vid åtskilliga kirurgiska

operationer; dock bör efterses att pulsådern ligger emot ett

fast och stadigt ben, så att tryckningen på ådern må kun-

na ske emot dotsaniina; ty i annat lall är medlet ic e

gäkert, och således då jiulsådror, som ligga bland mju-

ka delar, blilvit skadade, icke synnerligen alt påräkna.

Det verkar medelst sin mjukhet och jemna tryckning, lika-

som linneskal, grått papper och dylikt. Den så kallade

fönstersvampen ( Spong. offic. ), sväller sedan den blilyit

lagd på det blödande såret och trycker samt tilltäpper

såinedelst kärlets öppning. Emot stark näsblod , pläga

bitar al fnösktickan instoppas med lördel i näsborrarne.

Lapparne nyttja den, liksom Kinesarne sin Moxa, att i

små bitar albränna pä huden, der värken, i synner-

het den af reumatisk orsak, kännes. Man har sett Mun-

lås eller krampdrag i nedra käken ( Thrismos max.

)

åtkilliga gånger hos samma patient, häfven genom en,

eller Hera fnöskbitars albrännande på sidan af halsen,

nära käkens fäste. — Att den .med stål och flintsten

nyttjas att slå eld uti, är allmänt bekant. Dertill väl-

ies det mjukaste, som kokas i lut, sköljes, torkas och

bultas väl; dtlta kokas sedan å nyo i salpelerupplösning,

torkas och göres mjukt. Vill man slutligen svärta det med

finmalet krut, som guides in i torra fnösket, blir det än

mera eldfängdt ; det brinner likväl, i vanlig luft, icke

med låga, ulan endast glödgande.

Tab. lig. a. en nyss utväxt fnöskticka, — b. en liten

bit af svanii.ens understa lager, föreställande piporna,

sedda genom lörsloringsglas.
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PO A ANNUA.
H v I r G R ("

. Arigt ängsgräs.

Stråen äro mest upprätta, hoptryckta och vid

roten grenlgn. Blomvippan med nästan vin-

kelrätt utgående grenar, äggformiga småacc

och åtskilda, frisittande, Sådriga småblomster.

Linn. Fl. Su. p. 25. Cl. 5. Triandp.. 2:gyn. Lil;\ Sv. Fl. s. 45. KF.

3, Tremämning AR. ax^uinn. Berg. Tal om Sv. Angskötseln. s. 67.

Ibland de 4 arter (X:o 5o. SS. 102. 107) af Grö- slägteC,

hvilka redan fått en plats i detta verk, finnes vid N:o loi

slägtkarakteren till en del upptagen. Det kan här tilläg-

gas alt häda blomfoderskalen äro inangblominiga och små-
axen \id basen rundade. — Ifrån dess mångtrådiga åriga rot,

uppskjuta många något nedliggande strå, som vid lederna
slå nya rötter, ej långt frän de ganilaT Bladen äro sma-
la, jtmnbreda, platta, här och der på tveren krusiga,

slnnkiga, och i kanten sträfva. Bloinvippans grenar utgå
mest 2 och 2 ät sidorna; småaxen äro släta, gröna och hvi-

ta. Blumioderskalen äro olika stora, kölformiga och spet-

siga. i>måblonistren sitta åtskilda, äro något trubbiga,

hinnaktiga i kanten och icke med hår lastade vid hvarana
och således frisittande (liberi). Den blommar nästan hela

året, stundom under snön, växer allmän, i synnerhet vid

byar, hus och på ängar, samt är i trädgårdar ett förtretligt

Ogräs. — I fjälltr.ikter skall den ur blomhvippan skjuta

skott, liksom till nya stånd (vivipara), i likhet med Fårsvin-

gAn (N:o yy).

Såsom foderslag med årlg rot är detta gräs, för de
med konst tillredda ängar, icke synnerligen att rekommen-
dera , och då dertill kommer att gr.iset är lågväxt och fyl-

ler icke stort i ladan, skulle det snart synas som det ej

förtjänte mycket afseende. Likväl skall det vara för kor
ovanligt mjölkökande och gilVa smöret förträfflig god smak.
Det bäst9 smör, som fås i London, kommer ifrån öfra de-

len af Suif )lk, hvarest detta gräs växer i ymnighet, och
läcker der betesfälten ölverallt, hvarföre det också kallas

Sitffolk grass. Hr. S ri ll in G i' le e r ökar denna anmärk-
ning med ännu en annan, alt som gräset ej är ömtåligt

och lider ej, utan frodas bättre om det trampas, så kan tilldess

ymnigare växt bidragi, att lindrigt låta med en vält nedtrycka
det i börjau af sommarn eller våren Dess egenskap att ifrån

stråen slå nya rötter i jorden, kan vara orsaken att det
växer irodigare sedan det blifvit nedtryckt.

Tab. — hg. a. Pistiller, stånd. »re och häringshus för-

storade. — b. ett af små-axen, med sina blomster, sedt
genom förstoringsglas.
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VERONICA Beccabunga.
BÄCK B UNGA. Källportlak.

Örtstjelken är krypande. Bladen aflångt ägg-

runda, platta, saftfulla, sliita och glänsande.

Blommorna sitta i spirlik klase (corymboso-

racemostie).

Linn. Fl. Su. p. 5. Cl. 2. Diandji. iigyn. LilJ. Sv. Fl. s. 9. Kl a.

TvÅMÄNNiNGAR. i:qvinii. il/«ry. App. Med. T. 2. p. 208. Pharm.

Beccab:3D H ei b a.

O.ickbungan är en vattenväxt med mångårig rot, allmäa

i små rännilnr, i synnerhet i källvatten, som antingen all-

dele.s icke eller svårligen om vintern fryser. Blomningsti-

den är i Juni eller Juli. Stjelkarne äro Irinrla, och ligga

i vattnet. Bladen ha korta bladsijeikar ,
äro trubbiga, mer

och mindre tyiiligt sågtandade, mörkgröna och nugot kött-

aktiga eller saftiga. Blomklasarnas (racemi) stjelkar utgå

parvis, midtemot hvarann från bladfästen. Blomskärmarne

äro smala, lansettlika och kortare än de små blomstjelkar-

ne. Blomfodrets flikar äro spetsiga. Fröhusen sitta mest

3 och a tillsamman. — Ibland de konstiga Örtklasserna

är 'Iiåinä?inin^arnas, icke talrik; men slägtet till hvilken

denna räknas, har många arter, som alla hafva /jklulven,

platt (rotata) blomkrona, hvars nedersta flik af de 4, är

smalare än de ölriga ; och fröhuset, som har 2 rum, sit-

ter ölver blommans fäste. — v. Linne kallade naturliga

Örtflocken, till hvilken Bäckbungan och de öfriga Veronik-

arterna räknas, plue Personatce, af den likhet han trodde

sig linna emellan blommans utseende och en mask eller

mennisko-ansigte.

Färska örten smakar vattenaktig, något bäsk , men
knappt sammandragande, och blandas derföre vårtiden

bland andra tjenliga växter till sallat. Äfven kan den före-

nas med verksammare skörbj aggsörter, såsom med Kokle-

ari (N;o 87) och andra dylika, samt i sådant afseende för-

läras. För öfrigt är intet synnerligt märkligt att i medi-

cinskt afseende anföra om denna växt. — Som den träffas

grön i källor, äfven under snön, kan den vintertiden häm-
tas och brukas till sallat. — Mest alla hemtamda krea-

tur äta den, utom fåren, och som det är en vattenväxt,

skulle den ej heller för dem, som så lätt få flera slags

vattensot, vara nyttig.

Tab. — fig. a. Pistill och fruktämne. — b. en blom-
nia. — c. blomfoder, — d. fröhus och e frön; allt för-

storadt.
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BETULA Alnus.
A L. Alle. Ålder. TJllra. Pa Finska : Lappa,

Pä Lappska : Leipe.

LÖfven iiro niistaii runda, något trubbiga emot

ändan och i kanten naggade. Blomhängens
stjelkar äro greniga.
Linn. Flora Sv. p. 55ö. Cl. ai. Monoecia 4:anilr. LilJ. Sv. F). .<:,

p.go. Kl. 13. Sa 51 KULLE med åtskilda han- och honbloiti. på samma träd

(Diclinia). K. Vett. Ak. IlanJl. 174a. S. aS. 1745 s. 246. 1747, s. i54. Murr.

App. Med. T. I. p. 7a. Kahn Disp. om Cajaiieb. Län s. 53. Linderh.

prakt. hand-Lexic. &c. s. i3. Phann. k]i\\ Folia.

hrädet växer helst på sidländ iordmrm, men äfven på

torrare ställen; är skild ifrån .^/Y•«/^ (Bet. incana) , som har

spetsigare, ljusgrå och klibbiga iöl". Alens kända arlförrin;-

drini;aräro: en lågstammig med I5f som likna både Oxeht*

(N:o" 4(S) och Alens ; en annan med nästan peimraggade , spet-

siga och mycket klibbiga löf , som likna Eklul (N:o yS). Dess

blomhängen äro lur han- och lionblomster, likasom Björ-

kens (N:o 80), åtskilda. Alen blommar i Apr. ell. Maj , fast-

än dess han- och honliängen synas redan hösten för-

ut. Hannarnas kungen bestå liksom af många skilda smä
blomklasar (fig. a.), af hvilka hvardera har ett gemensamt
blomloderijäli, som innesluter 3 bioraster: dessa bestå af

3 små fjäll, 4 ståndare, lika många blomblad (lig. b.), dock
äger medlevsta blomstret blott a fjäll ^ 5 ståndare och 5
blomblad. Hanknapparne äro enkla. Honh/ingen utgöra, då

de äro mogna, rikliga kottar, som under blomningen in-

om hvart stort fjäll, hj^sa a fruktämnen, hvardera nied 3

pistiller och a småfjäll (fig. c). I stället för det tunna släta

fjället \\\g. c.}, får mogna kotten, liksom Tallen (N:o 91),

ett helt och hållit förändradt (Hg. e.), och frukten blir tii

liten ÄÖl med kärna (fig. f. och g.), som mognar i Sept.

ell. Ökt. Således är Alen i anseende till blommorna skild

ifrån Björken, genom enkla hanknappar, nötfrukt och qvar-

sittande koaar, hvarföre den som behagar, skulle derat'

kunna göra ett eget slägte.

Hofråd. MuRRAY berömmer mycket Allöf till om-
slag, att dcrmed fördrilVa mjölken hos mödrar, som
ej vilja ge di. De sönderskurna lölVen värmas på en
talliik och pålägg.Ts ljumma; i början kan litet körvel

tillblandas. Det berättas att de skola gagna motinllam-
merade bnlnader och frätsår, om de bultas och läggas pA
sjuka stället. Finriarne pläga tuogi Albark och lilet Videbark^

samt blanda detla med rågmjöl till omslag motPiosen; och
Lapparne sägas tvätta barnen i Albarksdekokt , då de b^i-

sväras af klåda i huden. — Bärlien hyser mj-cket samman-
dragande iimne. Kokad med jernvitriol och bresilja svär-

tar den skinn, ach med jevnhailig gyttja cll. kärrjord, yfc»
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legods. Somlige blanda i Albarksdekokren nägot af den jern-
blandade sand (sHpgär), som vid äggjerns siipning samlas i

slip-hoen, då bJandningen kokad svanar bäde ylle och linne.
Utan tillsats al jern las brun färg, som blir mörkare om
godset mellanat upptages och torkas^ samt Hcra gånger blö-
tes i den^ omkokade barkdekokten. Fisknät kokas ock i
dekokt på barken. Med tuggad Albark färgas träd och lä-
der brunt. Hårda trädslag få ebenholz-svärta om de lörst
kokas Wera gånger i barkdekokten och torkas mellanår,
sedan tillsättes litet jernvitriol (grön vitriol) och trädet ko-
kas derraed vid pass [ timme; slutligen lemnas det att lång-
samt torka, arbetas, poleras och oiverstrykes med nägot
iett, olja eller fernissa; är trädet förut betsadt med sked-
vatten blir det svartare. Barken nyttjas älven att svärta hat-
tar, och Boktryckarsvärta kan älven deraf tillredas. — Lii/-
vefi ges åt får, att förekomma vf.tlensot; de samlas i slu-
tet al: Juli, och brytas då eller helst strykas af grenarna.
Blandade med a "nar och mäsk, tjena de till föda åt svin.
Ät kräftor, som hållas lefvande i sumpar, ges äfven Ailöf,
Strödda på golfvet i rum der loppor finnas, fastna dessa på
de klibbiga löfven och kunna således lördritvas. Till läder-
beredning skola så väl löfven som barken kunna använ-
das. — l^^eden är mjuk, lätt och vacker, men skör; spric-
ker ogerna under torkning och är till bränsle näst björken i

godhet; ger stark värme, god aska, och kol, som tjena till

krutberedning. Under vatten och fredadt för luftens åtkomst,
är Alträdet ganska varaktigt. Husen i Venedig och Raven-
na äro till största delen byggda på Alpälar. Önickare och
svarfvare nyttja mycket Al. Alpinnar iagde om sommaren
i dricka, bibehålla det länge Iriskt och 'osurt; och om. de
stickas i färskt smör, skall det icke lätt hfirskna. Unga Alröt-
ter, i stället för kork, tjena till buteljproppar. Med friska
Alqvistar som läggas bland kålplantor, fördrilvas jordlop-
por. — Hjerpar och småfåglar ata Alfrö. 8å kallad Alknopp
eller kottarne, kunna istället lör galläplen brukas till svart
bläck. — Trädnt hindrar ej gräsväxten, bibehåller stränder-
na vid rinnande vatten, men vid hskdnnuiiar anses det min-
dre ijeullgr. S.T kallado Alkärr hysa nästan alUid yod odi lill ojling tjeii-
lig jord. li^i växer ej Innj^siiiut, och hinner till 4u ..Inais höjd och I" avar-
ters diameter. Till häckar och. alléer passar del rätt väl. — Sås bäst
ried qvisiar, hvar(iä litinas mugiia honkottnr; dessa läggas om hösten i

faror, som uppköras i tjenlig jordmän. Inom eti är upi>komma iröen.Om ett rjpiilif^t land debs i 7 lika delar och en del sås hvarl år, sa kan
den först sådda delen liuggas, när den sista är sådd, och den sisia när
den första ä nyo af de qvarl.Miiiiade lotterna tillvuxit. Ried r.ltelnlngar
fortplantas Alen hastigare, o.h äiVen med störar, som planteras tidigt om
våren, innan knopparne utspricka.

Tab. — fig. a. en lianblomklase med 3 blomster. — b. ett enskilt
hanblomster med 4 stånd.^re. — c. honfjäll med a hon..r; något försti.ra-
de. — d. fw hona, mycket förstorad. — e. ett nto.,'<'! houljäll i naturlig
Storlek. — f. frukten, som är en nöt. — g. kärnan, bada förstorade.
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TRIFOLIUM Hybridum.

OÄKTA Klöfvtr. Alslke- Väpling eller -Klufrer.

Örlsljelhen växer nästan rätt upp. Bladen äro

Sdelade, småbladen äggrunda, spetsiga och

iint sågtandade. Bloinniorna utgöra liksom

ett klot. Fröhusen liysa Iivardera 4 frö.

hinn. Fl. Su. p.o./i.S. Cl. i". DiAnELPit. lorandr. l,ilj. Sv. Fl. s. 58g.

Kl. 14. TvÅKULi.E ined äitbiiljor. K. Patr. Sällsk. Hush. Juni. 1780. s

II. 17S2. Ajir. s. 560. Jörliri 0111 höslag. 8:0 i783. Bt^r^ii Tal om Sr.

Aiiffskwts. s. 51.

D,etta m5'cket berömda foderslag växer på mångårig,

temligen tjock och inunder tradig rot, som varar 6 — 7
år och trifves bäst i svartmylJa eller bördig lera; är all-

mänt i Upl.ind, kring Stockholm, i Roslagen, vid Abo o.

fl. ställ. ; linnes frodigast vid diken och på åkerrenar; har

i Juli eller Augusti ljusröda eller hvitaktiga blommor.

Örtstjelken är vid roten nedliggande , men växer sedan rak

till i alns höjd och stundom derölver; den är fårad, gre-

nig och bladrik. Bladskärmarne, som sitta vid bladstjelkar-

nas utgång, äro lanselllika och spetsiga. Blomstjelkarne äro

långa och halva blommorna lastade vid ändan i parasoll-

ställning, utgörande ett klotformigt hlomhufvud; dessa sit-

ta temligen rätt opp till dess de äro mogna, då de böja

sig nedåt, blifva bruna, och äro qvarsittande. Blomfästet

är ägglormigt och något urliålkadt; härlika fjällen (paleat)

äro siriala och spetsiga. De små ärtbaljorna hysa mest 4
små frö, som i Oktob. eller Sept. äro mogna och dä blå-

aktiga eller olivegröna; de gula äro ej fullmogna. Den
allmänna röda klöfvern fTrifol. pratense ) har ensama frö

i ärtbaljorna , och är således lätt skild frän denna , som har 4.

Oäkta klöfvern ätes begärligt af boskapen, och som
dess rot varar längre än den till odling allmänt brukliga

röda klöfvern och är högre till växten samt bladrik, så

förtjenar den visserligen vid ängsodling mycken uppmärk-
samhet. Likväl lär det vara rådligast, att, i anseende till

klöfverarternas hettande egenskap, gifva denna foderväxt

åt boskapen blandad med halm. I Flandern läggas vid in-

bergningen klöfver och halm hvarftals.på höskullen, hvar-

af händer att boskapen äter båda slagen nästan lika gerna.
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ly klöfvern meddelar haliiieii sin aiigenäina lukt, och det

starkt lödande eller så kallade fela iodret bekommer krea-

turen dä ej illa. Man brukar att så iröen om våren med
korn, hafre eller knylhafre (N:o 48); säden sås och ned-
harfvas först, och sedermera klöfveriröet. Knylhafran som
har mångårig rot och temmeligen styfva strå, hvilka kun-

na slöda de späda och veka klöfversljelkarne, toide vara

bäst till blandning. En månads tid efter sådden är det

gemenligen uppe ur jorden, men blommar ej och kan ej

skördas första året; derföre bergås då knylhafran eller de

tillblandade sädesslagen. Man undviker att så oäkta klöi-

ver på torr, sandig, höglind mark och i skugga eller på
alltför lågiändta ställen. — Frösamlingen sker lättast, om det

mogna och afskurna klölvergräset varsamt införes och

torkas på en loge eller tätt golf, då fröcn med de torra

fröhusen affalla och kunna lindrigt tröskas. Gräset skakas

och frånskiljes : det qvarblifna slås genom ett groft såll,

rensas någorlunda och kan nyttjns som sådant att sås, och

åtgår en kappe till ett kappland. — Den sådda åkern fre-

das iör kreatur, och ger året efter första sådden skörd;

men pä 5:dje året är det i sin fulla styrka, och har i Skå-

ne hunnit till 8 — lo qvarters höjd. Det lider, likasom rö-

da klöfvern, af för stark torka, men sår och förökar sig

der det en gång är infördt, lättare än röd klöfver.

Tab. — lig. a. en öppnad blomma förstorad. — b.

blomfodret förstoradt. — c. en blomrna i naturligt skick,

förstorad. — d. fröhus. — e. frö i naturlig storlek. — f.

ett förstoradt fröhus eller ärtbalja.
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EPILOBIUM Angustifohum.
Mjölkört. RåmjöUisgräs. Himmelsgräs, På Finska;

Jesuxen - Kukka.

B/aden sitta spridda, äro smala, lansettlika och

ådriga. Bloinbladeii äro olikformiga, ochStån-

darne lutande.

Linn. Fl. Sv. p. 12^. C!. S. Octandr. xigyn. X///'. Sy. Fl. s. i54,

Kl. 7. Tio.MANNiKftXP. i:qvinn. Sepp. &C. Köps. Fl. B.Tt.

JL synnerhet i Norrlands skogar och Lappmarken pä tor-

ra högländta och sandiga ställen, växer Mjölkörten allmän;

den finnes äfven i andra Rikets landsorter. Roten är mång-
årig och krypande. De trinda örtstjelkarne äro upptill gre-

niga , och bli ofta 1* aln höga. Bladen äro näsian ruan
stjelkar, spetsiga, i kanten något ojemna och vågiga, in-

under nästan isgrå. Blomklasarne sitta i toppen eller mot
slutet af grenarne och dana en blomspira. Blommorna sit-

ta skiflevis , hafva sijelkar och röda blomfoder, samt vac-

kra Jjusröda, stundom hvita blomblad, fitåndarknapparne
äro röda, med blått frömjöl. Blomningstiden är i Juli el-

ler Augusti.

Mjölkörten anses som ett ogräs och låter svårligen

utrota sig; den inflyttas dock för sina vackra blommors skull

i trädgårdar. Åtskilliga fördelar kunna dragas af den-
na växt. Dess första rotskott om våren, äro hvita, tem-
meligen tjocka och kunna ätas såsom Sparris; de afskä-

ras under jordytan liksom sparris-skotten, och lillagas på
samma sätt; älven torde bröd af dem kunna beredas. Om
fröhusen äro fullt mogna (ty då spritta de fjäderspänstiga

skalen vid minsta tryckning sönder), och förvaras tills de
blifvit torra, så kan ijunet, fästadt vid de små fröen , nyt-

tjas till stoppning i stället för bomull : och garn till ljusve-

kar eller dylika behof kan spinnas deraf. Af fröen skall

ock genom pressning kunna vinnas en olja; och enligt

Datnbo7irney's uppgilt skall växten gilVa en rödbrun färg.

Flere arter af hemtamda Boskapen, såsom får och getter,

åta gerna mjölkörten, och skall den hos kor isynnerhet
vara mjölkökande, hvaraf den förmodligen fått sitt namn.
Man har förr nekat att hästar äta den , men Gumiers er-
farenhet bestrider detta; han föreslår ock växten tiU
odling på ängarne, dock med föga skäl. Att björnen äter
mjölkörten, har v. Linne anmärkt.

Tab. lig. a. ett JVöhus, hvars spänstiga skal öppnat
sig, så att fröen och ijunet synas. — b. ett frö med sitt

fjun (pappus) ; båda i naturlig storlek.
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ASPLENIUM Trichomanes.

Trikoman. BerglånJiS. Mjältört: Bergspring.

Siamhladen äro parbladiga; småbladen nästan

runda och i kanten naggade.

Linn. D. Su. p. 072. Cl. 24. Cryptogam. Fllices. L///. Sv. Fl. s.

589- Kl. 16. LÖNNOiFTK. Oimbunk. Mun: App. Med. T. 5. p. 48«

Fischcrstr. Ekon. Dlki. i. 246. Pharm. Adianlhi rubii H e i b a.

i^äi- livai-t slags jordmån och belägenhet lick likasom

anvisning på sina egna växter, så tilldelades denna at

bergsrelvor , remnor och sprickor, der regnvatten framsilas.

Roten är mångårig, och växten icke sällsynt. Dess slägt-

kännemärke är att ha Iröredningen på småbladens undra

sida (disk), fästad i linier, som gå sinsemellan nästan pa-

ralelt, dock något snedt upjjåt och viiåt ifrån bladels med-

lersta nerv. Dessa Iröredningslinier äro täckta med en,

hinna, som öppnar sig inåt (se fig. a). Hos ett annat slägte

(Coenopteri) öppnar den sig utåt. Denna till ormbunksHoc-

ken hörande växt hinner sällan ölver ett qvarters längd; stjel-

ken eller stammen, vid livilken småbladen fästas, är brun

eller svart, slät och gl.insande.

Sedan man hunnit i Läkarekonsten alt göra sig fri

från den förmodan, att ju besynnerligare, eller ju mera

afvikande frän växters allmänna utseende, en ört vore,

ju mera oväntad måste dess verkan som botmedel blilva:

så har denna och inånga andra blifvit ur apoteken ut-

mönstrade. i Den har en sötaktig slräf smak, och röjer til-

lika något slemakligt. Fordom brukades den i heshet el-

ler hosta af samladt slem , liksom Adianthum capillus Ve-

neris, och skulle kan hända i dess ställe kunna nyttjas.

Ehuru öfverflödig den lär vara, finnes den likväl bibe-

hållen i åtskilliga Apoleksböcker (_Ph. Edinb. a:o 1783.

p. 63. Ph. Lond. Spec. 2. p. i5).

Tab. — fig. a. ett småblad med frörednings-linier;

förstoradt. — b. en frökapsel, mycket förstorad.
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AIRA Caespitosa.

TuFTATEL. Täldtåtel. 2 ät el. Ji'!ger. Hargräs.

Bladen äro platta, något syllika. Blomvippan

c'ir utbredd ocli vidlyftig. SmåhJomstrea vid

basen håriga, med kort och rak borst.

ii/m. Fl. Su. p. 04. C. "». T ni AN Dm A. 2:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. -59,

Kl. 7). Tive M ÄNNINOA 1;. 2:(ivin,i. K. J'ctt. Jkud. Hsndl. 1742. s. 20,

II. Gahn FunJam. Ai;rost.)-rnn!i. 176-. Pr.^s. v. Linne i'. L/nmvi Amcen,

Ac. Vol. 7, p. 1G7, F/sch.jrsCi: Ekon. Dikt. i. s. 28. P^n-gU Tal om Sv,

ÄngskOts. s. 59.

T,ufiatelm, hvars mångåriga och tradiga rot, som gr?!-

nar sig, slår nya talrika skott, och derigenom danar tuf-

vor pÅ ängarne, är allmän och växer i synnerhet frodigt

till ]-)ar alnars höjd i let och något fuktig jord. Tåtelsläg-

let har 2 blomfoderskal, som innesluta 2:ne tvåskaliga blom-

ster, och hafva intet ämne till något 3."dje dem emellan,

hvilket finnes hos Slokgräsen eller shigtet Melica. Af tåtel-

arterna har en del borst, andra icke; till de förra hör

Tuftåteln, Stråen växa upprätt och hafva 2 — JS knä. Bla-

den äro smala, slriinmiga, upprätta, inunder släta, ofvau-

till och i kanten slräfva; rotbladen äro ofta mer än qvar-

terslånga, nien slråijI.Tden äro kortare. — Bladskärmcn

spetsig och zklufven. Biomvippan, som i Juli eller Ang. är

nlslagea, blir ofta ', a«In läng; pä sknggvika ställen är den

inest livit , men annars mörkgrå eller gulaktig och glän-

sande. Blomstjelkarne sitta kring halfva strået (semiverti-

riJIati), äro ganska greniga, hårlina och slräfva. Blomfo-

derskalen äro mest lika långa, och af de inom dem sit-

tande blomsterna är det ena iastsittande och bart, det

andra lörsedt med sljelk och nedtill fmludet, Af blom-

sterskålen är dtt yttre bredare, i spetsen ojemt (erosa),

eller 5 — 5 klufxit med borst, som går från basen och

på yttre sidan, samt är sällan iängre än blomsterskålen.

Ibland finnes på \åta ställen 5 — 4 blommor inom bå-

da blomfoderskalen, och v. Linne fann den i Lappmar-

ken med frö, som grodde i blomvippan (vivipara).

Till odling på ängar är detta gräs berömdt och gan-

ska tjenligt; om det det sås på god och väl gödd jord, är

det visserligen lönande. Kring Falun är delta grässlag på
deras så kallade Linder (igenlagd eller trades- Aker)^ det
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allmännaste, och ger det yainigiste och bästa hö. Till

artiliciela ängar, sedan åkern eller landet är yäl gödt
,

passar Tufiäteln ganska väl, och skall ett spannland jord

kunna ge nära en pärm hö af detta grässlag. Boskapen

af alla slag äta det färskt och torrt rätt gerna, i synner-

het om det icke för länge lemnas på roten, förr än det

bergås. Det växer rätt väl på torr, sandig jordmån, en-

dast den blifvit väl gödd. Dess frö samlas om hösten, då

de äro mogna, rensas och förvaras på kallt samt torrt stäl-

le öfver vintern, i fall de ej sås genast om hösten. Man
bör icke alltför länge uppskjuta att afslå det, emedan strå-

en annars styfna, och höet blir mindre begärligt och fö-

dande för kreaturen.

Tab. — fig. a. ett af småaxen, innehållande 2:ne blom-

foderskal, inom hvilka sitta 2:ne blomster, försedda med
hvar sina a blomsterskal, en borst, pistiller och ståndare.

— b. roten med stråen och tillhörande blad.
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R.IBES Grossularia.

K R. u s B Ä R s E U S K E. Sticlielh!.':r.

Grennme äro taggiga. Blomsljelharnc enblom-

inicra och liksom bladstjelkarne stundom håri-

ga. Blomskärmarnc i — 2 stundom vid Ija-

sen hopväxta. Frukten är med eller utan hår.

Linn. Spec. PLintar. Ecllr. W i 1 d e n : Rpiol. 1797. S:vo T. 1. p. ii58- Cl

5. Pf.ntanbria. i.-gyn. L/V/.Sv.Fl. s. lou. Kl. j.FemwÄn:< in g -lu. i:avuuK

ito;7i. Hushalls Magasin s. 25S.

1 Vrusbärsbnskens arirörändringar liafva Crtkännare än be*

traktat som skilJa arter, än som varieteter. Trädgårds-

mästare gilVa också olika, men ombylliga och osäkra namn,

ät särskilta krusbärssorter , som kunna vara släta, ludna

^

amä, gulaktiga, gröna, stora, tunnskaliga, röda m. m.

Ehuru det kan vara likgillligt om man kallar ett löremål,

som mycket liknar ett annat, dess förändring eller egen

art, blott man riktigt åtskiljer dem och icke säger om
det ena hvad som angår det andra: så bliiVa vi dock hfu

vid Hr, Prof. Dr. Savarz's tanka, och anse såsom särskilt

art, den Krusbärsbusken, som ^.jer röda bär (Rib. reclir.at.),

hvars beskrilning derlöre sparas till ett annat tiJllälle,

Och pä samma gällande auktoritet, förena vi till förändrin-

gar af samma art, den med släta, hårfria bär (Rib, uva

crispa Linn. Fl. Su. p. 76.) 5 som växer vild på Cland^

Gottland, i Cstergötl. m. m. och den med luden irukt,

(R. Grossnl.), som planteras allmänt i trädgårdar. Busken

är grenig ined enkla, 2- eller Sdubbfa taggar under knop-

parna. Bladen äro Sflikiga , inskurna och något litet håri-

ga; haren slutris ofta med en liten knapp. Bladstjelkarne

äro längre än bladen. Blomskärmarne äro i eller 2, sina,

ensamme eller sittande mot livarann, äggformiga och i

kanten håriga, stundom vid basen suutforrnigt hopväxta.

Blomfodret är 5kiufvit med tillbakaböjda flikar, sittande

öfver fruktämnet och blombladen äro 5, fastade jemte

ständarne på blomfodret : styien är 2klufven och bären

tafva många frö. Dessa srstnämda kännetecken utmärka

i?z^ejslägte!, som blifvit fördt till en naturlig Örtflock, hvil-

ken fått namn af pI:iB Pomacece. Dea här beskiifna och ri-

mde K.x:Asbärsbuske|i blommar i April eller Maj; då bkir
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den börja utspricka
, och får mot liGsten mogen frukt

Pit saftluIJt, gröni, slätt eller liariut nedh.m^Hnde bär',
som innesluter många frö i en slenisktig saftig massa.

Genom odling och omplantering vinnas större, saftri-
kare och mera tnnnskaliga krusbär. Bäst är att hvart 5:t»
eller 6:te år genom afläggningar göra denna omplantering.
De grenar, som ligga nära till jorden, slå snart tgna röt-
ter, och sedan de äro skilda från gamla stambusken, kun-
na de planteras; om unga grenar med konst nedtryckas,
lås älven dylika med rötter försedda qvistar. En gammal
buske kan ock sönderdelas, det gamla förkastas och de
yngre grenarne med sina rötter planteras, dock anses det
örutnämda sättet vara förmånligare. De älska god

,

lös jord, solsken och icke alltför torrt läge; ehuru de vil-
da träffas mest på backar. — Krusbär nyttjas allmänt i

hushållen omogna och mogna, torkade, syltade m. m., och
hafva syrliga frakters egenskap, att emotstå röta, hindra
skörbjugg, vara kylande, läskande m. m. Om bären läg-
gas i rena och torra buteljer, som nedsättas i kokanda
vatten och snart upptagas samt väl korkas, hartsas, och
förvaras i god källare eller i djup brunn, så bibehålla de
sig brukhara öfver vintern. — Vin beredes af dem krossade
med påslagit källvatten och lemnade i öppet kärl, hvarefter
saften sedan pressas genom linne; till en kanna sådan saft
tages ett ^ socker^ och iylles sedan på buteljer eller an-
käre", och efter 3— 4 veckors förlopp, korkas och hartsas
kärlet. — Ättika fås af pressade sal ten slagen i trädkärl,
med tillsats af litet surdeg och rostade ärter. Kärlet täp-
pes någorlunds och ställes 8— lo dygn i solvärma

; sedan
det slutat gäsa, förvaras kärlet i källare och saften nyttjas
som ättika.

Tab. — Fg. ti. öppnad blomma. — b. pistillen med
sin 2klufna styl, förstorad. — c. ett förstorad t hår af dem
som iinnas på frirktämnet. — d. ett hårfritt bär. — e. ett
ludet, båda i iiaturlig storlek.
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CICUTA ViRosA.

Sprängört. Näckaört. Biingarot.VaUeiipahtprnacli,

Pa VmsWå: Kcjsanpiitki. Myrhiputld. hajituri.

Bladen äro mest Sdelarle; småbladen lansettli-

ka och sågtandade. Blachkärmarne trabbiga

och fastväxta vid Blachtjelkarne , som äro

kantiga, stundom greniga och ofta Sittande

midt emot parasollstälhiingarne.

X,/««. FI.Su. p. 92. Cl. 5. P ENT AND Ri A. 2-gyii. (Uiiibella tfc) LUf. Sv.

Fl. s. 124. Kl, 5. Femm ANNiwG AR. 2:qvinii. (Paiasollbloinmor). K. Fett,

yikad. Hand!. 1774. s. 253. Mun: App. Med. T. i. p. 271. llalle Deut-

sche Giftpflanz. 8:vo 1792. s. 79. PLenck Tnxicologia. 8:vo Wien, i785. p.

128. Rossi de non. plant, quae pro venenat. hab.T. Pisis 1762, 8:vo. Piopi

Bibi. Jör Phys. Med. och Ekon. 17 Bind 4:de haft. Phann. Cic. aquatic»

H e r b a.

Oj)i;ingörten har mångårig rot, och växer i vatten, i di-

ken ocli vid stränderna aF strömmar, kring Stockhohn tein-

iTieligen allniiin, samt blommar i Juli eller Augusti; luktar

något lik Dill, och smakar nästan som Persilja; har uls(-

ende af Palsternackor, och blad sotii Kärr-Selin (Selin, p.t-

lustre). Pioten år om våren nästan klotformig, men om hö-

sten och vintern mera aflång; har fina rottrådar, liksom

skåc;g: om den långseher kiylves, sj^nas tomma mellanrurr,

liksom med konst gjorda, och i synnerhet vSi liden utla-

kar den en mjöikaktig gul saft. Flera stjelkar uppskjuta

från en och samma lOt. Växten hinner till i^ alns höjd

och har fårad, bladig, ihålig stjelk, nud teiTimt.ligen unp-

rättväxaude, ihåliga eJler pipiga grenar. Blommorna äro

livita, små och Hklormiga, med inåt vikna blomblid.

Bloinfodret är SklulVit. — Slägtet igenkännes med nästan,

klotrund och fårad frukt, samt likstora blouiblad.

Huru ougeläget det är att känna växter, och ej endast

de nyttiga utan älven de skadliga, bevisa de nästan oräk-

neliga misstag, hvilkas vådliga följder hos Auktorerne be-

rättas. Af de Piyska fångar, som arbetade vid Haga år

1790, tillsatte en lifvet af Spräi7görts rötter, .som han till

föda sainlat och förtärt. En man niira Köi)enhainn åt vid

pass ^ lod af roten i April månad, och dog de) af inom ^
timma; hans in.ige och tarmar befunnos i högsta grad in-

flammerade. Ea huilra smakade df samma rot; soin de bada
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trodde vara Kälrabi; lion mådde illa demt, men r.^dda*
des ined knlkmedeJ. Om våren är roten mest giftig, men
torkad mindre skadlig; bladen äro äTven farliga.

*

Yrsel,
liuivudvärk, hjertklappning, kramp på många salt, brånad
i magen, plågsam äckel med eller utan knikning, under-
lifvels svällande, liicka , törst, koiivnlsioner, kalibrand ocli

döden äro följder af rotens förtärande. Kräkmedel är
det bästa motgift, bvarmed åtskillige olycklige bhfvit räd-
dade.— Om Sprängörten är gammal och har länge växt i stil-

lastående vatten, skall det deraf förgiltas och döda krea-
tur, som diicka derdf. Oxar, hästar, vargar odi hundar
kunna ej tåla växten eller roten; men getter, svin och ka-
niner plågas mindre deraf, eller ock äta den utan fara;
äfvensom sparlvar, hvilka förtära dess fi-ö. — I giberien,
Kaintschaika och Norrige brukas roten rå att gnida med
eller kokad till gröt, eller blott sönderstött och såsom om-
slag emot veneriska reformar och reumatisk giktvärk. I
Finnland ges torra roten med salt utan fara åt sjuka bo-
skapskreatur. I Danmark beredes, enligt v. Linnes före-
skrift, Cicutplåstret af denna i stället lör af Conium.

Tab. — fig. a. blomma, förslorad. — b. blomfoder,
fruktärruie och pistill, förstorade. — c. en liten parasoll-

Ställning med frö i naturlig storlek.
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PULMONARIA Offiginålis.

Lungört.

Bladen äro äggrormiga, strälludna (hirsuta). Blom-

fodret är nästan lika långt soai blompipen.

Linn. Flora Sv. p. 38- Cl. 5- Pentandria. i-gyn. LilJ. Sv. FL s. S5-

Kl. 5. Femm ÄNNINGA.R. i:q^vinii. Murr. .V^ip. MeJ. T. 2. p. 97. Piiaruv.

Pulm. inaculostc Herba.

I lundar viixer Lungörten mmdre allman, och blommar
om våren i Maj rnanad. Dess rot är mångårig, och rot-

bladen, som halva bladsljelkar, äro äggformiga eller nä-

stan hjertlika. De bladen, som sitta på örtstjelken, högst
' aln lång, äro ägglormiga, spetsiga, stundom vågiga i

kanten, utan bladstjelkar och omfattande örtstjelken. Bla-

den variera stundom med hvita fläckar. Blommorna, som
n}'ss utslagna äro köttfärgade eller röda, bli sedan blå,

utgöra liksom en blomqvast och sitta mest 2 och 2 till-

samman vid ändan af stjelken. Blomfodret är stiäft ock

ludet liksom bladen af små styfva vid basen knöliga hår,

Slägtet igenkännes med sin trattlika blomma, hvars mya-

ning är öppen: blomfodret är något prismatiskt och 5kan-

tigt. Den räknas till de Sträfhladis.a växterna (plra? As-

perifolice), som ibland de naturliga utgöra en egen flock.'

Man gissar lätt af växtens namn, att den varit såsom

gagnelig ansedd i lungans sjukdomar; men som det icke

är en ovillkorlig nödvändighet, att ett lofvande namn och

en verklig förtjenst skola åtföljas, så bör man icke i an-

ledning af blotta namnet utgifva växten såsom nyttig i des-

sa krämpor. Den smakar endast något slemaktjg, och ger

således icke derigenom anledning att vänta någon medi-
cinsk ksaft; och som denna dess egenskap är mycket sva-

gare än hos andra i denna naturliga örtflock, så kan den
ibland medicinska växter utan afsaknad uteslutas. I Ensr-

land nyttjas den bland grönkålsväxter. Torka-d och bränd
ger den mycken aska.

Tab. fig. — a. en öppnad blomma i nat. storlek. —

;

b. en förstorad ståndare. — c. ett öppnadt blomfoder,
utan blompip, med 4 fruktämnen och pistill, i naturlig

storlek. —
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VICIA SrLVATlCA.
Sk o as vicKER.

Bladen äro parbladiga ined många aflanga och
rundade småblad. Bhidshännarne månlika

och taad a de. BIörnstje/karne mångblommige,
2//.1/J. F!. Su. p. 25j- Cl. 17. DiAD£irii. io;artdi. Lilj. Sy. Fl. s. Sig-

Kl. 14. Ty-iKULLE, med äxibaljor.

i \rikl?rssen-s kännemiiiken iiro vid N:o i5., 42? 49' o^^' ^9^

förklarade. — Vickerna liafva det gemensamt, att märket iir

på undra sidan tversförc skäggigt eJler hårigt (se fig. a,),

hvarigenom slägtet igenkännes. Denn» arten har mångå-

rig gi^nig rot; den växer mindre allmän i lundar, och^

blommar i Juli och Augusti månader. Örtstjelkarne äro

ganska grcniga, refviga, btadiga och fårade^ med greniga

klangen , sora slingra sig omkring vidstående buskar elier

andra stöd. Blomstjelkarne utgå /"rån bladens lästen, växa

up])rätte, äro längre än bladen, 4kantiga^ fårade och i top-

pen utgörande blomklasar. Blommorna äro strödda, lu-

tande åt en sida, med små blomstjelkar försedda, strim-

migfl, hvita, röda eller blå. Fröbaljan är lansettlik, slät^

och h3'ser oftast 4 ärter eller frö. Fl:(e pupilionacea? , el-

ler fjärils - blommor, kallaxle v. LiNMjå den naturliga ört-

llocken till hvllken denna räknas.

Alla Vicktr kunna till boskapsfoder med fördel använ-

das, och nästan alla växter af Diadelfist - klassen ätas be-

gärligt af Boskapen (se N:o 49)' Företrädel ibland dem
tillhör dock de bladrikaste, varaktiga och som fyila bäst i

ladan, utan att vara grolVa, saftlösa öch sträfva. Skogsvic-

kerna hafva flera af de till godt foder nödvändiga egen-

skaper och förtjenar således sitt vnm ibland foderväxter-

na. Vid bergningen bör den torkas helst upphängd pä
häsjor, emedan torkningen sker långsamt, isynnerhet om
den tidigt afslås. Fröen eller ärterna äias af fåglar t. ex. höns,

cch kunna äfven tjena till bröil, ehuru det måste blifva

Kärft och torrt till smriken. Som växten i S3mnerhet trif-

es i skuggan ibland buskar, i lundar och pä dyiika ställen^

så skulle den väl, pä sädana trakter, der andra och bät-

tre foderslag ej växa, kuima med fördel odlas.

Tab. — fig. a. Bloml'o<!ret, fruktämnet med dess lad-

na eller skäggiga märke, och ståndarne. — b. mogen h\xk%>

Jjftlja. — c. frö eller ärt; alltsamman i naturlig storlc^.
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PELTIDEA Canina.
(Lichen cauitius. Linn.)

H U N D L A F.

Ar skinnlik, grågrön, utbredd och platt, med
trubbiga flikar; inunder ådrig och tradig.

Fröredinngs-skö/darne sitta i ändan och kan-

ten af flikarna, äro aflånga och på öfre si-

dan bruna.

Linn. Fl. Su. p. 418. Cl. 24. Cryptogam. Algae (Lich. can) Achaiit
Prodrom. Lichenogr. Svec. p. 160, 8:vo 1798- Ejasd. Meihod. Liclieii. Sect.

a. p. a83. %:\o 1S03. LilJ. Sv. Fl. s. 451. Kl. 16. Lönn gifte. Alger.

(Lich. caiiin.) K. Vett. Jkad. Handt. lygS s. 48- Miirr. App. Med. T. 5. p.

5^4. Fharin. JMusci cauini Herba. 1. Lich. ciiier. tejrestiis.

Hl̂undlafven, så kallad för sin föregifna kraft an bota

den sjukdom, som kominer af rasnnde hundars bett, växer

allman, helst i barrskogar på fuktiga ställen bland luoss-ar-

ter och stundom vid trädrötter. Under hundlalvens till-

växt formeras flikarne mer och mer, och s)iias de unga

lafvarne endast här och der i kanten inskurna. Stundom
växa flera tillsamman, men också träffas den ensam , utbre-

dande sig frän ett smalare rotfasta och nedliggande med
bredare eller smalare och olika långa flikar; somliga af

dessa äro ganska breda och dela sig i 3— 4 smärre: de

som bära fröredningen, lik en platt allång sköld, äro sma-

lare vid sköldens fäste, hvilken på ena sidan är mörkiöd
och på den undra hvitgiä, såsom det öfriga ; både pä un-

ga och gamla finnas sådana sköldar. De yngre äjo på un-

dra sidan fint ludna, men i alla åldrar försedda med nät-

formiga mörka ådror, ifrån h\ilka lina lösa trådar gå ned
«tt liksom rötter fästa sig i jorden, ötundojn firnies öfra si-

d.in dels fårad, dels ölverdragen med en fin luden hinna,

som, om den stycketals affaller, lemnar fläckar efter sig.

Torr är HundlalVen grå; våt och växande grönaktig på
öfra sidan. Hr Prof. Acharius har delat de talrika Laf-

arterna i flera slägter , och uppger som kännetecken för

Peltideä, att skölden är tunn, hinnaktig, aflång, sittande

liksom fastlimmad och utan sijelk, merendels vid lafvens

kant.

Lafven smakar oangenämt , något slemaktig och lindriot

skarp; ägde fordom i Jinjfund stort anseende mot rasan»
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<Ie djurs beM och deraC uppkommen valtenskinck. D:f
Me AD kungjorde delta medel såsom osvikligt, och 1 it

blanda till ett hällt uns af pulveriserade lafven, 2 diak-

mer svart peppar; blandningen delade han i fyra lika

delar eller pulver, och ingaf ett sådant hvar morgon
i vann mjölk. Tillika föreskrel" han åderlåtning förut

och kalla bad hela månaden efteråt dagligen. Pulvret Fick

genast ett lärdt namn, som i sin mån ej litet bidrog att

skaffa det förtroende, och P(th'is antilyssns måste den
tiden för hvar Läkare vara bekant. Det troddes verka

genom en urindiifvande kraft. Då Me ad jemte pulvrets

biTik, tillika höll såret efter rasande djurets bett öppet

med rödt precipitat (raerc. pra?cip. rub.) och basiliksalva,

så kunde deraf kanhända vara något att vänta; men lian

iakttog icke alltid denna försiglighet. Emedlertid liafva

inånga andra funnit det overksamt, och man kan säga att

det Antilyssiska pulvret nu mera är urmodigt och i sjelfva

England ur Apoteksböckerna utslutit. — K. Lif-Med.

Westring har under sina patriotiska försök, att till färg-

ning använda våra inhemska lafarter, funnit att denna in-

nehåller sammandragande ämne, samt mycket af ett brunt

färgämne, som dock långsamt genom maceralion utveck-

las. Om ylle med Hundlafven i vatten digereras 3 veckors

tid, blir det brunt; Kalk och Salmiak kunna tillsältas; men
om koksalt och salpeter brukas i stället, blir bruna färgen

mörk svartbrun. Blandad med Tuschlafven (N:o 65) fås

med tillsats af kalk oc!i salmiak, vacker violet färg, som
med koksalt och salpeter kan lästas såsom äkta. När silke

pä samma sätt behandlas, vinnes derpå ljusare eller mör-
kare violet färg. —

Tab. — fig. a. en flik, som visar Sdriga och tradig*

sidan^ hvilken vetter mot jorden, du lafven växer._
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ARUNDO Arenaria.
Sandrör. Margräs.

Bladens kanter äro inåt hoprullade, och sluta

sig med en hvass styf spets. Bloinvippan är

hoptryckt och axformig med enhlommiga blom-

foderskal, som äro längre än bloniskalen.

Linn. Fl. Sv. p. 57. Cl. 3. Tp.iandr. a;pyn. Lilj. Sv. TI. s. ö8.

Kl. 5. T RE.MÄNNiNGAR. 2:(jviiia. K. Katt. Akad. Haadl. i?^^. s. i33.

Fischerstr. Ekon. Dikt. I. s. i<)S.

Oandröret växer vid iiafslränderna i sanden vildt pä Gott-

lands Färön och på C land, samt är sådd i Skåne vid En-

gelholm. Blommar i Juni eller Juli, med hvit blom-

vippa, som liknar ett stort rågax. Roten är mångårig,

Yidi krypande och ledlull. Strået är stundom i—2 alnar

högt, trindt, slätt, bladigt och har knä. Bladen äro styl-

va, hvassa och stickande, ofvantill fårade, inunder släta,

ljusblå (glauca). Bladslidorna äro släta, strimmiga (nervösas).

Bladskärmarne äro spetsigt 2:deJade. Blonifoderskalen äro

näsfan lika långa, och innesluta ett ensamt blomster, föga

kortare än bloinloderskalen. UJIen (N:o 107.) är 3— 4
gånger kortare än blomstret, som det onigifver. — Grä-

set liknar i anseende till blomningssättet Phalaris, och

kommer nära Bandröret (N:o 107.), men vippans korta

och små blomgrenar sitta tält invid axfästet, liksom blom-
stren voro omedelbarligen fastade på detsamma.

Der hafvet uppkastar till stränderna fin hvit sand i

någon mängd, blir den snart af vindarne kringförd, och
hotar att i sina ständigt tillväxande sanddrifvor begrafva

både åkerfält och hus ; dessutom hindras alla växter att

rota sig i flygsanden, som nästan aldrig är stilla: ingen

svartmylla får tilldana sig för att täcka den ofruktbärande

sanden, och dessa stora fält blifva onyttiga ödemarker, som
åiligen utvidga sig mer och mer på närliggande bördiga

trakters bekostnad. Till förekommande af sådana ganska
betydande olägenheter, ger sandröret en ypperlig utväg,

bekräftad genom inhemsk och utländsk mångårig erfaren-

het. jNlånga af de ödsliga flygsandfälten i Skåne, som för

vid pass 60 år sedan började besås med detta grrs och Strand-

råg (N:o 60.}; liafva redan antagit utseende af bördiga fält

,
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hvarest nu växa barruäd, löfskog och gräs; efter längre lidf

förlopp, när svartmyllan hunnit nog tilltaga, kunna dessa lält

förvandlas till åkrar och ängar. Sker planteringen med ax, så-

som i Skåne, så måste med kostsamma gärdesgårdar, vid hvil-

Jca sand-diilvor lägga sig, åsar formeras, på hvilka axen läg-

gas i gropar, som läckas med vät Tång (Facus). Mindre

Itostsamt är det att, såsom i Holland brukas, nedlägga

rötterna i sanden, och med en liten halmkärfve, som nä-

ra intill nedstickes i sandett, skaffa lugn, så att roten icke

blottas, ulan lår fästa sig och uppskjuta strån, livilka då
fä dubbel kraft att växa, när en sandtufva samlat sig kring

dem. Hvem inser icke, huru angeläget det vore att genom
ijenliga planteringar iörbätti-a Skånska liygsandsfälten? —
Efter 3 års tid plär Sandragen kunna afslås. I Aug. mog-
na merendels fröen. Ehuru detta gräs är ett af de säm-

sta foderslag, kan det dock ibland bättre sorter tjena till

utblandning, och kunna både oxar och hästar vänjas att

ata det.

Tab. — Eg. a. Ett utslagit blomster med blomfoder-

sValen. — b. ett blomster som boi-jar utspricka, utan blom-
foderskal; båda något förstorade, c. en liten blomvippa i

naturlig storlek, af den stora axformiga, hvaraf ses att

dessa med en liten stjelk verkligen fästas vid axfästet, och
sitta ej, såsom på riktiga ax omedelbarligen fast vid det-

samma.
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CORYLUS AVELLANA.
Hassf.l. Nötbuske. På Finska; Falkinäpuu. Sarapmt;

Lofven äro nästan runda, något spetsiga och i

brädden sågtandade. Bladskärmarne ägg-

runda och trubbiga.

Linn. Fl. Su. p. 342- CL 21. MonOecia. monadelpli. Lilj. Sv. Fl. 9.

295. Kl. 13. Sam KU LIE med åtskilda lian- och hon -blomster pä samma

träd. K. Patr. Sällsh Hush. Juni. 1789. Dec. s. 172. Mim: App. Med.

T. r. p. 66. Rnhse Disp. om Sv. Hassel. Pi^es. K alm Abo 1759- 4't®*

Pliarm. Coryli Kuces, Lignum.

H.-asseln hör till de större buskarterna; kan bli 8 — lo

alnar hög, vid pass 8 tum tjock, och liinner till 5o år»

ålder. Norr om Ångermanland och Österbotten lär den
knappast träffas vild; men växer annars allmän i Sverige

och Finland, helst i mosslupen, fet och stenbunden mark;
kcärr och mycket våt jordmån är nästan den enda der dca
ej trilVes. Tidigt om våren och förr än bladen utspricka,

synas båda alagen af blommor utvecklade. Hanliängen sit-

ta på de öfre grenarne, och släppa det fruktgifvande

hannijölet på honblomstren, som sitta nedanföre och lik-

na små röda siikes tofsar, som utskjuto i spetsen af

somliga knoppar. Hanblomstren, som i hängen sitta tiii-

samman, halva 8 ståndare, Sklufna fjäll och äro utan
blomkrona. Honblomstren utgöra inga hängen, äro dock
flera tillsamman (hvarföre ock nötterna komma att sitta i

klase, och stundom växa ihop, emedan det blir en nöt
af hvart befiödadt honblomster), och hafva hvardera ett 2-

deladt blomfoder och 2:ne stift, som utgöra lilla tofsen.

Frukten är en 2skalig nöt. — Artförändringar i synnerhet
i anseende till frukten tås genom, odling. Stundom äro
nötterna runda, stundom allånga, tunna; stundom öppnas
de grmska lätt i spetsen. Lambertska nötbusken blir nä-
stan dubbelt högre än vår vanliga; skall hafva kommit
först ifrån Le\anten: planteras i Skåne; bär kägelformiga
stora och olvanlill platta nötter ; anses af somliga för egeri

art (Corylus arborescens. Miinc/i.).

Kärnorna gifva enligt Spiihii och liera nära hälften mot
sin egen vigt, af en olja , som i godhet liknar rnandelolja.

Den är ultin lukt, och således skicklig att emottaga deu
af andra luktande ämnen, hvarföre den missbrukas till för-
falskningar. Till målningar, och i synnerhet af porträt-
inål.ire, nyttjas den allmänt. Tiil öfveriiöd ätna äro kär-
norna skadhga, svårsmälta ocfr orsaka oltast hufvudvärk j

b»irn halva stundom blifvit mycket sjuka deraf. Den bruna
fnasiga hinnan, som omger kärnan, förorsakar genom sia
retning i svalget, hosta och sk.=idar derigenom bröstet.
Gamla härskna nötkärisijr äro än mer oheIsamn)a. Kokade
och afskaiade kärnor äias sotjxiade eller utaja tillsötS; så-
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som desert. En kylande mjölkfrirgad dryck beredes al

k.irnorna, ocb skola de älven kunna nyttjas som cliokolad.

Man har ock försökt dem i stället lör Kaffe. Omogna
ännu mjuka nötter, förvällas i vatten, affnasas eller ren-

sas från Iruktfodren, och inliiggas hela i saltlaka eller vin-

ättika med lagerblad, liksom gurkor, för att till sallat,

likna oliver. Nötskalen, som ge god aska, nyttjas i Hol-
land vid färgerierna, och Dr. Handel i Mayntz har fun-

nit fruktlodren (fnaset) tjenliga i stallet lör Suniach, vid

garfning. — Nötter förvaras bäst öfver vintern i djupa
sandgropar, med torr mossa under och öfver, täckta med
näfver, sand och grästorfvor. Sådana som ikornar, råttor

eller fåglar samlat, äro vanligen de bästa, mest mogna
och kärnfulla, så väl att äta, som att så eller plantera.

— l^^edeii är hvit, lätt, böjlig och seg, samt temmeligen
fast och tät; användes till många behof i hushållningen.

Roten är stundom masuraktig. Spånor i vin, som börjar

skämmas, sägas återställa det. Hasselpinnar inlagde i en
bösspipa, som väl med lera tilltäppes och glödgas, tjena

målare till goda ritkol. Af veden brännes olja i slutna

kärl, liksom enträdsolja, björkolja m. m., då oljan ifrån

det öfre kärlet, på hvilket elden verkar, nedrinner i ett

annat som sättes derunder. Att med så kallad Slagruta, söka
skatter i jorden, var en ibland forntidens flera osäkra vägar

till rikedom. Den skulle vara växt i form af en gaffel, bäras

på ett eget sätt i händerna och med en lutning eller dragning

nedåt, visa skattens läge i jorden. I Österbotten skola

bönderne bruka slagrutor af Rönn, Hägg och Björk, äf-

ven så väl som af Hassel; men de tro att en sådan gren

ej bibehåller sin förmenta kraft mera än en dag, helst

om den varit varm. — L'>fven tjena till godt foder, och
busken lider icke betydligt af lölbrott. Aft.illna löf, som
i högar få ruttna, gifva god gödsel. — Hassel fortplantas

med nötter, som om våren tidigt sås i trädgårdssängar, då
plantorna kunna sedan utflyttas; sås de på svedjeland, får

man snart en vacker hasselskog om den fredas. Med af-

läggningar och rottelningar försäkrar man sig dock bäst

om «;)! känd artförändring med god frukt. Rotskot^ flyt-

tas antingen tidigt om våren eller om hösten sedan lölven

affallit. Utomlands mera än hos oss planteras hassel pä
jordvallar med diken ])å ömse sidor, till hickar och stäng-

sel. Löfven förbättra väl jorden då de ruttna; men för

tät växande hasselbuskar hindra dock gräsväxten. Skola

de utrotas, böra de afhuggas minst en aln öfver jorden,

ty lägre stubbar slå ut nya skottt.

Tab. — lig. a. Ett af hanliangens fjäll, Skiufvet med
8 ståndare. — b. honorna, som sitta tillsammans och utgö-

ra en tofs. — c. eit iruktänme med sina 2 pistiller. —
d. gr(;n med han- oth honblomster. — e dylik med löf

pcii ixukt. De 3 första figurerna äro förstorad^.
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LONICER.A Pericltmenum.
Ho SEN- Benved. Try. MatlecUlriid. Svensk CaprifoUmni

Buskens stjelkar äro slaka, träaktiga, med löf

som hafva små bladstjelkar och äro allallande.

Blommorna äro gapande (ringentos), sitta i

qvistarnas änd^r och formera der liksom ett

rundaktigt bloinhufvud.

Linn. n. Sii. p. 68. Cl. 5. Pentandria. i:gy". LIIJ. Sv. Fl. s. 97,

Kl. 5. Femm Äi^NiNGAR. i:qvinn. Mun: App. Med. T. i. p. 334. Phanrn

Caprifolii Heiba, Fl öres, Stipites.

B,'envedsslägtet är i Sverige icke rikt på arter; vi äga der-*

af blott 3 — 4, bland livilka den egenLliga Benveden (Lo-

nic. Xylosteum), har med sin nästan benhärda ved gilvic

anledning till namnet. Slägtet kännes med en olikformig

blomkrona och ett mångfröigt bär under blomfodret. En
utländsk art, kallad CapnfoliLim, planteras äfven i träd-

gårdar, cell har, liksom denna, midt emot hvarannan sit-

tande löf, men i synnerhet de öfversta äro liksom hopväx-

ta, så att stjelken synes genomborra dem. —•
Rosenben.

veden växer hos oss vild på små backar i Bohus län, vid

Trollhätte slussverk m. m. ; har mjuka, trinda och nästan

jemnsmala stjelkar, som ligga på jorden eller hämta stöd

af närstående buskar och träd. Grenarne sitta midt emct

hvarannan liksom löfven, hvilka äro elliptiska, helbrädda-

de oftast fint ludna och inunder ljust blåaktiga, stundom

något inskurna eller flikiga. Blommorna äro utslagna i Ju-

li och utgå nästan strålvis från qvistens öfre ända. Bären

äro röda, bäskt sölaktiga och hafva det qv<'irsittande 5-

klufna blomfodret på sig, liksom en liten krona. Plante-

ras i trädgårdar helst med rotskott eller afliäggningar.

Ehuru räknad bland Apoteksväxterna, skall Läsaren

dock icke länge uppehållas med beskrifning på dess nyt-

ta i medicin. Men om det skulle frågas: hvaiföre har den

då fått ett rum ibland dem? så böra vi tilläecra , att stiel-

kar och blommor troddes fordom vara blodrenande och gag-

neliga såsom té i trångbröstighet och lindi-iga utslagsjukdo-

mar, och dekokten brukades till gurgling i halsfluss.— Horn-
boskapen äta busken, men häslar och svin icke. — Rotens
saft förändrar färgen på blått papper till högröd (Fl. der Wet-
terau)._För sina vackra och väiluktande blommors skull plan-
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LONICERA PERICLYMENUM.

teras den i trädgårdar, och de som äga den växande i löfsa-

lar eller berceauer^ få dem i synnerhet under blomningstiden

sköna och uppfriskande. En sådan löfsal hvari R.osenbenved

finnes inblandad, om den är väl tät och denna buske i blom-

ma^ har ett förträffligt utseende , meddelar den angenäma-

ste svalka, och ger i synnerhet om aftnarna en behaglig

lukt"; de rödletta blommorna framhänga emellan löfven

och pryda den gröna tapeten på berceauens både yttra

och inre väggar. För att gifva vädervexling och frisk luft

inuti en så tät löfsal, plär man på väggarne uppskära öpp-

ningar i form af fönster, ty annars gulna löfven, och bu-

sken dör ut.

Tab. — fig. a. En bärklase. — b. en öppnad blom-

ma med ståndare: — c. blomfoder och pisill.
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ANEMONE Hepaticä.

B L Ä s 1 1' p A. Bläveror. Kiilingblomma^

Bladen äro lijertformiga och Sflikiga: flikarna

mest likstora, rundade och helbräddade. Blom-
fodret (Svepet) består af 3 likstora blad och

sitter något skildt ifrån blomman.

Linn. Fl. Su. p. 1S7. Cl. 13. PoLTANDR. polygyii. LilJ. Sv. Fl. s. aaa.

Kl. 9. M AN G MÄNNiM GAR. Tnängf^vin, JliK7T. Ap|). Med. T. .3- P* •'0*«

Vharni, Hepaticse nob. Herba.

B,'otanisterne hafva gifvit Anemonslågtel det l^ännemårke,

att dess samtlige arter skulle sakna blomlbder; således

skulle Blåsippan med sitt 5bladiga blomfodtr icke få räk-

nas ibland dem. För att hjelpa saken kallade man dess

biomioder Svepe , livilket skildes frän blomfoder derigenora

att Svepet skulle vara på något afstånd nedanföre blom-

bladen; men likväl liafva åtskillige nyare Örtkännare skilt

Blåsippan från Hvitsippans och de öfriga Anemonernas

slägte, under namn af Hepatica nobilis (se Flora d. Wetter.).;

Vi finna icke derlill nog skäl, och tro att hvar och en,

utan att bekymra sig om dess blomfoder, skall lättligeil

upptäcka nog likhet emellan denna och Hvitsipi)an (N:o 3),

för att kunna stå tillsamman i ett slägte. Blåsippan har mäng-
åi-ig tradig rot; dess knopp, som öfver hela vintern döljer

blad och blommor, har merendels 4 yttre och 5 inre ägg-
formjga hinnaktiga fjäll. Bladstjelkarna äro långa, trinda

och håriga; bladflikarne utåt kanten, som är inböjd, håriga,

icke djupt inskurne, trubbiga , släta och inunder nätformigC

ädriga. Bladen sedan föregående år sitta qvar och ära

mest bruna. Växer bland buskar af En och Löflräd icko

synnerligen rar, och blommar i första vårdagarne.

Denna har icke såsom de andra Anemonerns, någon
betydlig skärpa^ utan blott en lindrigt sammandragande
natur, hvarföre den tillförene varit ansedd såsom stärkan-

de och nyltig i lefrens och njurarnas krämpor samt vij

blodflöden. Latinska namnet tillkännager dess förmenta
nytta mot lefversjukdomar. Na för tiden brukas den icke,
ehuru sjelfva Boerhaave berömde den i gammal gonorré af

slapphet; kan hända likväl att dekokten eller infusion nå-
-gon gång ännu föreskrifves till gurgelvatten; meji på Apo-
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teken är den öfverflödig och af andra tjenligare växter

med skäl utträngd. — Mera nöje tillskyndar oss blomman,
som färdig bildad inom sin knopp, utspricker vid första

solvarmen om våren, då ännu knappt snön hunnit i grann-

skapet bortsmäha. På god jord i trädgårdar blir blomman
dubbel och varierar med ljusare eller mörkare i blått ell.

rÖdt fallande färger. Ibland skogsblommor är denna en

af de första och utbjudes derföre ofta till salu i städerna,

såsom en glad budbärerska för den behagligaste bland

årstiderna.
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MALVA ROTUNDIFOLIA.

Rundblad IG Malva. Kattost.

Örtstjelken är nedliggande. Bladen hjertformigit

rundade, sågtandade och otydligen 5- eller 7-

ilikiga. Blomstjelkarne luta nedåt med frukten.

Linn. Fl. Sv. p. 245. Cl. 16. Monad el ph. polyandria. hilj. Sv. FL

S. 2S7. Kl. i3. Samkull E. samsiiiande (neml. han- och hoa - blora-

ater). il/u/T. App. Med. T. 5. p- 564- Engl. Boc. T. 4- N:o 241. (Malv*

pQsilla}. Fharm. Malvae vulg. Herb a, Flores.

\T' id hus och vägar träffas denna växt aUman; har arig^

li%'it och grenig rot, samt utåt jorden liggande stjälkar och

blekröda, hvita eller köttfargade blommor i Juli eller Au-

gusti månader. Från samma rot uppskjuta flera stjelkar,

.$om merendels äro enkla med stundom yHikiga blad. Når

frukten mognar, börja blomstjelkarne att kröka sig nedåt.

Den träffas iifVcn större, med blomblad som äro något

längre än blomfodret, men troligen icke skrid art, ehuru

somlige Auktorer under eget namn af M. pusiila upptagit

den mindre här ritade förändringen, som förmodligen är

v. Linnés M. rotundifolia. Slägtet, som räknas till na-

turliga Ört/locken p/:(e Malvacecr, igenkännes med dub-

belt blomfoder, nemligen ett yltre nästan Sbladigt och ett

annat inre eller närmare blombladen. Fröhusen äro Hera

pä hvar blomsijelk, utgörande en ring eller krans och in-

nehålla hvardera ett frö.

Denna sä väl som Skogsmalvan (M. sylvestris), hafvct

af läkare tiliförene ofta blifvit föreskrifna , och äga lika

anedicinska egenskaper. Den sednare skiljer sig dock fråre

den här beskrifna, med upprättväxande sljelk, spetsigt 7-

flikiga blad och ludna sijelkar för blommor ooh blad,

liundbladiga Malvans rot är söt, nästan som lakrisrot, men
håller mindre slemämne än bladen, som derföre nu för

tiden i synnerhet användas i form af té eller dekokt, till

gurgling, lavementer och omslag, vid tillfällen dä sår el-

ler skarpa retande ämnen, som skola involveras, besvära.

Invertes har man gifvit delta medel vid ^lus- eller sten-

plågor och dä tai"mkanalen under långvarig diarré eller

rödsot förlorat för mycket a£ sitt naturliga slem, Janinhpit

nyitjdt stark dekokt ljum att dermed bada ögon, och tror
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ban att det bidragit till fördelande eller absorption af ut-

gjutit var under hornhinnan i ögat, då likväl tillika andra

medel såsom kylande, afförande och mjölkvassla inver-

tes blifvit brukade. — Hoj Egyptierne och Romarne vo-

ro Kere af denna naturliga örtflock i stort anseende såsom
grönsaker på de förnimares bord, i stället för spenat och
dylika rätter. Cicero säger sig hos Lermdhis vid en af.

tonmåltid hafva föredragit en af Malva tillredd rätt, fram-

för Al och andra läckerheter. Atskillige Romerske Förfat-

tare omtala Malvarter såsom nyttjade till mat; och Kine-

sarne bruka dem deriili ännu. Utan tvifvel bör vår rund-

bladiga Malva kunna äfvcn dertlU användas. Boskapen äter

dengerna, och i synnerhet fortares den begärligt af harar

och kaninei\ Stjelkar och grenar, torkade och rötta i vat-

ten liksom lin, dela sig i fina trådar, som blifva hvita,

kunna torkas och spinnas-; de torde ock kunna nyttjas

till tåg. Goda tandborstar beredas af rötterna, om de i

Ändan utspritas eller göras tradiga.

Tab. — ?ig, a. fruktämne med pistiller. — b. en öpp-
nad blomma med de till en cylinder hopväxta strängarne.
—

• c. frö; ganska litet förstorade.
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SCOLOPENDRIUM Lingua.

CAspIenium Scolopendrium. Linn.)

Tunglik Skolotender. Tiuiglänke.

Stambladen äro enkla, helbräddade, nåpjot va-

giga i kanten, aflångt tunglika, vid basen hjert-

iormiga , med fnasig eller hårig bladötam

(stjelk).

Linn. Fl. Su. p. 3/2. Cl. 24. Chyptooam. Filices (Asplen. scolop.)»

Lnj. Sv. Fl. s. 589- Kl. 16. Lönngiete. Oimbunk. (Asp!. scolV Murr.

App. Med. T. 5. p. 478. Flora der Wettorau (ScolopenJr. phylUtis RoiiiJ'

Vharm. Scolopendiii 1. Linj(U« Cervinae Herba.

i^ örsta påseendet, då man jemför denna och Trikomanen

(N:oi5i.)^ hviika voro tillsamman i ett slägte, visar lör stor

olikhet dem emellan, hvarlöre Hr. Prof. Dr. Swartz ocls

älven Dr. Smith m. H. delat dem i 2 slägten. Trikoma-

nens släglkarakter finnes red»n anförd. Skolopenderarter-

ne hafva frökapslerna på stambladets undra sida, i n^istaa

paralela eller parvis gående linler, emellan bladets ådror ^

omgifna med en ledfuU elastisk ring> samt öppna sig längs-

efter med sina hinnakiiga täckens kanter, hviika ligga i

början öfver hvarandra.

Roten är mångårig, och af något sammandragande
egenskap; växer på skuggrika ställen i skogar, bland ste-»

nar, och är funnen först i Skåne, sedan anaorstädes i Sve-

rige, ehuru ej allmän. Växten träHas med fröredning om-
kring Juli månad. Den varierar standora med i kanten

krusiga stamblad; slundom äro de i toppen fleidelade el-

ler oordentligt flikiga. Den infördes fordom på Apoteken

i sällskap med några af sina samslägiingar för att utgöra

en af de 5 så kallade Capillair växterna, och af detta

skäl, har denna till naturliga örlHocken Ormbunkar hö-

rande Kryptogamist, blifvit här upptagen. Qn\ den ännu

någonstädes förvaras på Apoteken, ligger den der med
skäl bortglömd och obrukad, sedan vi äga andra kraftiga-

re att i dess ställe tillgå.

Tab. — fig. a. ett stj^cke af stambladets ena hälft

ocli undra sida, som visar fröredningens \Ågei emellan
bladets ådror, till skillnad från Trikomanen, som har

dem uppå bhidådrorna; förstoradt. — b. artförändring

med oordeniiiot inskurna bräddar på starnbladet.
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AVENA Fatua.

Landhafre. Vildhafre. Flyghafre.

Blomvippan är något utbredd med få blomster.

Blomfoderskalen hysa mest 5 blomster, som

äro ludna vid basen och hafva lång borst./

l.inn. Fl. Sv. p. 55. Cl. 3. TnrANnn. a:gyn. L///. Sv. Fl. s. 4> J^^'

g. Trema NMNGA:R. aiijviun. K. Patr. Sälhk. Hush. Juni. I787> '^"äa"

•• 55i, 56g. — Sept. s. 3. — Okc. s. 55.

J—/.indhafre är ett ganska besvärligs ogräs, i synnerhet i-

tland vårsäd. Dess rot varar \Åot\. ett år. Strået är en-

kelt, bladigt slätt och blir i till 1 , aln högt. Bladen äro

smala, jemnbreda orh slriilva; bladslidorna smalare och

släta ; bladskärmarne trubbiga och ojemua kanten. Vip-

pan är ganska grenig, upprätt, med greniga, hårlina, sträf-

va och nedlåtande blomstjelkar , som sitta i hallkrans kring

Stjelken. Blomfoderskalen äro liksom lansetlUka , släta

och längre än småblomstren, som äro något åtskilda, trind-

aktiga med talrika stylva glänsande hår vid basen och midi;

på ryegen försedda med borst, som är dubbelt längre än

blomloderskalen, sträf med knä och torkad skrnllikt vri-

den nedanför knäet. Fröen äro silkesglänsande, och

mogna tidigare än korn och hafre, hvarföre de förr utfal-

la och sä sig innan säden bergås. Hafreslägtet, som hör
till den lätt igenkännliga naturliga Örtflocken, Gr "sen,

har zskaligt och mängblommigt blomfoder, samt en vriden

borst på ryggen af det yttre blotnsterskalet. — Förr än
vippan blir synlig och utbredt sig, kan In.ndhafren ej skil-

jas från annan halVa. I Juli är dess vanliga blomningstid.

Med spannmål ifrån Italien tros detta svåra ogräs haf-

va kommit till Tyskland och derifrån till oss. Dess
frö ätas gerna, älvensom gräset medan det är grönt, af

hornboskap och hästar, samt föres ofta med gödseln på
åkrarna; stundom häruler att fröen vid åkerns tillredning

jtiedmyllas för djupt, då de kunna oskadade ligga flera är i

jorden; de komma ofta ifrån närliggande åkrar, och upp-
växa året derefter: fåglar, som äta dem, bidraga äfven
till deras kringspridande. Af dessa omständigheter förkla-

ras huru en annars väl tillredd åker, och besådd med ren
säd, kan få detta ogräs, utan någon bekant orsak. Man
har försökt många sätt till dess utrotande, hvilket ej bör
vara så svårt, endast man påminner sig att grässlaget är
årigt; således om det före eller under blomningen afslås

och aldrig får släppa mogna frö, så försvinner det året

derpå, ty rotea varar ej längre. En med landhafre smit-
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taJ åker kan. läsgas till äng på par ar, dä gräset afslSs

så ticiigt att landhatrea ej l;u- fröa sig; nfir ogr:iset lörsvuu^

nit, upptages ängen till åker igen. Hr. i'^otborth har i

Ekononuscli. Hett. (1799. Juni s. 5o2.) granskat Hr P. Ky- .

laridr-.rs med lo DukaLer belönta svar på prisfrågan om
Landliafrens utrotande, och tror äadaraåiet bäst vinnfis dä
åkern sås t. ex. iörst med vlcker; hösten derpå med via-

tersäd ; sedan med potates, kål, lin eller morötter; året
derelter med rolVor; sedan med vintersäd och derpå klöt-

ver o. s. v. Höstsäde, tidigt sådt i val tillredd jord, så
att det kan växa frodigt innan vintern kommer, plar lör-

cfväiVa detta ogräs. Andra lägga åkern i trade och plöja

den djupt lör att hindra fröens rotande, v. I.inné anmär-
ker, att om den så kallade stubben, som på åkern efter

sädesbergningen är qvar, antändes, så utrotas äfven der-
med ogräset, hvilket dock ej lär vara pålitligt. Det växer
nästan i allt slags jord, utom i mycket mager sand. I Da-
larne brukas fröen i brist på bättre till iiijöl och bröd.
En ttmna kölntorkad landhafre och 9 kannor malt, hafva
gilvit g kannor godt bränvin. — Borsten som sitter vid
skalen eller agnarna, är mycket retlig för omskiften af fuk-
tig och torr lult; den kröker sig, räknar och böjer sig

fram och tillbaka, hvartill dess skrttiJika figur äfven ger
anledning. Derföre uppfann Magnan sättet att använda
borsten till ett Hygroskop; och /^ecy^o/^^ (iheat. stat. p. 292^
t. i5. f. !• 2.) ger den företräde framför många andra.'

Han lastade den fiel och hållen, lodrätt på ett bräde och.

observerade dess olika ställningar. — Om borsten sitter qvar
vid fröen då de ensamma eller bland annan sad ligga i

Lög, pläga dess förändrade ställningar, förorsakade af luf-

tens mer eiler mindre torka, göra att kornen liksom kry-

pa och högen utbreder sig.

Tab. — fig. a. fruktämne, 3 ståndare, 2 pistiller, samt %
håningshus. •— b. ett af de inre blombladen. — c. ett af

de yttre med borst, som har knä och liknar nedanföre en
skruf. — d. den 5:djö blomman inom blorafoderskalen

?ijaa borst, hoptryckt. — e. frö; allt i naturlig storlek.



Tillägg
hörande iill Första och Andra 'Tonien oj

Svensk Bolanik.

KI r. 6. T p. o L L B Ä R s ö n t. Flora der Wetterau v. Gartner,

'Meyer u. ScJterbius. 1802 --3. 8:v"o. 4 ^^^- Cri bladen

samlade före blomningstiden, torkade och sedan koknda

i vatten, sätta gnl fiirg pa linne, sorn IGrut »r betadt i

Alunvattcn. Omogna bär ge grön lärg ät Miniatunnålare.

Men roten sä väl som bären förorsaka, invertes tagnf,

kräknlng och kolik: de döda åtskilliga djur, t. ex. höns.

Nr. 7. K Ä L L E R H A L s E u s K E. tL (1. Wett. Enligt Beck-

man skall svagt dricka stundom Jörfalskas och göras till

smaken liksom starkare, med källerlialsbusken, hvars

bär Målare nyttja till röd färg, och af hvars grenar samt
blad, gul eller brun färg kan sältas på beredda (betade)
tyger ; ro ib arken tjenar till papper.

Nr. II. VÅRBRODD. Rafns Bibliot. f. Fysik, jMedic.

och Ekon. i-j. Bind. 4 Heft. s. 35/. Då gräset, som har

mångårig rot, bergås till frösamling, bör det skiljas från

andra grässlag, emedan dess agnar hälla vid nästan allt

hvad de vidröra. Ehuru det ej är nödigt att för utsiidots

skull skillja agnai"na från fröen, hvilket sker med svårig.

het: så låter det sig dock göra, om det tröskade fuktas

litet och sedan gnuggas emellan händerna.

Nr. i3. Alm. FL d. Wett. Trädet skall kunna växa

tills det hunnit 80 års ålder och få 5o alnars höjd eller

deröfver. Löfven, som efter längsta dagen, vända undra
sidan mera uppåt, skola äfven tjcna till föda åt silkes-

maskar. Barken användes till färgning.

Nr. 14. Ängkafle. Rafns'^'\}o\. anf. st. s. 558. Fröen

mogna i axet uppifrån nedåt, och när de sjeifmant börja

titfalla i toppen, sajulas (afklippas) axen, torkas på luf-

tigt ställe, fröea utgnuggas och förvaras till utsäde.

Nr. iS. Smultronört. Journ. der Erfind. 22. st.

Jileyer bekräftar att stycken af BinniJiemasJieii bortgått

efter förtärda Smultron, och tillägger att detsamma hän-

der stundom efter ätna Moröter, hvartill han förmodar
att luftsyran (kolsyregasen), som utvecklas, är orsaken.

Nr. 21. Bolmört. I Schles. Provhizialbl. för 1799^
pch December berättas att lika delar af Bolmörtsblad och
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Bjckiitnjan (Thym. SerpjdJ.), t. ex, 2 ii.mder fulla af livar-

dera, kokade i 2 qvarter vatten ] timme, skola gagna e-

mot lörkyliJa lemmar. Fltre aftnar å rad bör den af köld
sk.idnde delen hållas i timme, utan att efteråt aflorkas, i

aikoket^ som bör vara väl varmt. — Hnfelands Journ.
d. prakt. Hcilkunde. 9. B. 2 st. Dr. Harics i Erlangen be-

rr)mmer mot blodliosljiing af för mycken retlighet, Bolm-
örts olja (Ol. coct. fol. hyosc.), som beredes af 2 uns fri-

ska stolta blad och 8 uns ren Bomolja, hvaraf dosis var

5 — 4 teskedar par gånger om dagen. — /'/. d, IVett. Kor,
Getter och Hundar sägas tåla vä\t(>n, men svin förlamas
durah — Gäss dö af Bolmörtsfrö, enligt L:s-Kam. Ljung/is
eif.ireniiet.

Nr. 2,3. ÄyoKAMPE. Rafiis^. auf. st. Som axen qvar-
hålla sina frö bättre än Ängkaflen, så behöfva de ej sär-

skilt samlas, utan kunna afskäras på en gång då de flesta

äro mogna.

Nr. z\. Berberis. K. Vett. Aknd. Handl. 1745. s?

25 1. IMcd färsk rotbnrk ocli äfven med den af grenarne,

färgas ylle gult, om barken sköljos och kokas i vatten,

hvari godset sednn lägges. — FL d. TJ^ött. Förträfflig

punsch tillagas af saften, t. ex. i dd saft af mogna pres-

sade bär, 2 delar socker, 5 delar arrack och 6 delar kok-

hett vatten. Om bockskinn gnides med en yllelapp, dop-

pad i berberissaft, får det en skön glans. Samma slags

saft ger med alun högrödt bläck. Bären kunna !\i'\'en an-

vändas till ättika och vid bränvins destillering. I Holland

nytijas bladen såsom sallat och äl'\en kokade att ätas till

kötträtter. — Boskaiien försmår den ej heller. Buskea

planterad i häckar, tål ej alt klippas eller skäras.

Nr. 25. ApthivS V" ALF. Ri A N'. Arch. v. Rosenstein tq*

kommenderade mot svag syn, snus af tobak och pulvret

af växten, samt ett ögonvatten, hvari aqua rad. Valer. in-

gick. Ple/ick {Morbi ocul.) ansåg äfven Valer. nyttig i

ögonsjukdomar. — Hnftdands Journ. 2 B. 2. st. s. 02. 1 barn-

sängsfebrar anses den som ett föriräffligt retningsmedel.

—

Finnarna, säger Prof. Hnllenius i en Disjjutation, skola koka

växten i svagdricka och bruka afkoket såsom laxermcdel,

hvaraf de ofta betjena sig i rötfebrar.

Nr. 27. flvrÖRT. C/ijden. Disp.om. G. Carlf'by,Resp.-

TaJtrell. Med Rylörten och liunda bruka Finriarne på åt-

skilliga ställen, bädda svuilaa och värkando ieder.
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Nr. 28. Chanterell. I Magaz. En&ycl. An 8. N:o ar.

p. f)5. uppgifver Boiicher att han fiinnit i denna svamp,

iirvcii torknd och 6 månader ganunal , mycket oJjämne.

Uijari erhölls genom deslillation, var vidbränd och lält aii-

ländeh'g.

Nr. 29. Nyponbuske. FL d. Weit. Mitsching tork.Tr

och bränner frukten^ för att ensam eller med tillsats »f

kaffebönor, nyttjas säsom kaffii. Genom gäsning kan af

Nypon lås vui. Bladen kunna nyttjas tlll gailning; bar.

ken till mörkbrun lärg på ylle och rotea samt veden gil^

va smutsgul lärg.

Nr. 3o. JÄTTE GRÖ. Rafns B. anf. st. s. JiSi. Detta gväs'

slag ger mycket Irö^ men ibland dem äro mangn galllrö,

soiM vid kastningen ej gä fram och äro odugliga till ulsii-

de. När blomvjpporna hysa mogna frö, afklippas eller re-

pas de, torkas och tröskas; det tröskade kastas och har-

pas, tröei^ äro svarta då de äro rena , men lör att s^o^^

behölva de ej rensas frän agnar eller skal. Likväl om maa
su vill, så kunna skalen genom kastning inol vinden, ren-

sas frän fröen, om det tröskade lörut fuktas^ omröres och

gnuggas.

Nr. 33. Fl. Ä DER. Blommorna inbakade i så kallad

pannkakssmet blilva välsmakande och brukas såsom en

begäilig rätt i åtskilliga hushåll. — Om höns skola dö af flä-

tlt'ib;ir, så torde det foydrr.s alt de förtära många, eme-

dan man sett dem utan olägenhet, ehuru ogerna , nedsvälja

jiågra stycken. — FL d. Ff ett. Bärsaften skall sätta blä

lärg på iJider och garn. Svaga gäsande viner skola enligt

AlUonl med bären kunna förbättras. Med blad och gre-

nar fördrifvas råttor, dufvors ohyra ifrån dttlslagen, och
vägglöss i^r sängarne.

Nr. 34. IsLANOSLAr. Sias kall lut pä iafven och det

år slå öfver natten samt afsilas om morgonen, sä förgår

bäska smaken; slår luten för länge på eller dermed ko-
kas, sä upplöses Iafven och förloras förmycket af dess fö-

dande äm'ne då luten afsilas. Alkoket med vatten, afredt

med äggegula, i stället att koka Iafven i mjölk , är smakligt,

födande och tjcnligt för dem, som ej tåla mjölk. Åiskil-

ligc hafva med mycken fördel dagligen par år nyttjat det-

ta till frukost, — FL d. JFett. Sönderskuren och kokad
i jernkittel, sätter den mörkgul färg pä ylle och med till-

sats af tennsolulion och Salmiak, ljusare och mörkare
bruat. Hästar, hornboskap och svin äta Jafven, som äi-
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ven skall kunna brukas till garfning. — T)as neneste ans

En^l. 2:s Helt. s. 22. 1801. 8:vo. Lord Di/ndonald har

funnit ett sätt att af de Hesta lafarter (I.ichenes) erhålla

ett Gummi, som fullkomligen skall likna Senegal (jumnii,

och kunna brakas vid kattunslryckerier, pappersbruk, si-

denstyfningar, till skrilbläck, m. m. Dessa växter hysa, ntona

gummi, älven harts och ett ämne, som liknar djuriska sub-

stanser, jemte något ringa fiberartadt ämne. Genom flera

gånger pågjutit kokhett vatten sväller lafven, ytan och

det derundcr liggande hartsämnet alsöndrar sig och ai>.köl-

jes; sedan lägges lafven i en kopparkiltel med tillräckligt

vatten, kokas litet och tillägges derpå 3 uns soda till 5 ^
lat, och kokas sedan 4 — 5 timmar eller till dess alkoket

synes innehålla nog gummösa delar: då silas det, och

det som ej går igenom, slås i en påse och pressas. Det
qvarblifna i ])åsen kokas 5 gånger, och det sista alkoket

nyttjas att deri koka en ny portion lal ; de öfriga afkoken

slås tillsamman och afdiinstas i tennkärl mycket långsamt

till dess gummi fås deraF. Om intet soda eller lutsalt till-

sättes, måste inkokningen längre fortsättas, och gummi
blir då nästan färglöst. Af det ämnet som efter pressningen

är qvar, tillredes en art såpa. — Archiv d. prakt. Hcilk.

f. Sellies, u. Siid-Preus. v. Zadick u. Friese. 2 B. 5 st. i8or.

Utvertes har Hr. Chir. Heinze emot sår funnit lafv<'n nyttig.

Nr. 55. Veide. D. G. Sclirehers histor. ])hys. u. ekon.

B("schreib. des Waidtes &c. Halle 1752. fy.\.o. — IL d.

y^^ett. Af IVöen fås olja.

Nr. 57. Strnsöta. fl d. IVett. Roten fortares af

svin. Svärtar exkrementerna. Kor och getter äta bladen.

Nr. 38. QvicKHVETE. Murr. App. Med. T. 5. p. 558.

Roten är mångårig och tjenar sönderskuren, stött och ko-

kad samt med tillsats af gäst, vid bränvins destillering.

Den kan äfven i stället för malt användas till dricka, eme-

dan den innehåller mycket sockerämne. Stark dexokt bru-

kas mest, men bör beredas i väl glaserade kärl och ej

i koppar. — På bördig jord skall gräset kunna afslås till

]iö, 2 gånoer om sommaren. Recens. i Abo Litt. Tidn.

N:o 65. är i8o5, anser roten, betraktad såsom nödbröds-

ämne, i det afseonde otjenligare än många andia, att den

icke växer nog allmänt. — Få Apoteken fmnes ofta roten

af Renrepet (N:o7i) eller af Panicum dactylon, ett gräs

från Italien och Frankrike, i stället för den af qvickhvete
,

och Sclirsher säger att i södra Europa tages Rad. grami-

nis endast af Panic. dactylon.
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Nr. -59 MissNE. Bergins iureslår roten till meclicinskE

bruk i suillet för Piad. Ari, derföre att den tros vara star-

kare ocli skall längre tid kunna hel förvaras.

—

Chydäuius

i sin Disp. om G. Carleby, berättar att bönderne derom-

kriri" allmänt bmka att om hösten uppdraga växten nr

vattnet, lä^^gu den i högar och lata frysa tillsamman. Om
vintern hemsläpa de lösbratna stycken ocii gifva dem åt

svinen, hvilka dä, sa väl som soiiunarlId<;u, äta dem ger-

na och bli deraf fela.

Nr. 40. Lind. Mém, de 1'Instit. Nat. 6cc. Se. Math.

& Phys. Paris an. n. 4:to. Ventenat. delar Tilia europcea

i 2:ne arter och kallar den ena plniyphyllos (grandifolia

F.rh. b' GiJrtner.), samt den andra microphyllos (parvifo-

Jia Erh. Ö" G.). Dtu förra blir ej så hög som den sed-

nare, men har större, mjukare eller mer finladna löf,

blommar tidigare och har hårdare frukt. — J'/. d. TTett:.

Trädet skall kunna bli par 100 år garnmalt ock hinna till

10 — 12 alnar i omkrets vid roten. Om våren ger LLad

lilisom Björk, en söt saft eller laka. Veden betsad svart,

liknar Ebenholz. Af inre barken kan göras brunt och

grått papper. — I'ischersifö/its Ekon, Diet. Bast beredes af

grenarnas bark, som några veckor före midsommar afska-

las, bindes i knippor, nedsäiikes på botten i någon sj5

eller dam till hösten och uptagcs då mjuk som hampaj,

torkas och användes till rep, mattor, m. m.

Nr. 4i' Kantig Konvall. Recens. i Abo Lit. Tidili

iSo3. Nr. 63. AI ett qvarter mjöl, tillredt äf växtens rot,

har man i Tinnland, genom kokning fått flera kannor

tjock gröt. Till st;iikelse tjenar roten äfven. Blommorna
sägas stundom bli dubbla och knade derföre förtjena etE

rum på blomsterparterren. B'iren, förtärda till 14 — i3

på en gång, skola väcka kräkning. Bladen äro äggfor-

migt lansettlika.

Nr. 42. Aptkks-Fu MAR. Recens. I /iboL, TiJn. anF,'

Nr. Af utpressade och klarade saften har Wiegleb er-

hållit salpeterkrystaller. Färsk och torkad, ger växten vac-

ker gul färg, och med Indigo beständig grön. — Prof.'

Hellenius i en Disp. om Finska Medic. Växter, säger att

örten lindrigt kokad och lagd varm i påse, som fästes kring

Jiosen och öfver hufvudet på en af qvarka sjuk hiist, skaii

"vara ett godt medel mot denna sjukdom; när iiästeil böl-

jar frusta kan j_)åscn borttagas.
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Nn /p. Spikklubb ÖRT. Rec. i Aho L. Tif^n. ocl) näm-
de Nr, anför ur Hufelands Jurnal, au Tinktur på h\3en

skall vara ett godt värkstillande medel: den Leredes af 2

uns frö, som digereras i 8 uns Spanskt vin och i uns spi-

ritus vini; dosis iw 6 lill och med 20 dropiiar, R^.c. säger

sig hafva botat Chorea St. Viti med Extraktet, och förmo-

dar, eher IJi7/meinans deriill gifna anledning, atl Kaiile tor-

de som motgift gagna, då någon oförsigiigt fört;kt örten.

— Om fröen säijas ocli förtiiras i stället för svartkunnnin

(sejn. NigelLi? sat.), hvarmed käring.u- tro sig kunna verka

på mjölken hos digifvande personer, är misstaget farligt ,

iTien lätt uj)pläckt, då man vet atl svartknmmin är ett li-

tet aflångt och 5kanligt frö, något hoptryckt och har en

tversföre skroflig och barklik yta. Ryssorne skola bruka

att med frö af Spikklubbörlen öka ölets rusgilVande kraft,

livilket är skadligt. S\ in , som äta fröen, dö deraf, intin

hundar tros kunna 1 örtära dem ulan skada. GärUicr sä-

ger att bi, som suga dess bloaimor, dö dernf.

Nr. 41- Trefärgad Viol. Få Finska: Kolmiknkkai-

nen. Kallas på somliga Apotek; Herba Jace.o. Pitic. i A.

L. Tidn. anmärker att den afärgade iurändringen finnes

på gödd jord, men den 5iärgade pä berg och magra stäl-

len, iivilket väl händer, men ej alltid; också sky de dem.

Nr. 45. Ox KL. På Finska: lliirJiänu. Den rätta Oxeln

finnes knappast i Finnland: men väl Oxelrönnen (Sorb. iiy-

brida). Svin kunna gödas med frukten. Veden är Jiård.

Nr. 4^- K.-sri.n^^VP.v.. Ehoanniiscfje Hf^fte. lypg. Juli s.

88. Gräset rekommenderas mycket af Hr. Aclinrdi Berlin,

enligt hans 7-åriga erfarenhet. Han k.Jar det Franskt Ray-

gräs, och tillägger att det trifvos väl på dålig jordn-iån .

I Flora d. W''lt. anses det för yppeiJigt , till artificiela

ängar och säges växa bäst i ? lös s\artinyl!a ocfi | sand;

men efter flera Svenska Landimshållares eifarenhet, fnrije-

Jiar grässlaget icke så mycket beröui. 80111 svin gerna äta

röttenia, böra ängar der gräs växei-, fi-edas för dem.— Rafns

Bibi. anf. st. s. .5^.S. Fröen mogna ojemt, först i tO])pen och

sedan nedåt och måste derföre samlas allt efter som <le

mogna. De afskuvna vipporna böra i stora knippor trö-

skas, ty annars skadas fröen af slagan; sedan kastas,

harpas och rensas de, samt sås om hösten eller våren.

Gräsets rot är mångårig. — Rea. i Abo L. T. anför att

Engelska Ekonomer kalla gräset Franskt Raygrass , och alt

ibland småblomsircix aro en del akönadc, och de öfriga
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hanbiomsler; for hvllken skull gräsarten af somliga Bota-
nister bJifvit förd till Holcus-sliigtet; också sakna de aku-

nade biomsterna icke alltid agnborst. Af fröen beredas

furtr;iilliga gryn.

Nr. 49. Ängslatyr. På Finska: Nälkin. Plgc. i Åbo
L. Tidn. underriittar oss nit fröen eller ärterna knnna ina-

las ocli brakas till bröd; kycklingar och småiåglar äta

dem gerna.

Nr. 5o. K AMI LL ÖRT. Fl. cl. Wett. Skall kunna an-

vändas till gul färgning. Svin äta växten gerna.

Nr. 5 1. Trejon. På Finska: Kotkansjjpi. ^Ibo L. T.

Nr. 6^. Med stambladen färgas grönt, och hela växten

tjenar lill lädergarlning. Unga rotskott skola kunna an-

vändas till bröd, som dock blir föga smakligt.

Nr. 53. Ljung. A. L. T. anf. st. — Af rötter och

stjelkar brännas goda kol, och af Ljungtopparne tiliredes

genom kokning gul färg. Piåttor sägas sky lukten af Ljung.

Nr. 54- Ängssvingf.l. Rafns Bibi. anf. st. Vid in-

samlandet af fröen bör iakttagas, att om alla fröen Iti

mogna i blomvippan, så affalla och förloras de bästa ^ som
sitta i toppen och mogna först. Dcrföre skares gräset när

fröen i toppen äro inemot fullmogna ; sedan tröskas och
rensas de utan svårighet.

O

Nr. 67. Alansrot. Knal;sterhs Anat. Med. r. Chin
Beobacht. 1797. 8;vo. Författaren brukar mot Pteformar,

att koka \ # af roten, skalad, torkad och /inskuren, i

en ny stenkruka med rent strömvatten 3 — 4 timmar, el-

ler till dess roten kännes lös och mör emellan flngema;

under kokningen påspädes kokhett vatten, för det soin

bortdunstar. Alkoket frånsilas och rötterna stötas i mor-
tel med litet njlt vatten och färskt, osaltadt svinfett

till en salva, som morgnar och aftnar vid värme ingnides

på reformen. Afkoket fortares i stället för vanlig dryck. —
A. L. 7. anf, st. Blå färg skall fås af roten stött tillsam-

man med blåbär och pottaska.

Nr. 58. PviDDERspoRRE. yl. L. T. anf. st. Utpressa-

de blomsalten ger kokad med alun blått bläck och nyttjas

af Sockerbagare utan tillsats, till grön färg.

Nr. 59. Mattel .TM MER. Hiifel Journ. &c. S:de B.

4:e st- I Gallizien bruka bönderne mot rasande djurs betl

fttt invertes och utveites använda dekokten på Matteluui-
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mer tillika med ett trät! som tros vara Idgrnn (Tax. bacc);

och har Hillebra/idci anledning dera! gjort åtskilljaa Tör-

sök, som lyckats.

Mr. 6r. Svart Solan. A. L. T. anF. st. Bladen (tro-

ligen af en annan art, ehuru lik denna), brukas på Ota-

l)eiti såöom sårläkanda, och Araberne stiyka bladsaften

pä brännsår. Gataker , som upjigifvit bladens nytta i kräit-

skador, har sedan återkallat sin uppgitt. Bären sägas dö-

da böns
, gäss och flera hemtatnda djur, samt halva iios

barn orsakat konvulsioner. I Dalmatien inbakas de stun-

dom i bröd , lör att befordra sömn. Blommorna öppna
sig i klart väder vid pass kl. 7. f. m. och sluta ihop sig

vid samma klockslag om aftonen.

Nr. 63- Kardborrar. yl. L. T. anf. st. I Tyskland

^,&s rötterna fint sönderskurna åt lungsiktiga får. Af blad

och stjelkar fås aska, hvaraf | skall kunna bli pottaska.

Nr. 64. Vild Pp.rsilja. anf. s.t. Bladen kokade £

vatten färga gult.

Nr. 66. K AMF. X ING. Piafns Bibi. &c. anf. st. När

fröen äro mogna och torra, kunna de repas eller strykas

af axen; dessa kunna ockafskäras, torkas och fröen sedan,

gnuggas derur. — Ehuru förlräfifligt foder för får, tror

iitilUn^fleet dock att ullen deraf försämras.

Nr. 67. Allmän Kelidon. A.L.T. anf. Nr. Blom-

morna besökas flitigt af bien, och vaxet får deraf citi-on-

gul lärg. Med dekokt på roten tvättas rötsår hos hästar,

då mask, om den finnes i såret, tillika dödas.

Nr. 68. Brannäsla. Bnsch . Fortschr. in Wisscnich.

&c. 8:vo. i8o3. I Moskau har Kalus^in funnit ett sätt att

lärga mörkgrönt med näslor, h vårföre han i belöning fått

5oo Ptubler in. m. — Af .\ # nässlor skall fås i # pott-

aska. —. Se mera: Om Nässlors plaater. o. bcrgning; en

i Stockh. tryckt Afhandling i 4:to 1776.

Nr. 69. Melotenklöfvf. R. K. T "ett. ylhad. Hondl.

17G4. T. 22. s. 521. Af stjelkarne skall kunna beredas g^nn,

cch blommorna brukas i Tyskland ibland snus.

Nr. 70. Allmän Euforb. I FL d. l'J'ett. påminnes

om sannolikheten deraf, att växten torde kunna tjena

till lärgning, emedan den under tolkningen antar blågrön

färg (jernl. Nr. 35. Veide^. Saften blandad med mjölk.
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skall gifva den rosenröd färg. Pä ylle saLter den grön

och under längre kokning aurora färg.

Nr. 7£. Renrf-PE. Schrank anser gräset som ett osnndt

och dåligt foderslag, men Rcc. i Å. L. T. anf. st., an-

märker att det berömmes och lastas ömsom. Hästar äta-

det gerna, och vid Helsingborg har det kunnat bergås

flera gånger om året. — Hos oss är Renrepet ett mång-

åriet grässlag, men i södra Europa varar dess rot blott ett

år, en omständighet, som man anmärkt vid flera hos oss

mångåriga växter. Troligen bidrar den staikare värmen

lill en hastigare växt och safternas skyndsammare bort-

dunstning, hvaraf händer att växten förr dör ut i de var-

ma än i de kallare liillstrecken.

Nr. 75. Ek. Fl. cl. Wett. Löfven förtärda af större

boskapen, orsaka lilodig urin; men Får äta dem färska

utan äkada. Nänule olägenhet hjeljies dermed att det sju-

ka kreaturet får mjölk eller tjerninjölk alt dricka, samt hnt

gräs, Sallat, Thiaspi B. past. o. dyl, , hvarjemte det bör vara

stilla. I torra Eklöf förvaras jordfrukter länge. — Ollon

samlas om hösten väl mogna och kunna efter 8 dars lid

planteras, eller ock förvaras de öfver vintern i torr sand

och god käliare, eller i sandgropar, som väl läckas.

Nr. i5. Prickig Hyperik. K. VelC. Akad. Handl.

1745. s. 25o. Till färgning tagas knopparne och en del

af stjelkarne nyss lörr än de blommat, och torkas, llle-

godset, som man vill färga gult, betas först i alunvalten

och torkas efteråt. Sedan lägges jemte godset, Hyperiken
i sanima alanvatten och kokas till dess det blir gult.

Nr. 78. FÅR s v IN G F. L. Piaf/i. nnf. sr. Gräset växer

bäst på högländta ställen , och har niångårig rot. Som
fröen sitta lemmeligen fast i vi])j)an, behöfver gräset 'ill

frösamling ej skäras föir än alla Jröcn äro mogna. Vip-

porna torkas
, gnuggas och fröen rensas såsom vanligt,

Nr. 7g. KuNGSLJtTS. /"'/. d. TVett. Man brukade förr

att doppa hela växten torkad, i tjära eller smält beck, lör

alt nyttjas såsom fackla, och deraf har växten iåit silt

namn. Blommorna fästa en obeständig blekgul färg på
ufi och bomull, samt förhöja blå färg. Boskapen äter dtn

icke. Roten stött och blandad med mjci.1 skall göda höns

och kapuner.

Nr. Björk. K. Vett. Aliad. Hane!!. T. 4. s. iGj. —
10. s. 49- io. s. 45- ('• Sechendorf iiber d. hochste Be-
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nutz. d. Birke. Lclpz. 1800. — Om Björkens egenska-

par och nytta. Pres. Kahn, Resp. Grandber^. 4:to 1759. —
Huru Björkbark bör aTtagas, torkas och tillredas 4:0 1774.

—

Om detta nyttiga trädslag är mycket skri I vit. På Rjörk

hämta bien sitt bruna så kallade Jörvax, hvarmed de igen-

smeta springor och ölVerHödiga draghäl. Ejörkolja kan er-

liållas på samma sätt som bönderne brinna olja al En,
Hassel, m. in., (hviiket sätt kalhis desiillatio per descensum).

Al flera brukliga utvägar alt skaffa olja af \issa trädslag,

kan vara tillräckligt att här exempelvis anlöra ett : 1 en
jerngryta, som har ett hål midt i botten, inpackas barken
eller veden; grytan täckes med jernlock, lillsmetas med
lera, så att ingen luft slipper ut; i en grop i jorden ställes

grytan och under hålet i grytbotten sättes cttkäil; jurden

packas tätt ikring grytans kanter och pä locket göres små-
ningom eld, så att barken eller veden ini må förvandlas

till kol; oljan som derunder uisvettas, samlas till botten

och utrinner genom hålet i det undeisatta kärlet. Den re-

naste och klara björkoljan brännes i Sibeiuen af ren hvit

björkbark, som tages på gamla träd, hvilka i de stora fuk-

tiga skogarna ruttna dels på roten, dels kullfallna. — Af
hjörldnha tillredes vin, t. ex. till 7 — 8 kannor laka ta-

gas 7 ^ pudersocker eller liäning, som kokas, skummas
fliligt, och när a kannor bortdunstat slås det i trädkärl

med lapp vid botten. Sedan det något svalnat tillslAs a'-

stop fianskt vin, och när det ytterligare iåtl afsvalna, til-

lägges några sönderskurna citroner, li\ilkas kärnor äro nt.

jntina, samt 1* lod kanel, i lod kardemummor och ett

skedblad frisk gäst. Kärlet öfvertäckes och tillbindes , samt

lemnas alt g.isa ett dygn. Sedan aftappas det på halfan-

kare, hvaii nyss förut varit franskt vin, tillsprundas väl,

och förvaras 3 — 4 veckor i källare och slutligen fylles

det på buteljer med något tomt rum vid koiken, hvilka

liarlsas väl, samt lorvaras upj)- och nedvända i luktig sand

och gud k;illare. — I Leonhardis Först- u. Jagd-Kal. 1799,

s. 174. visas att Björk trifves bäst på sådan jordmån som

är mera torr än fuktig, och som består mest al' sand ; men
växer dock älven i blandad jord. — Fältbjörkens ved är

hårdare och tyngre än ved af björkar vuxne i skogar. Al

flera slags masur , räknas den som lås af rötterna alt va-

ra grolvast ; dan af stanmicn^ starkast, och don af gre-

aiarne vackrast.

Nr. 8 1. Ufnfana. Kokas i mjölk och ges åt barn,

50m plågas af mask, skedbladsvis ; sä väl af Allmogen i
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Finnland efter Hr. Prof. Hellenii anmärkning, som äfven

i andra landsorter.

Nr. S5. Svart Senap. TI cl. Welt. Af fröen fås ym-

nigt af en mild olja. Späda viixten nyttjas till grönkål och

sallat; hornboskap äta den gerna ocii säs till foder i Eng-

land, hvartill dock brukas mest hvit Senap.

Nr. ?,\. LuDnxÅTEi,. Rafns Bibi. &c. anf. st. Vip-

porna slappa lätt de mogna frötn, livilka kunna utgnug-

gas och rensas om de siktas genom såll.

N. S5. Mjölon. Dlss. de Arbuto. U. U. Auctore 7.

A. Mnrray. lyoS. /(."to. — Ä. Vett. AJiad. Handl. T. l\. s.

2g'',. — Fischerst. Ekon. Dikt. T. 4- P- '92- Bären krossas,

kokliett vatten slås pu och kärlet tilltäppes ; sedan silas

saften ifrån, kokas i stengryta till siraps stadga, då den

uthälles i stenburk för alt iörvHras och nyttjas såsom van-

lig sirap. Af eit qvavfer b.ir fås ^^ qvarter god mjölon-sirap.

Nr. 86". Lön v. TI. cl. Wett. Med grenar och löf kan,

efter Suckaws uppgilt, sättas vacker citrongul färg på alun-

betade tyger; ;ned jernvitriol fås af dem svartbrun. — Om
tunna skifvor af Lönntriidet kokas vid sakta eld i Ter-

penlinspiit, hvari Drakblod (ett liarts af trädet Drac. dra-

co) är upplöst, sägas do blilVa röda, hårda, antaga poli-

tur och tjena vid lanérarbeten.

Nr, 8S. SlÅtterorö. Rafns Bibi. anf. st. Gräset

mognar tidigt, släpper ej lätt sina frö och kan derföre

lenmas oskurit till dess fröen äro mogna. De rensas ock-

så lättare än Betes or ökns frö, som mogna sent och

böra samlas när de sjelfmant ur toppen börja utfalla. De
rensas såsom förut nämdt är. — I //. ci. fj^^ett. säges att Be-

tesgrö är endast före och under blomningstiden ett godt

och närande foder; efter den tiden röres det ej af boska-

pen. Deremot skall Slåttergrö vara ett af de bästa foderslag.

Nr. go. Allmän Ormijltnke. I NacJiricht. v. gelehr-

tert Säck. 12. st. 1.S02. , yttrar B. BernJiarcli den för-

modan, 3tt befrödningen hos Ormbunkar i allmänhet, sker

på öfra sidan af bladf-n, fastän frukten fmnes pä den ne-
dra, och tror hm sig hafva funnit hanmjölet i egna hin-

nor inneslutit på öfre sidan, mot brädden af bladet. — TI.

d. Wett. Växten träflas sällan eller aldrig i skuggan med
frukt, men ofta dermed pä ställen der solen skiner. — Roten
nyttjas vid beredning af Karduan, och askan i stället för

såpa, samt vid glasbruk. Japonesnren berättas äta växtejj
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5nnu spad och förr än bladen utvecklas; de förtära äfvcri

roten sönderstött, väl afsköljd med vatten och kokad,.
Getter äta bladen. Växten tjenar till strö i brist pä halm,
tilJ stoppning i madrasser, pottaska och garlning.

Nr. gr. Tall. Hr. Ballinger i sin Vollständ. Gesch.

des Corkenkäf. , Fichtenkrebs. &c. 179S, råder att hålla

tallskogarna rena och fria Iran vindfälle, stubbar och träd

som ruttna, till förekommande af vissa Insekter (Bostrichi),

som skada tallarna. Likväl torde Hr. HeLdenhergs tanka,

fltt dessa Insekter kunna endast anses som en följd af tall-

trädets förtorkande och ej såsom orsak dertill, vara mera
sannolik. — K. Fntr. Sällsh. Hush. Jurn. 1789. s. 95. Af

färska rätlklafna tallträd har en Bonde på Gottiancl klyft

tunna spänor, hvaraf han snolt tag eller rep. — Fl. d.

"{'Vett. Hanmj()Iet, som för all boskap skall vara skadlit^t,

och som så ymnigt vid tallens blomning finnes kringströ dt

omkring träden, tros kunna på Apoteken nytij.is i stället

for Lycopodie mjöl (Nr. 5g.). — Enligt Suchov,' skall ut-

spädt tjärvatten kunna med fördel nyttjas vid garfverier

och efter Damhourneys uppgift, kan barken nyttjas till

brun färg. — I en disp. under Kalms iuicende af Ctwan-'

der om Sagu Socken, s. 25. 1750. a^:\.o , beskrifves sättet,

att af tall- och grankäda bereda tvål eller såpa, samt att

med tillblandning af sådan kåda bespara talg vid ljusstöp-

ning. Kådan rensas, läggos i en gles påse, kokas i vat-

ten till dess kådan utsm.-ilt orh ilytcr ofvanpä, dä den

alskummas. I god stark hit kokas sedan denna renade

kåda, i stället för talg, och om litet salt tillägges tjocknar

den; färgen blir väl mörk, men om såpan endast nog ut-

tvättas nr kläderna, skola de dock bliiVa ganska rena och

hvita deraf. — Alla art^-/ af d^lta slägLe ge harts eller

terpentin; men den egentliga terpcnlin, som i handel lö-

rekommer, tages af södra Jiiiropas l^in. picea, ell. Pista-

cia Therebini. ; deremot lås den mesta tjäran af vår Tall,

som derföre förtjent namn*'t Pin. pic( a.— Så kallad tugg-

kåda, bruklig i synnerhet i Dalarna , hämtas af Gran (l^in.

Abies). — K. Lifmjd. Hr. 0^-. Westring har funnit trä-

dets mellanbark, i medirinskt aiseende, ofta lika sä verk-

sam, som dtn så kallade Knngs-kin.in.

Nr. 92. Nacköktbns fiiska rötter Iirnkas alt gnida

mod i väggspring'>r ocIj sängsiäikn, ulven kvKade i vaitenji

till fördriivande af väggl6>s.
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Nr. 9'5. Stor- Groblao. ti. d. IVett. Afes gerna

of ni! boskap, men qvälvtr och ul tränger andra nyltioare

grnssl.ig, om den växer j)å ängarn.i. Fröen älas al läglar

och kunna Kanarielaolar dermed Itidas.

Nr. 96. Plåt TLURTMF R. K, T-^ett. Ahad. Handl. ly/jS.

s. 2/|g. Tidigt oin våren, sedan snuen nyss afsmält, samlas

växten, torkas väl, söndergnug^^as mellan händerna , lägges

livarftaJs med yllegodset, som skall lärgas, i en koppnr-

kiltel och lemnas der några dar, till dess garnet tagit gul

färg; det kan ock litet kokas: sedan tages det upp, sköl-

jes och torkas. Somliga alnnbeta godset lörst, livilket tor»

de vara bäst. — Palltis berättar, alt i Siberien samlas plalt-

lummern, bindes i lorm al" kransar och säljes på markna-

derna till färgning. — M«;d denna , björklöl och alun,

sätta Finnarne på ylle vatker och beständig gul lärg.

Nr. 99. Akermönja. 77. d. Wett. Tjenar till garl-

ning; och oulslagna blommorna med blad och stjelkar,

sätta på ylle, som lörat med Vismut är tiilredt, en skön

gnidgul och varaktig lärg.

Nr. loi. Björnmossa. yV/nrr, App. Med. T. 5. p.

49''i* — -'''''• '^' ^T^t^it^' Dennfl skfill enligt Stellers anteck-

ning brukas af invånarne i Kamschalka till lampvekar.

Nr. 102. Mannagräs. Rnfns anf. st. Fröen mogna upp-

ifrån och nedåt i vippan, samt utfalla lätt. St>m gräset

nästan hela sommareji ger mogna frö, så böra de d.igligen

samlas; detta sker bäst med en häf af hårduk eller lärlt

,

med längre eller kortare skaft. För dess mångfaldiga nyt-

tas skull kan det icke nog till cjdling rekommenderas, i

synnerhet på lågländta ängar eller ställen, som slå under
vatten. Af ett lod torra gryn, kokade till välling eller

gröt, skall en person kunna bli mätt, emedan de svälla

mycket då de kokas. Svin äta fröen begärligt, och enligt

Fl. der Wett. , bli gäss hastigare feta af Mannafrö än af

alla andra kända frösorter. Fiskar och i synnerhet Forel-

ler äta dem och bli feta deraf. Får trifvas icke väl af det-

ta, så väl som af andra på sidländta siällen växande gräs-

slag. I Tyskland skördas gräset 5 — 4 gånger om året.

Nr. io3. Asp. Ger h vita vackra bräder, som i Eng-
land derlöre brukas till golf. Bark och blad nyttjas till

färgning, och enW^i Bautsc/i ger barken godt garlämne.—
En sort fina flätade fruntimmers hattar förfärdigas al tun-

na smala Aspspånor, som snickare med en dertill inrättad
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hyfve!, bereda. Roten är ofta masuraktig. Ullen, som

sitter på fiöen, tjenar i blandning med liaihår, ull eller

bomull till hattar , stoppning i täcken
_,
vantar^ m. m.

Nr. 104. Morot sön T. I ^Ilgetn. Med. Ann ni. för

Febr. 1801, läses huru Dr. Handel med fördel nyttjat

fröen af vilda morötter emot -skrofler; han gaf en matsked

sönderslötta frö i sender, 3 gåöger om dagen, i godt hvitt

vin, och då urinens afgång derigenom ökades, ansåg lian

det som ett godt tecken. — Huru bränvin med vinst kan

erhållas af morötter, kan ses i Briegers Taschenb. f. Guls-

besitz. 1797. s. 222. — H. d. Wett, På vilda stånd är

medlersta blomman större, svartröd, på enkel stjelk och

frukten har enkla taggar, då dereinot den odlade växtens

irötaggar äroj försedda med krokar. Roien skuren i bi-

tr.r, torkad och bränd, blandas med kaifé. Ptötterna gö-

da gäss, svin, m. m. och fettet deraf blir gult hos horn-

boskap. Morötter rifvas och blandas med annan föda åt

sångfåglar som hållas i rummen t. ex. Lärkor, Näkterga-

lar m. m. — Örten eller inorotsgräset förvälles, lagas som
spenat och smakar väl, samt är tjeniigare än spenat^ som

är linga lödande men ger mycket väder.

Nr. loG. Malört. Fl. d. WeM. Med tillsatser gef

den åtskilliga brukbara färger. Ohyra i kläder och sän-

gar skall fördrifvas med Malörts infusion, som äfven gag-

nar i rödsot hos får. Brännes för att med röken döfva

bi vid skattning. I Tyskland brukar man på nSgra stäl-

len att plantera malört, och väljas dertill nya grafvar på
kyrkogårdar. Hos Puomarne var örten i stort anseende.

Nr. 107. B AND RÖR. Rafiis Bibi. anf. st. Trifves bäst

i fuktiga ängar och kan tidigt skördas. Fröen mogna jemt

och gräset kan skäras pä en gång, tröskas och fröen med
lätthet rensas.

Nr. 109. Br\kved. k. Vett. Akad. Hindl. 1745. Till

färgniug sönderstötas löf och bär, samt kokas ; deri liigges

ullgarnet, kokns litet och blir ljusgrönt; om det elleråt

doppas j lut, blir färgen mörkgrön, men är ej i solsken

beständi''. — Af barken beredoe bast, som '\:Ssqx\. kan tje-

na till rep, hvilket 1 Vestergötland är brukligt. — Fl. d.

iVett. 1 södra Holland färgas med tillsatser krapprödt',

med barken och utan tillsats starkt gult. Efter Siefferts

uppgift ge bären vackra färger på betade tyger, och Dam-
buuriicy har fatt af rötterna olivelarg, och af omogaa eller
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gröna bnr, vacker gul, samt af de mogna med olika till-

satser violett och grön färg. Trädbitar eller grenar af

Brakved i nmihadhal, sJigas fördrifva dessa skadedjur.

Nr. I lo. S v Ä R n L I L J A. På Finska : Miekamoiio. Knhn
anför dess rot såsom nyttig mot rödsot hos boskap^ och

brukas därtill i Finnland.

Nr. 114. Strandrör, Fl. d. Vf'ett. Auktorerne äro

ej ense om Rörens nytta såsom boskapsfoder, emedan de

rör som äro iulla med larver och insekter, eller vuxit på
otjenlig botten, kunna visserlioen vara skadliga, då dere-

mot de andra i synnerhet uni^a , ätas gerna och med nyt-

ta at boskapen. Hos kor, som äro ikalf, skall dock detta

foder genom för mycken mjölkökning göra magerhet och

för tidig kalfriing. Fåren äta ej rör. — Rötterna torka-

de och malna tjc^na till bi-öd. — Starar uppehålla sig ger-

na hösttiden ibland strandrör , förmoflligen mest för insek-

ter som dxiv finnas. Utrikes hyra lågellängare ofla sådana

Vass-.iiränder, till stariåncst.

Nr. 117. Ä LTR A. NUN KFL. Flnname koka växten i li-

tet vatten och bruka till omslag på värkande leder, och

iiWen nyttjas växten i stället lör spansk fluga, efter Chy-

äenii uppgift.

Nr. iiö. A KL EJ A. FJ. d. WeiC. Hr. Echberg liar fått

olja af pressade fröen.

Nr- 120. Stors v IN G KL. Detta grässlag berömmes
mycket i /*/. d. 1/Vett. , n)ed tilliigg alt det genom odling

skall mycket kunna förbättras.

Nr. 124. Hundloka. J/. d. IT^eit. I England ätes

den ibl ind sallat med eller utan olja ocii säger KrascUeii-

ninikow } all växten är en vanlig föda i Kamschatka.

Nr. 128. Al. tischerstr. Ekon, Dikt. T. i. s. 29.

TI. d. iVeit. Trädet hinner till 40 — Go års ålder oth

ruttnar inom några år i fria luften under bar liimmel

men veke under vatten. — Gröna eller färska Ahräds-knip.

pen, inkastade i tegehignen, gilva åt teglet som der biän-

nes grå färg. Löfven öka mjölken hos kor, och ätas spä-

da , i synnerhet gerna af lår. Siskor söka begärligt allrö.

— Till svallning afskalas barkeTi, helst af unga grenar,

lorkas lörst och blötes sedan något i vatten, Jivarelter den
åter får torka till dess den skall nyttjas. Dä kokas åktn

med vatten oah antingen jernhahig kärrjord eller slipgårr

tillsattes. Godset ilägges och leinnas till andra dagen, då
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det upptages och färgjoppan kokas pj nytt, hvarefter ty-

get å nyo iläggss och lemnas några timmar då det upp-
tages, sköljes och torkas.

Nr. 12g. OÄKTA Klöfver. Tratisact. d. Societ. zu
Lond. 1798. 5. B. s. 378. När kreatur ätit för mycket
färsk klöfver, händer stundom alt de blilva hastigt stinna

och dö ofta inom
i-
timma derefter. Att hjelpa. denna o-

lägeniiet, nyltjnr Hr. Fager ett rör med knapp på ändan,

sä långt som strupen, för t. ex. oxar, får, m. m. fordrar,

hvilket genom matsti-upen föres ned i kreaturets inage.

Han har dervid sett djurets buk hasiigt sjunka undan, i

luån som luften genom röret iunnit utväg. Dock torde

kl3'stirer vara lika förmånliga.

Nr. i3o. Mjölkört. Genom sin resliga växt, rosen-

färgade blommor och dessas successiva ulsprickning, är

Aen tjenlig till prydnad i trädgårdar, hvarlill den äfven

är använd. Hr. Dr../?. — Fl. d. yjett. Af bladen, stjelkar

och rötter, bereda Kamtschatkas inbyggare ett slags té,

som kallas Kuriliskt; de koka och förtära dessutom bla-

den såsom grönkål, ocli stjelkarncs merg är hos dem en

läckerhet. Krnscheuiiiil:o%v berättar, att de tillaga af den-

na ört och flugsvampen (Nr. 108.J en rusgifvande dryck,

som i sömnen Jörestäiler dem Ijulva drömmar; de spå,

se andar, sjunga, dansa m. m. Tschutskoserne, hos hvil-

ka svampen, Jör köldens skull,, ej växer, lillbyta sig den

mot pcliverk, och de fattiga hålla till goda de föimögtia-

res urin, som under deras rus kan samlas. — Det påslås,

att både hästar och svin icke äta växten. Spiugjeld m. II,

försäkra att fröfjunet, i sjmnerhet med tillsatser af ijenli-

ga ämnen, låter väl handtera sig till förfärdigande af hat-

tar, papper, garn, ljusvekar m. m.

Nr. i52. TuriÅTEL. I ti. d. TVctt., namnes att det-

ta gräs genom sin täta växt, skall iörqväfva mossa jiå ängai".

Nr. i53. Kr. usBÄnsB u SKE. Är genom sill lälta plan-'

teringssätt, allmänna tillgång, nyttiga frukt, täta växt och

lagfMghet, en ibland de tjcnligasle till häckar och lelvan-

de stängsel. — Nom', lisprit d. Joiirn. Af kärnorna, som
vid saftens uipressning vanligen såsom onyttiga bortkastas,

bereder Hr. Diciidonné ett slags kalTé. Krusbärskärncrna

tvättas, sköljas, torkas, brännas eller rostas och malas,

samt nyttjas ensamma etlci ineJ annat kaffe, såsom van-

Ijot. _ ///. il. iTctt. Utpressade saften ger med socker

eittr vederbörlig gäsning tit yin, som liknar Moselvin.
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Grenar och bla<l sätta på beredd ull vigogna färg, och

bären violett, — Salten liknar Citronsaft om den pressas

af fullväxta men t] mogna bär, som stötas i stenmorttl

med trädstöt. Saften silas och pressas genom linne och

kokas sedan till dess den klarnar (ej för länge, du den

blir brun), skummas väl och slås kall på buteljer, som

hartsas väl, och kan saften sedan förvaras i flera år oskadad.

Saften af fÖr mogna bär, kommer lätt i gäsning, och för

litet mogna bär ge föga elieringen saft. — Mera kan läsas

i tisciLerströms Ekon. Dikt. Del. 4. s. 24. 167 samt om
Slickel- ocli Krusbärsbuskens ans och njata , i en Disp. un-

der Kalins inseende af Widenins i']b'J. 4-fO'

Nr. 134. Sprängört. FL cl. iVett. Tros vara ett

bland de värsta gift i växtriket. — Det gift hvarmed Gre-

kerne fordom undanröjde misstänkta eller fruktade med-

borgare, och hvaraf Socratns tros hafva fatt sin bane, sä-

ga väl Auktorerne vara tagit af Cicuta, men dermed för-

slås förmodligen ingen annan än Conium macul. Linn.

— Hästar, oxar, hundar och vargar hafva dÖtt under kon-

vulsioner, men getter, får och svin sägas tåla växten. Ör-

nar och kaniner hafva väl synts må illa deraf, men ej dött.

Nr. i55. Lungört. F. d. JVeit. Tjenar att sätta brun

färg på ylle. Svin och får äta icke örten, men väl hästar

och hornboskap. Höns äta dess frö.

De redan anförda gräs och foderväxter, gifva anled-

ning till åtskilliga påmijinelser, hvilka man vägar göra en-

dast i det hopp, att åtminstone några af Sv. Botanikens

Läsare torde icke hnna dem alldeles öfverllödiga.

Ängarne bergås vanligen så tidigt, att gräsfröeH, hvar-

ken hinna mogna eller på ängen utfalla, livarigenom hän-

der att de åriga växterna icke mera kunna fortplanta sig,

och de mångåriga, som utgöra största delen, föråldras till

sina rötter och gifva mindre antal grästrå. Denna lör gtäs-

vixten hinderliga omständighet, lär svårligen kunna löre,

kommas, dels derföre att gräset bör till hö afslås in-

nan det fullkomligen mognar, för att ej bli saftlöst och

sträft ; dels äfven derföre att höbergningen måste vara slu-

tad , förr än skörden kommer att upptaga alla tillgängliga

dagsverken. Det torde således vara angeläget att tillse om
den förlust på frö, soin ängen härigeiiom lider, på aanat
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sätt kan ersattas^ och huru det kan ske med minsta kost-

nad. — De mångåriga växternas rötter kunna icke år efter

är beständigt äga samma växtkraft; de ariga växterna för-

svinna det påföljande året om de icke fått så sig, och de

zåriga, som icke före bärgningen släppt mogna frö, sökas

förgäfves på den äng der man z är förut sett dem växa.

Då således en del grässlag försvagas i sia växt, derigenom

att inca nya rötter af nya frö tillkomma, och andra efter

hand försvinna, så måsle mossan lätt kunna rota och ut-

breda sig, samt påskynda den redan minskade gräsväxten;

än^^en blir hvad man kallar mosskipen och ger ringa eller

intet hö. Till förekommande häraf, påminna vi om en

lätt och kanske alltid med Jördel använd utväg, alt på

höskviUen samla höfrö och om våren då snöen nyss bort-

smält och gräsvallen ännu är nog våt eller fuktig, utså

dem på ängarne. De böra sås någorlunda tätt, ty sonr

många frö vid bergningen icke varit så nära sin mognad

att de i vipporna eller axen kunnat sedermera bli fullmog-

na , så bör man påräkna alt en stor del icke gro ; men

de behöfva icke nedkrattas, ty de hö som kunna gro,

tränga s\" ändå ned och slå rötter bland mossan, livilken

de snart noo- förqväfva. Finnas mullhögar på ängen, kunna

de kringspridas sedan fröen äro sådda. Detta sätt alt öka

gräsväxten, är användbart 'Å{\'<?a af de mindre förmög-

na. Men hos de rika, rekommenderas i stället vissa gräs-

slags odling, och i valet af dessa böra de inhemska, såsom

vande vid klimatet, föredragas för de utländska; och som

de helst böra sås och bergås ensamma, af skaf som ne-

danFöre anföras, sä måste fröen till dem ej tagas pä hö-

skullarne, der många slag och arter äro med onyttiga ogräs

blandade. Man torde deriöre göra bäst att skaffa sig re-

na frö af det grässlag, som för jordmånen och i andra af-

seenden dömmes mest passande. Såd.ma kunna erhållas

på flera sätt, men förmodligen med minsta kostnad, om

ett önskadt grässlag träffas vildt växande, och fröen cUx-

af samlas ocli år efter år sås, endast för fröen skull, till

dess man vunnit den myckenhet, som fordras till utsäde

på ett större fält. 1 England brukas vii samlondet af gräs-

Irö, ett Ekbräde, kalladt Graälc 18 lum långt och 10 lum

brcdt, med länga tänder såsom j^å en kam, insägade eller fas-

tade på ena kanten, och ett tjenligt skaft eller handlag pä

den andra; inunder och vid den kimlm d. i tänUerm sitta, fä-

stes något linne, som uj^pdragts liH ii.uidi.iget och utgör

^n påse hvari fröhus, fröiiulvud, ax och liö nedialla ge-
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ilom en stor öppning, som dertill är gjord pä brädet emel-

lan tänderna och handtaget. Uilörlignre bcskrifves den i

Ekonom. Hefte. 1797. Junis. 55. De erhäHna fröen rensas,

torkas och lervaras ötver vinlern, helst i tunna påsar af

obetydlig rymd, upphängde i torrt och Inltigt, men ej

lör varmt rum, Iredade iör råttor, samt sås om våren.

Vill man så dem samma höst de blifvit samlade, l^an det

äfven ske, men likväl måste fröcn lå torka 8 — 14 dagar

förut. Jordmånen, der hvart slag bäst trifvcs, är på sina

ställen anmiirkt, och man hoppas alt Sv. Botaniken med-

delar så väl känncmäiken lör de nytligasle inhemska fo-

derväxterna till deras urskiljande, som grunder till deras

odling. — I lös och god jord är det tillräckligt att nedmyl-

la Iröen med enläit hart". — Det torde här böra anmärkas,

att efter de försök, somVroL Achard med olika sädesslag

flera är efter hvarannan anstäl't, och för Vett. Akad. i

Berlin förelagt, är det en fördom, att säd som långväga

ifrån hämtas till utsäde, skulle gro bättre än den liem-

bergade (Allgem. Lilt. Anz. 1797. Maj. nr. 64. s. GGc),).

Kan detta hvad sädciälagcn angår, anses såsom en bevist

sanning, så följer uran tvifvel deraf, att man icke behöf-

ver förskrifva gräsfrö från aMägse orter, derföre att de
skulle gro bättre och fä frodigaie växt.— Man kan svårli-

gen räkna på alt mera än ^ af gräsfröen gro, livarföre de

måste sås någorlunda tält. Att få veta huru mycket frö af

ett gifvit slag, som fordras för ett beslämdt åkerslycke,

har man räknat kornen i •- lod, och gifvit 10 korn, af

hvilka 6 skulle gro, på hvar qvadrat fots åkerrymd, och

derefter bestämt antalet och vigten af de korn, som bor-

de åtgå till utsäde för en gifven åker eller äng. Om t. ex.

i \ lod iS ylngssclngeln (nr. 5\.), funnes 175 frökorn, af

hvilka 10 skulle ätgä för hvar qvadrat fots land, och gif-

va åtminstone 6 stånd ; sä skulle ett stycke land af 25,720
qvadrat fots yta, fordra 257,200 frökorn, hvilka väga
vid pass 5 #, 25 lod. Men som liö af olika gvässlag äro
olika slora och lunga, sä gäller icke samma föi hållande

alltid; t. ex. |. lod AtiiiknfleAxö (nr. 14.), innehöll 1875
korn, och lika vigt ii[ IxbuWLnddLåtel (nr. 84.) hade 1200
{Rafns Bibi. f. Pliys. &c. 17. B. 4. li.). De grässlag, som
odlas hufvudsakljgen för ixöens skull, böra helst sås en-
samma och icke blandade med antira ; ty som fröen af
särskilta arler, mogna på olika lider, så kan det hända,
att af 2.ne eller liera tillsammansädda foderväxter, ende-
i-a har yid bergningen_ släppt sina frö, då änxau de öfriga
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äro omogn«. Tiden måste noga iakttagas nar froen börja

mogna, cch då bör graseL genast l>ergas ; ty om grässia-

get lätt släpper sina hö, kunna de pu en enda blåsig el-

ler stormig dag utskakas^ och mnn bergar gräs med tom-
ma ax eller vi{)por. IVlen grasshig, som odlas endast i af-

sigt att bergås till foder, kunna blandas efter hvars och
ens afsigter. — Att med rötter lortplanta mångåriga grässlag,

lönar väl sällan mödan i stort, men är ej att förkasta, då

man icke på annat sätt inom ett eller 2 år kan iörskalTa

sig frö af ett önskadt slag; ty då sådana rötter tjifvas väl;

gifva de ofta frö samma är de blifvit planterade; deremot

gifva sådda frö, hvarken blomma eller frukt förr än 2:dra

och ibland 3:dje året. — De åriga foderväxterna fortpiant.>s

endast genom frö, och äro natuiiiguis fruktbärande sam-

ma år de blifvit sådda; och de 2åriga, som ej äro många,

blomma och ge irö sedan de vuxit 2:ne somrar.

Till förklaring öfver de i texten förekommande me-

dlcinalvigter, anlöres att i I.iber (fti) eller SkåJp. innehål-

ler 12 uns (^); I uns delas i 8 drakmer (^j); i drakma

håller 3 skrupler (^i) och i skruj)el 20 gian. Ett gran

är mest lika med guldsmedernas <iss eli. äss. iVlol i uns sva-

ra vidare 9 qvintin eller 2^ lod viktualievigi:, och i drak-

ma ell. 3 skrupler ungefär mot 1 qvintin;
J-

uns är således

något mera än 1 lod. Ett qvarter rent destill. viitten, vä-

ger vid pass 11 uns och 6 drakmer; men lika rymd svaf-

velsyra (vilriololja) väger myckel derofver, då deremot sprit

(spirit. vini) är lättare, och väger ett qvarter deraf 9 uns

och 6 drakmer eller 22 lod viktualie vigt vid pass.

Svenska Botanikens opartiske granskare torde redan

hafva anmärkt, vi våga hoppas det, aM Verket, under

den tid af 2 år, på hvilken dess ulgilvande blifvit fortsatt,

icke förlorat, om det tiJläiventyrs ickt; vunnit, genom afvi-

kandet ifrån don först gifna planen, till en mera utvidgad:

man jeniförc de 3 — 4 första liäften , med de följande,

för att fmna denna förändring. Likväl äro vi långt ilrån

alt neka dess brister, hvilka redan ifrån arbetets början,

såsom oundvikliga , voro .101 utsedda, och dcrföre öppnades

till deras möjliga afhjelpande en uiväg, i de Tillägg, som

vid slutet af hvar Tom, skulle göras. Textens Författare

vågaae också i denna afsigt påkalla sina kunniga Lands-

nians sakrare erfarenhet och större kunskaper; men
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endast några få Vänner halva gifvit sig den möda alt

meddela påminnelser, som blilvit nyttjade i de Tillägg,

hvilka åiröljt första Tornen. Gemensamt med Allmänheten

sakna vi Abo Litteratur Tidning, hvars utgifvande beklag-

li'jen aistannat, i !j vilken vi väntat flera lika värdiga och

• hedrande anmärkningar, som dem, hvilka redan bliCvit

begagnade och for hvilka vi aflägga hos den okända E.e-

ceusenlen vedcrbörJig tacksägelse. Under hopp alt fram-

deles hos den iipplystare delen af Allmänheten, möta en

store benägenliet, att i denna del bidraga till arbetets

ökade iullkomligliet, skola vi emedlertid, så mycket pla-

nen och andra omständigheter medgifva, bevisa vår upp-

riktiga föresats ait göra Öv. Botaniken så njutig som möj-

ligt är. Men ojti den moderna Läkaren någon gång skui-

le deri finna en nppgif^t, grundad på forntidens Läkares

erfarenhet och stridande nsot de nyares systemer; eller

om en mSngårig medicinens utöfniiig, som synes göra

K.innedomen af sednare liders upptäckter öfveiflödig, skul-

le trälfa ibland de föreslagna botmedlen, sådana som an-

tingen icke besannas af egen erfarenhet, eller synas af

densammj mots-:igda: så hänvisa vi dem med all aktning „ till

Kuilners Alliandling öm n:edirinen såsom en erfarenhets

vettenskap, eller hv.irs sanningnr hämta endast af erfarens

heten siu fulla styrka, och vi laga oss iiilK-ten deiur
anföra: c<.Sie (die Medizin) bcfjndct sich nocli ganz in den
Znstande der Agregation . . . sie isl ja alsdann immer
noch Erfahiungs-wissenschaft (ilir wissen griindet sich anf
Lrfahrung) und die EifjJirungs-v^issensharten können , wer-
den und mussen sich in dfis Unendliclie ervveitcrn und
fortschreiten« (se Röscldauhs iVJsgiiz. i B. 2 — 3 st.). Uia
upj)gifter som angå så väl Ek(jnon!i i allmänhet, som
Landlhusliällning, nlgonstädes skulle synas faLska eller

mindre troliga, så bör man påminna sig hvad inllylelse

luften, fordmänen, kJimatet och oräkneliga andra omstän-
digheter halva, Kr att vid anstäldta försök gilva skiljakli-

ga utslag. Det är derlöre icke alltid afgjordt, om en Ujip-

gift är falsk, fastän en sednarc erfarenhet, under sävskil-

ta medverkande men oita okända ors.iker, synes kullkasta

den; man måste förut vara alldeles säker att alla omstän-
digheter, vid de särskilta lillfällen då försöken gjordes,
varit fulikomligen lika. — Lhuru Sv. Botanik alldeles icke
gör ansMiäk, att for hvar växt upptaga allt hvad om dca
är kaudt, hvilket hvarken lumniet tillåter eller ändamålet
iordiar, ulan endast det murkvärdignste af det som kom-
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mit till Författarens kunskap ; sä har man likväl velf\t

i örtens förkortade historia anföra ett och annat af vigt,

som blifvit af trovärdiga skribenter anmärkt och som kom-

mer, tiJl sin visshet och absoluta oieJbarliet, att bero pä
andras itererade erfarenheter. Och då det lörekönimer

t. ex. att örten s ä ge s hafva gagnat, eller fordom ägt an-

seende, eller tros kunna bota någon gifven sjukdom, sä

lär väl ingen derat kunna förledas att anse en sådan växt

såsom specifikt botmedel mot samma krämpa, eller för-

moda att man velat utgifva den derföre. — Detta som till

Textens försvar, Förf. trott sig böra anföra, vill han slu-

ta med Fopes ord i Essay on Criticism. v. 25>^. uWho ever

thinks a fapltless work to see, Thinks what ne'er was,

nor is, nor e'er shall be.^>

Stockholm d. 27 Maj 1804. Conr. Q v en 6 el.



SYSTEMATISKT REGISTER
Ojver de i Andra Tornen af Svensk Botanik förelonnnnn-

de växter. Ordningen är efter i^lde Upplagan af

Linnéislia systemet.

Cl. 2. Di A NI) R I A.

N:o 1. Pdg.

Tcronica Beccabungaia;.

Cl. 3. Tr I AND ni A.

Iri.s pseutl-Acorus. 110.

riulaiis anuulinac. B.
vide ylriLiiJo col.

Agrostis .iiutnlinacea. 96
Aira caespitosa laa

Poa trlvialis SS
— prateiisis 88
— annua 126.

— (Festuca) flulrans 102.

Festuca (Bromus) gi-

gantea 120.

— ovilja 78.

— fltiilans v. Poa fliiir.

Broinus gigant. y.Fest.

gigantea.

Aveua fatua i44

Anindo phragmitis ii4

— arenaria iSS
— (Phalaris) colorata 107

Cl. 4. TeTRAN DRIA.

Galium boreale 122

Plantago major 95

Cl. 5. PfiNT ANDRIA.
Pulm<iiiariaofficina]isi35

Anagallis arvensis 123

Loiiicera Perlclymen.140
Verbascum Thapsus 79
Rhamniis Frangula 109
Ribes Grossularia i5o
Daucus Carota iu4

Cicuta virosa 134

Clijerophyll. sylvestrei24

Ca rum Carvi ii5

Cl. 6. H E X AND ni A.

AJliumScheenoprasana89

N:o 1. Pag.

Acorni C.ilamus ico.

Triglucliui palutlre iii.

— mjrilimuin 112-

Cl. 8. OCTAND n lA.

Fpilobiiim angu'.tifol.i5o.

Vaccinium Vitis idnea 116.

Cl. 10. D EC AND Ri A.

Moiiotropa hypopitliysg?

'ubutus Uva IJrsi 85

Cl. II. D ODI CANDRI A

Agrimonia Eupatoiia 99
^Oeseda Luteola Si

Cl. 12. ItOSANDRIA.

Prunus PadilS 121

Geum Urb aiium 94

Cl. lö. POLYANDRIA.
Nymphaju alba 92.

Aqiiilegia vulgaris iig

Aiiemone hefatica 141

Raiiunculus Flainmul 8117

Cl. 15 TeTR AD YN AMI A

Cochlearia officinalis 87
Sinapis nigra 83

Cl. 1.5. MONADELPHIA
Malva rotiiiiditolia "'4^

Cl. 17. Dl ADELPHIA.

Vicia sylvatica 15S

Trifoiium hybjidum 12g

Cl. 18. P OLTADELP III A

Hypericiim perroratiim75

Cl. 19. Syngenesia.

Tanacetum vulgäre gi.

N:o I. P.--C:.

.Vilpmisia Absiiubium 106
Acliillea Mlllefoliiim 74.

Cl. ai.M ONOE c I A.

Betula alba 80,

Aliius 198.

Qupicus Robur 75.

Coiylus Aveiiana ijQ.

Pin US sylvesiri* 91.

I5ryonia alba io5-

Cl. aa DioECiA.

Salix capraea 98.

Myrica Ga le 76-

Populus tremula io3.

Cl. a5. Po lY GAMIA.

Holcos lanafus 84*

Acer Platanoides 86.

Cl. 24. CnYPTOGAMlA.

Pteris aquilina 90.

Scolopendrium (Asplen.)

scolop.), Lingua 143..

Aspleniutn Scolopendr..'»;..

Scolop.

-

— Trichomanes i5^i..

Lycopodiufii Selago 119.

— coniplanatum 95.

SphagnuiTi capillac, ii^. a.

— cYMibiFolium 11 3. c.

Polytnchum communeioi
LicliPntarlareusv.Prtrwe/.
— caniiius v. Peltidea

.

Parmelia (Liclien) tarra-

rea. 77-

Peltidea (Lichen) cani-

na 137»

Agaricus muscarliis 108..

Boietus igiiiaritts xaSo.



REGISTER

Sfver Anära Torne/t af Svenih Iioiani/c.

A.

Ai

I 10.

, XI.

.bslnihlum vulgäre. loG.

Agf. R PLATANOXnnS. ö'3.

— saccarinuin 36.

A c H I r> L E A Al I L L E F o T., y-j

AcoRds Galamus. ioo.

— pTliisuis. 1 lO.

— venis. loo.

Adi.iiiiliuin aureum. lor.

— Gajjillus veneris. i3r.

— rubruin. i5i.

Adslrinueraride. 85. 92
176.

Afi •iranrle medel. 8r. 91.

loy. i lo. I 11). 7'iiL s

Agaricns Chiruigor. i 25.

AoAHicus Muscarius. io3.

— qvern. 125.

ÅgriwoniaEupatori a.. 99.

AOROSTIsARUNDlNAOEAytj
Al RA (jAESPirOSA. l32.

Ak.lkja. hS. T/7/, s. XV,

A [.. 1 28. Ti//, s. XV.

Aibarks dekokt. 128.

AlcaJi Hfibar. Ilx. 106.

Al.ler. 128.

Alkaojip. 12S.

Alie. izS.

AJUer. 85. f)S. io3. T2I. 12S.

A,I, L 1 U U S c H o i. N o P R A S U M.

AllitiTn Clieiidon. T/7/, s. via.

— l/,u;)Ijoi-b. 7V//. s. vm.
Am, M\N ORAinUNKE. gO.

T/7/, s. XI.

Ai.M T/7/, s. r.

Aluiis (B ful.i). 128.

Alsike Kl')i'ver. i 29.— Vi p I ing. 129.

AKnil/Jk. 89.

A""t-.nluiu. 98.

Ammor. loG. i 1 ^i.

A N A o A r, I, I s Ar v f, n s i s. i 25.

AuULä])pa. 6y. 89. 91. io5.

AvFMOyrK ITFPATICA. l.'^!,

Antliejra uniloc. 80.

Anilllyssiska pulvret. iS/.

Antispasmodisk. 74.
A|)Leks Fumar. 7/7/. s. v.

— Valerlan. T/7/, s. u.

Aquilegia Vui. garis. II S*

Aquilinn (Pleri.s). 90.

A R p. u T u s U v A U R s I. 85.

Arive. 12.3.

Aromatisk, y^. 76. 99. lOO.'

1 15.

Arre. 1 28.

Ar TP. Ml SI A Aesinth. 106.

Aköndo arenabia. 1 58.

CO lo RATA. 107.

— Fhragmitks. i i 4.

— Fseudo phragmites. 1 14.

Askii. 90. 128. i55. 139. Ti/L

s. VIII. XI.

Asp. io3. T/7/, s. xiii.

Asperilol. plant. i35-

Asperula linctoria. 122.

AspleniumTrichomaneSj
i5i.

AVEMA FatUA. l4'l'

B.

Back-timjan. T/7/, s. 11.

Bid, 121.

Bandkör 107. T/7/, s. XIV.'

Bark, se garlning, iärgnijig.

— lill Bo.sk ipsloder. io3.

Barnsjakdoinar. 8i. 90. io't.

iio.

Barnsangsplågor. j/]. Till. s.ii,;

B.ist. log. 7/7/. s. v. xai.

liiltram. 8i.

B.::ccabnngöi (Veronica). 127,

Beck. 91.

Bockinussn. 91.
— salva. 91.

Berberis. 7/7/. s. n.



Register.

Berreaucr. x/\0.

Berlänke. i5i.

Bergmossa. 77.
Eeigspiing. i5i.

Berserkar. 108.

Betes -Grö. S^-— raark. 78. 88. 96. 126.

Be 'JUL A AlvEA. 80.

AlNUS. I2Ö.

.— Incana. 128.

Bicornes plant. 85. ii6.

Bien. 98. 109. 118. Ti/L s.

VIII. X.

RiUi huggare virke. lo3.

Birmike-mask. 90. 91. 27//. s.i.

BipinnatiHdani(lol.) 104. 118.

Bittrnalnm (tol.) i 18.

Bixa Orf Ilflna. 82.

Björk. 80. 2/7/. s. ix.

— Laka. 80.

— Olja. 80. Till. s. X.

— Svamp. 80.

Björnar. i5o.

Björn Hide. lor.

— Mat. i3o.

Björn- Mossa. ioi. Till.

s. XIII.

Bladlöss. 121.

Bladvass. 114.

Blek-pussighet. 91.
Blod, att stilla. 75. 125.

Blodilöden. 73. 74. 79- 9*5.

94. 125. 141.

— liostning. Till. s. 11.

Blodig urin. 85.

Blodkrakning. 93.— renande. io3.

— spottning. 75. 93.
Bloss. io5. Till. s. IX.

BJå iärg. 77, 95. XI 8. Till. s.

III. VII.

ElSnader, io5.

Blusans lamliet. 85.

Blasipp.a. 141.

Bldveror. i/|.i.

Bläck (skrit-) 73. 110. 128.

— blått. Til/, s. \ii.

— röd t. Till. s. II.

Biöia. 11 3.

Bockskin (gl.insande). 7 ill. s. 11.

Bokmal. 106.

Boktryckare svärta. liS-

BOLE'1'US lONIARIUS. 120.
— Fomentarius. So.
— Svaveolens. 98.

Bolmört. Till. s. i.

Bomull, att färga gult. Sa. g5.
Till. s. IX.

Borås färg. 77.
Boskap, att göda. 104. Till,

s. VI.

Boskapsfoder, se Foderväxter.
— sjuka. 90. 97. 102. io6.

128. i34« Till. s. v. VIII.

IX. XV. XVI.

Botaniskt ur. Till. s. viir.

Brakved. 109. Till. s. xiv.

Brandgul färg. 109.

Brandrör. 114.

Bromus Gigantens. 120.

Brun färg. 73. 109. 128. 157.

Till. s. 1. III. IX. XI. XVI.

Brunnsvatten får osmak. io3.

Bryggnings- ämnen. 80. Till.

S. IV.

Bryon (Iivit). io5.

B R Y o N I A Alba. i o5.

— Dioica. io5.

Bryon sallva. io5.

Bråck. 73.

Rrågen. 109,
Braken. 90.

Brännsår. 90. 91. 104. TilL
S. VIII.

Brännvin, att krydda. 74. 75.
81. n5. 121,

— helsosamt. 70.
Brännvins - ämnen. 80. ii5,

1 2 1. i44- Till. s, II. IV. XIV.

Brännässla, lill. s. viiu

Bränsle. 73. 80. 8S. 91. 98.
io3. 1 1 3. 12 1. 128.

Bröd, se Nödbröd.
— att krjdda. ii5. 116.
— kummin. ii5.

Bröstsjukdomar. 74. 76. 79.

87. 91. IOI. i3i. 140. Till.

S. II.

Bulnader. 128.

Bungarot. iSj.

Buskar-. 76. 85. 109. n6. i33.

139. 140. Till. s. I. a. iiij

Byttelet. 77.
Bäckh u :^OA. i^j.



Ä EG IS TER.

Bäck Lilja. I ro.

Bärvaiten. ii6.

— vin. ii6. 121. i53.

Bölder. 83. Hg. 91.

C.
Calamus vnlgaris. 100.

Ccdyptra. loi.

Capiil.iir växter. i/\Z.

Caprilolium, 140.

Capsicuiu annuuin. 83.

Capsula circuinscissa. Cy3.

Cardialgia sputatoria. 98.

Carduan. T/7/, s. xi.

Carola (Dånens). 104.

Caryopliyllata. q^.
CaRUM G AR VI. ii5.

Ch AEROPHYLLUM SyLVE-
STRE. 124.

Champagne vin. 80.

Chanterelle. TilL s. iii.

Caulis iastigiatus. 119.

Chokolad. i3g.

Cholera Ovium. 90.

Chorea St. Viii. Ti/Ls. vi.

Cicutarium. 124.

Cicuta aqnatica. i34-

CicuTA ViRosA. 134.

Cicnt-plåster. i34.

Circnierande Åkerbruk. 104
Citronsalt. TI//, s. xvii.

Coccus. 75. 85.

COCHLEARIA OfFICIN. 87.

Coenopteri. i3i.

Conium maculatum. 124.

Corylus arborescens. 139.

CORYLUS AVELLANA. l39.

Coryinboso - racemosce. 127.

Corymbns. 87. 122^

Cradle. Ti//, s. viii.

Crisis. 85.

Cucurbitaceas pl:ce xo5.

Cupulac. 73.

Cynips. 73.

D.
Dainqvastar. 114.

Darr-jjopel. io3.

D AV CVS Carota. 104.

— Sylvestris. 104.

Dekokt. 73. 74. 79. So. Si.

85. 91. 93. 9'^. 99. loi. io3

104. 109. 119, 121. It".

128. 140. 141. 142. Tl/l.

S. IV. VII.

Destillera Brännvin. 80. iiS.

121. i44-'

— Olja. 74. 81. 100. Ii5.

1 59. T(//. s. m.
Diabetes. 80.

Diarré. 73. 79. 93. 94- HO-
142.

Dicholomia. iig.

Dichotonius. 119.

Disk. i5i.

Disiicha. 120.

Drakblod. Til/, s. xi.

Dricka, att brygga. 80. Til/.

s. IV.

—. krydda. 76. 87. 94- loo.

104. 1 06. Ti//, s. I.

— förvara för surnad. 80.

94. 108.

Droppar. 74- ^^S.

DulVors ohyra. Ti//: s. iiu

Dnfråg. 10 1.

Dynor. loi.

Däsmegräs. Sr.

E.

Ebenholz. Ti//, s. v.

Ek 75. Ti//, s. IX.

Eksvamp. 73.

Eastabb. 90.
EPILOBIUIM AnGUSTIFO-
MUM. l3o.

Ensatio (plantse). no.
Erosum. 120. i32.

Fssens. g\.
EupTtoria (Agrimonia). 99.
Exirakt. 74. öo. 81. 91. 106.

Facklor. io3. Tii/. s. ix.

Fallande-sot. 108.

Fani r arbeten. 86. Ti//, s. xi.

Fastigiatus (Caulis). 119.

F^eberdryck. 99. 116.

Festuca ilnitans. 102.

F" E S T U c A G I G A N T E A. I 20.

O V £ N A. 78.

— vivipara. 78.

Fistlar. 91. 94. 99.
Filix loeaiina. 90.



Register.

Fioler. 8G.

jbisk, att taga med händerna.

79-— göda. Till. s. XIII.

— dammar. 128.

— redskap, alt färga. 80,

128.
— stånd. 92.

Fjärils blomster. i56.

Flammula (Ranunculus). 117.

Flarn. 91.
Fleiniruoho. 117.

Flen. 74. 98.
Flintskalligliet. iSi.

Flugor, att döda. loS.

Flugsvamp. 108.

Flygande värk. 87.

Flyghalre. 14v— sand. i38.

Fläder. Till. s. iii.

Fläje. 1 10.

Fnöske. 79. 80. laS.

Fnösktigka. 120.

Foderväxter för boskap och
Ilastar. 84- 86. 88. 90. g i.

96. 98. to I. loa. io3. io4-

107. III. 112. I i 3. 114.

120. 124. 126. 129. 100.

1 32. 1 36. 1 38. 139 i44-

lilL III. IV. VIII. IX. XI. XII.

XV.

— får, getter och svin.

77. 80. 82. 84. 86. 87. 88.

91. 92. io3. 107. III. 112.

116. 128. i32. Till s. III.

IV. v. VII. XII. XV.

— Björnar. i3o.

— Bäfrar. io5.

— Elgaj'. io5.

— Harar. io5. 142.— Hjortar. io3.

— Kaniner. 86. io3. i52.

— Krälior. 128.

Fotsvett, att återställa. 80.

Frangula (Rhamnus). 109.

Franskt Raygrass. Till. s. vi.

Frisittande. 126.

Frossor. 73. 80. 81. 83. f^g.

94. 98. 106. U5. 117. 12 1.

Frostknölar. 83.

Fröredning
( Ormbunkars ).

Till s. xu

Frösamling. 102, 129. i38.

Till. s. VII. VIII. IX. Kl. XIII.

XVIII.

Fnga Docmonum. jS.

Fur. 91.
Fågelmat. 89. 102. 116. 120.

128. 134. i36. Till, s. VII.

XIII. XIV. XV.

Fårens ull skadas. io5. Till.

S. VIII.

—
• sjukdomar. Till. s. sin.

Färgräs (Linné's). 78.
FÅRS VINGE L. 78. Till. S. IX.

Färgmadra. 122.

Färgväxter. 73. 76. 76. 77. 80.

82. 85. 95. 109. 1 10. 114.
122. 124. i3o. 157. Till. s.

I. II. III. v. VII. VIII. IX. XI.

XIII. XIV. XVI. XVII.

Fönstersvamp. 126.

Fördelande. 81. 119. 123.

Förkylda lemmar. 'Till. s. ir.

Förstoppning i lulvern. 106.

G.

Galenskap. I23.

Galium Borealf. 122,

— Mollngo. 122.

Galla?. 75.

Galläplen. jS.

Garfning. 73. 80. 85. 98. Io3.

116. 128. 139. Tiil. s. III.

IV. VII. xn. XIII.

Garn, Till. s. viii. xvi.

Garu att färga blålt. Till. s.

III.

Genljuds bottnar i musikal.

lustmmenter. 86.

Gesvinda rör. (Brandtrörj.ri4.

Getter. io5. 121.

Geum hybridum. 94.
G r IT M U P. B A N U M. 94-

Giftiga växter för Bien. TilL
S. VI.

—
. för Får. 117.

— Boskap. i34'

—

Gäss. Till. s. II. VIII.

— Hundar. i54.
— Hästar. 90- 117. !54»
•

— ' Höns. Till. s4vuu



PvEGISTKR.

Giliiga v,"ixter för Menniskor.
108. 1 18. 134. Till. s. 1.

vill. X\1I.

— Svin. Till. s. u. VI.

— Vargar. i5^.

Gikt. 7.). 79. So. Öl. 85. 87.

89. io5. 134.

Gippstak. 1 14.

Glandes. 73.

Glas-slipning. io5.

Glas liilverkning. Till. s. xi.

Glas ur. i38.

Gladtighel, förorsakande. 85.

Golf (hvita). Till. s, xui.

Gonorré. 141.

Gredelin färg. 77. 157.

Groblad. 95.

Gryn. 102. TrV/.s. vii.

Grå färg. 85.

Gräfsvins föda. 80.

Gräs. 78. 8
f.

88. 96. 102. 107.
114. 1^0. 126. i32. i38.

i44- T/7/, s. i. 11. lu. IV. VI. IX.

Gräslök. 89.— planer. 78. 88.
— s aning, se gräs.

Gräsväxten skadas. 73. loi.

159. Till. s. xu.

Grö (betes). 88.— (hvit). 126.

— (si åt ter). 88.

Grön lärg. öo. 109. 114. 124.

Till. s. 1. v. VII. Vill.

— för Sockerbagare. Till.

s. vu.

Grönsaker. 86. 87. 8g. ii5.

127. i35. 142. Ti//, s.xi. XVI-

Gröt. Till. s. v. viu.

Gucku-lin. 10 1.

— f»5g. I o I.

Gul färg. 76. 80. 82. 95. 100.

109 Ii o. 124. Till. s. 1. 11.

111. v. vii. vill. IX. XI. xui.

Gula Liljor. 1 10.

— Köttcr. 104.

Gulsot. 106.

Gumini Senegal, Till. s. iv.

Gurgling. 75. 79- ^5. 99. 140.

iii|.t. 142.

Gyllenäder (blind). 73. 79.— (öppen). 79.
Gurtall. 91.

Gåsgräs. I02,

— ungar. 8g.
Gärdsel. io5. iSg.

Gä)dsgärcls rofva. lo5.

O IJ.S (leia). Till. s. xiu.

< /ödande (boskap). 104. III.

1 1 2. 'Vill. s. \ 1.

Gödsfl.iiimen. loi. Ii3. iSg.

Ciökiåg. 101.

H.

Hiapä. io3.

Hackelse. loi.

H A F S Ä L T l N G. 112.

HalsHuss. 73. 79. 83. 93.

Hampa att färga gult. 80.

— rödt. 80.

Handskar. 98.

Hargräs. l52.

Harts. 76. g I. Till. s. xu.

Hassel. 139.

Hattar. Till. s. xiv. xvi.

— att svärta. 85. 128.

— Fruntimmers. Till. s.

xm.
Hemorroider. 73. 79.
Hep.ilica Nobilis. 141.

Herba iacerc. Till. s. vi.

Hesliet. i3l.

Himm elsgräs. i3o.

Hirsutus. i55.

Hispidus. 122.

Hjul, io3.

HoLCUs Lanatus. 84.

Honga. 91.

Horn, att liirga svait, mörkt.

73.

Hosta (Boskaps). 97.
— (Menniskors). 89. 91.

94. 104. i3i.

Hudens sjukdoinar. 83. 99.

Hulvud -svaglut. io5.

Hufvud-sär, 83. 91. I18.

— värk. 7G. 100. 1 10.

Humla, i stället för. 76. Sj'

106.

Hundkäx. 124.

— Kummin. 124.
— Krixa. 124.

HUNDLAF. 107.



Register.

Hundloka. 12 j. lilL s, xv.

— rolva. io5.

Hvita Hussen. 74- 92. 94-

Hvita Lingon. 116.

HvjT Bryon. io5.

HviTGRÖ. 126.

Hvit Jungfru M. sänghalm. 122

— Mara. 122.

Hvit Näckört. 92.

Hygroskop. i44'

Hypericum jperforatum.
75.

Hyperiks olja. 75.

Hypokondri. 74. Il5.

Hysteri. 81. ii5.

Håll och Styng. 83- loi. io5.

Hårväxt, befordras. loi.

Häckar. 98. 109. 121. 128.

Till. s. 11. XVI.

HÄGG. I2[.

Hängen. 75. 98. 1 28.

Härkäpuu. Till. s. vi.

Hästar, 89. 102. 104. Il3. 121-

Till. s. vill.

Höftvärk. 91. io5.

Höns. i56. Till. s. ju. vii.

— att göda. Till. s. ix.

I. J.

Jern, i vatten att upptäcka. 70.

Jesuxen-Kukka. iSo.

Jette Grö. Till. s. ni.

Iktegräs. 117.

Indusium. 90.

Inllammerade sår, 12S.

Infusion. 78. 74- 75- 79- 8r.

S5. 93. 99. loS. 109. 1 1 5.

123. 141.

Ingefära, syltad. 100.

Invertes sår. 74. yS. 79. 99.
InvoJucella. 104. 124.

Involucrum. 104.

Johannes Ort. 76.

Jokno. 116.

Jordfrukter, att förvara. Till.

s. ax.

Jordhumla. 74.— loppor, att fördrifva.

128.

Iris pnluslris. no.
Iris Ps e udacojrus. no.
isajuri, i54«

Isidium gonatodes. 77.
Islands Laf. Till. s. ni.

Juft. 80.

Jukt. 80.

Jäger. i32.

Jämna. 95.

K.
Kachexi. 81.

KafFé, i stället för. 73. iSg.

Till. s. 111. xvi.

Kahilos. 114.

Kakeriackor. 92,

Kakosen-ruoJio. j5.

Kalkonungar. 8g.

Kalmus. 100.
— ruoho. 100.

Kalmusi. 100.

Kalmusrot. 100.

Kamexing. Till. s. v. viii,

Kamillört. Ti/l. s. vii.

Kangaspaiki. 85.

Kaniner. 86.

Kantig konvall. T/V/, s. v,

Kard borra. Till. s. viii.

Kardialgi. 74. 98.
Karmelit färg. 95.
Karmosin färg. 75.

Karskeliokat. 94-
Kasa. 114.

Kastor-svarta. 85.

Kattost. 142.

Keisanputki. i54'

Kikhosta. 94.
Killineblomm. i4r.

Kimrök. 80.

Kina, i stället för. 73. g^. 98.
121. Ti/l. s. xii.

Klaver. 86.

Klipping. gS.
Kläda. gi. 12S.

Klöfver (Alsike), 129.
Knylhafre. Till. s. vj.

Koirankuono. ia5.
•— putki. 124.

Kojruoho. 126.

Kojou. 80.

K OKLE ARl. 87.

Koklearie Sprit. 87.
Ko!. 109. laS. Till. s. vii.

Kolil^. 74<



Rf.gisteb.

Kolmi kukkainen. Till. s. vi.

Kolofonium. gi.

Konijan. ii5.

Konieört. 124.

Ki)nseiv. 87.

Konsionell. 77. 85.

KonvnlsJoner. loS. to8.

Koppor. 85. 91. 118.

Kork. 1 28.

Kotkansnpi, Till. s. vii^

Kourlefiti. 95.

Kramp i nedra käften. 120.

Kroppssvflohet. 83.

Krij S BÄRS BUSKE. 1 55. Till.

s. XVI.

Krutberedning. 109. 128.

Kryddor. 94. 100. ii5.

Kryddi)åsar. 81.

Kryp ranunkel. 117.

Kräk hvete. lor.

— korn, loi.

Kraftoi*. 12Ö.

Kräkning. io5. lig. Till. s. 1.

Kröson. 116.

Kummel. ii5.

Kummin. ii5.

Kumniina. ii5.

Kungs Kina. Till. s. xii.

Kungsljus. 79. Till. s. ix.

Kyl'inde. ii5". i33-. iSg.

Kyskhets medel. 92.

Kiilplantor. 12S.

Kailerhalsbuske. Till. i. i.

Källporllak. 127.

Kailrar. io3.

KÄRRSÄL71NG, III.

Kökeruoho. 79.
Köksväxter. 86'. 87. 89. Il5.

127. i55. 142. Till. s. XI.

Körtels sjukdomar. 73. iio.

loi. io5.

Kött, att bevara för röta. 81.

L.

Laka fAsp). io3.
— (lijörk). 80.
— (Lönn). 86.

— (Lind). Till. s. y.

Lamhet i^Biasans). 85.

Lampolja. 109. Till. s. xm.

Land HA FRE. i44«

Lappa. 128.

Lave ment. 75. 79. 81. 142.

Laxermedel. 81. 91. loo. io5.

109. 1 10. 119. Till. s. n.

Ledvridning. io5.

Lefversjakdomar. 99. 106. l4l«

Leipä. 128.

Liberum. 126.

Lichen caninus. iSj.— frigidus. 77.— tartareus. 77.
— ciner. terrestris. 137.

Liktornar. 91,
Linbär. 85. 116.

Lind. Till. s. v.

Lin GON VÄX T. 116.

— hvita. 116.

Lingua cervina. i43.

Linnasi Färgräs. 78.

Linne att färga, brunt. 128.

— gult. 80. TilL s. 1.

— rödt. 80.

— svart, mörkt. 73. 128.

Ljung. Till. s. vu.

Ljusstöpning. i3o. Till. s. xvi.

XVII.

Loka gyttja, ii3.

LoNicp. raPericlymenum.
140.— Xylosteum. 140.

Loppgräs. 119.

Loppor, att lördrifva. 128.

Luddtåt EL. 84- Till. s, xi.

Lumpehet. 92.

Lungliosta , boskaps. 79.
Lungsot. 74. 75. 79. loi.
Lungört. 97. i35. 2V//. s. xvi.

Lusika ruoho. 87.
Lbislummer. 119,

Lut. io3.

Luteola (Reseda). 8z.

Lulsalt. 90. loö.

Lycopodium Comflana-
TUM. 95.
— Sel A G o. 119.

Ltslummer. 119.

Långlåsta. 120.

Läder, att färga blått. Till.

s. in.

— brunt. 1 28.

— gröat. ^09.



Register.

Läder, svart , mörkt. yS.

— berednirii^. yS. 80. 85

98. io3. laö. T///. I. vu. XI

Lakeblad. gS.

Läkebläcker. 90.

Läsknnde. ilb. i53. 109.

Lölsalar. 140.

Löftägt. 80. io5. i^g.

LöMN. 8G. T///, s. XI.

_ laka. 86.

— socker. SG.

Lösande medel. 8r. ii5.

M.
Maankälda. gS.

Madrasser. loi. Ti'!/, s. xii.

Magstärkande. 8i. 89. 93.

100. 106.

Mahogene. yS.

Mal. 76. 98. 106.

Malvaceee planta?. 142.

Malva rotundifol. 142.

— sylvestris. 142.— vulgaris. 142.

Maläia — 106.

Malört. 106. Ti/I. s. xiv.

Malörts droppar, loö.

Malörts vatten. io6.

Manna- derplie. ii3.

Mannagryn. 102.

Manna GRÄS. 102. Ti//.s.\ui.

Margräs. i33.

Martall. 91.

Maskar. 80, 8 1. 90. 91. 104.
io5. 106. Tiil. s. X.

Maskfrö. 81.

— Mjöl. 2Y//. s. xir.

Älasur. 80. iSg. 7V//. s. x. xi.

Matleds träd. 140.

Matnyttiga- växter. ^6. Sy. 89.

104. 109. ii5. i53. i55.

142. Ti//, s. IV.

Matsmällning befordrande. 85.

Mattara. 122.

Mattelummer. 7/7/. s. vii.

Mattor. 9Ö. 114. Ti//, s. v.

Mecca balsam. Ho.

Meiica. i32.

Melolen klölVer. Ti//, s. viii.

Messling. 83. i 18.

Miekaruoho. Ti//, s, xv.

I
Mj c It en. 90.

Mjclisjuka. 106. 123.

Mjckört. i3i.

MiLLl-rOLIE. 74— droppar. 74.
Millefolium (Acliilica). 74.
Min(>r?ilvatten. 73.
Misslall. 90. 1 19.

Missne. Ti//, s. v.

Mjölbär. 85.

Mjölk att (ordrifva. 128.

— blir osmaklig. 89. 1 06.
lOÖ.

— röd. Ti//, s. IX.

Mjölkökande lör ammor. ii5.
— lör kor. 104. 114. 126-
i3o. Ti//, s. XV.

Mjölkört. i5o. Ti//, s. xvi.

aijÖLON. 85. Ti//, s. XI.

— ris. 85.

MONOTROPA HypOPITHVS. 97.
Monoici (Hor.) 80.

Morot. Ti//, s. i.

Mc)ROTS ÖRT. 104. Til/. S. XIV.

Mos. 109.

Moselvin. Ti//, s. xvii.

Mossar. 77.95. loi. 114. 119.
1 57. Ti//, s. 111.

Moxa. 125.

Mullvador. 121. Ti//, s. xv.
Multisiliquae (plra»). 118.
iVlunlås. 125.

iMuscarius (Agaricus). 108.
Muscus caninus. i5y.
— erectus. 119.

Musikaliska instrum. 86.
Myrica Gale. 76.
Myrkipntki. 164.

Myrtus brabantica. 7G.
Mångåriga växter. 74. j^. y-r.

81. 88. 89. 90. 92. 9',. 96.
97- 99 ~ 102. £o6. 107.
no — 112. 114, 117 — I 20.
122. 124, 127. 129. i5o.
102. i54 — i56. i58. 141,
143. Ti//, s. IV. IX.

Män dy. gi.

Mara (livit). 122.

Mörk larg. 73. 109. 128. iS?.
II//. S. III.

Möss. 121.



Register.

N.

Narkotisk. yS. 76. 79-

Naturlig uppställning, no.
Neolikeort. r)5.

Kertdöi vande (narkotisk). 70.

76. 79-— stärkande. 8r. 94-

Nervösas (vagina^). i3o.

Njurarnis sjukdomar. 76. i4i-

Kordisk Galie. 122.

KyMPKAEA ALBA. 92.

minima. 92.

Nvponhuske. Till. s. iii.

Kackblad. 92.
— blomma. 92.

— ört (hvit). 9a. Till. s. xii

Näcka-ört. i33.

Nä fver. So.

Näsblod. 12D.

Näsgräs. 7.4.

Nätkin. Tiil. s. vii.

Nödbröd. 73. So. 90 — 92
jo5. 112. ii5. iiG. i5o

]S6. 1 44- Till. s. VII. XV.

Nötbuske. 159.

Nötolja. log.

Nötter. 70. 10^.

O.

Odling. 12S.

(3edenia. io6.

Ouräs. 144.
-

Ohyra. 76. 92. 98. io5. ro6.

fo8. 119. 121. 1 28. Till. s.

ll[. VII. XV.

Olja (destillerad). 74. i^-Qi. 85.

100. ii5. 159. Till. s. 111. X.

.— pressad. 109. i5o. iSg.

Till. s. IV. XI. XV.

— väscndilig. 87. 104. ii5.

Oliver. 1^9.

Ollon. 70. Till. s. IX.

Om si.Ig. 75. 79. 93. 99. lo/j

lOD. ii5. 119. i2y. 142

jT/V/. s. XV.

O.ada sår i iiuIVudet. gr.

Orlean. 82.

Ormijunkar. 90. i3x. 143. Till

S. IV.

Ormbunke (allmän). 90.;

Orselj. 77.
'

Or.sELj-LAF. 77.
Ost att krydda. ii5.

Oxel. Till. s. VI.

OÄKTA Klöfver. 129. Till. s.

XVI.

p.

Paatama. 109.
Padus (Prunus). 121.

Paleaj. 12g.

Palkinäpuu. i3g.

Panicuiu Daclylon. Till. s. v.

Pannkakor, att krydda. 81.

Till. s. in.

Papilionaceas plant^e. i5!5.

Papper. 80. 114. Till. s. i. v.

XV-

— att färga. 80. 140.

Parasit- växt. 97.

P ARMELIA TaRTAR EA. 77.

Patan. 109.

Pei.tidea Ca NINA. 107»

Ptnntflgj^ad. 104.

Pericluilium. 101.

Peristonia. loi.

Persiko Bränvin. 121.

Personatce planta?. 127.

Peruviansk balsnni. 91. TilL

xn.

Pi'stilcns blommor. 74.

Phalaris arundlnacea. 107.
— picta. 107.

Pliragmilcs (Arundo"). 114.

Pielar-ruolio. 81.

: Piller. 91.

ipinnalifidum. 104.

PlNUS SYLVESTKIS. 9 1»

PlPHVEN. 96.

'Pipsvampar. i25.

Pipsär. 99.
Pirken. 76.

Plantago major. 93.
— lanceolata. g3.
— media. g3.

Platt lUiMmer. 96. 2'ill. S-

Xlli.

— Gräs. 95.

Plåster. 75. gr.

P OA AM N OÄ. 126.

— TLUlXAI^tS. lOZ.



Register.

Po A PRATENS IS. SS.

Po A TRIVIALIS. 88.

Podagi^i'- 85.

Polertrissoi. io5.

Pollon. 119.

POLYTRICHUM COMMUNE.
101.

Pomaceas planta?. 103.

POPULUS TKEMULA. Io3.

Pors. 76.

Pottaska. 106. Tz7/. s. vui. xii.

Preservativ. 100.

Prickig Hvp ERIK. 76. Till.

s. IX.

Prunus Padus. 12 r.

Pseudacorus (Iris). 110.

PtERIS AQUILINA. QO.

Pulmonaria maculosa. i55.

Pui.MOXARIA OfElClNALlS. l35.

Pulpukat. 92.

Pulver. 73. 8r. 85. 90. 9V
io5. 106. 108. 109. 118.

121. 125. 157.

Pulvis Antillyssus. 137.

Punsch. 116. Till. s. 11.

Puolain. 116.

Puolama. 116.

Pursa rahka. 76.

Puurlaukka. 89.

Pålar under vatten. io5. 128.

Q-

Qvarka. Till s. iv.

QUERCUS PiOBUR. 73.

Qvesrot. io5.

Qvickhvete. Till. s. iv.

R,

Rabarber. 109.

Racemus. io5. izi- 127.

Radix Ari. Till. s. v.

Piand-gräs. 107.

Pianunculus acris. 117.
— bulbosus. 117.

RaNUNCULUS FLAMMULA. IIJ.— reptans. 1 17.

Rasande Djur. i23. 157. Till.

S. VII.

Raseri. 108.

Rautalehti. 93.

Reformar. 83. 89. 99. i3i.

Till. s. vu.

Regler. 74 81. loi. io5.

PLcnlana. 81. Till. s. x.,

— repe. Till. s. ix.

Rep. 109. Till. s. v. XII. xiv.

Fi-iiSEDA Luteola. 82.

Reumatism. 74. 76. 80. Sj-

91. 99. 125. 134.

Rhamnus Frangula. 109.

RiBES Grossularia. i53.

.— reclinaium. i33.

— Uva ciispa. 1 33,

Riddersporre. Till. s. vii.

Riisiruoho. i 19.

Ringens (coroUa.) 14^-

Putkol. iSg.

Roccell. 77.
Rosen. 73. 80. 128,

Rosen- Benved. i40'

Rotaceae plantoc. 12.3.

Rotata corolla. 127.

Rottor. I a I. Till. s. iii. vii.

Rukko. 114.

Rumex acetosa. 87.

PlUNDBLADIG MaLVA. i42.

Ptupulinruolio. 118.

Piusgifvande dryck. T/7/, s. xvi.

— kraft. 74. 76. loS.Till.s.vi.

Rypsterderle. 1 13.

Ryssläder. 80.

Ryssolja. 80.

Ptåmjölksgräs. 100.

Pvödbrun iafg, i3o.

Piöd färg. 77. 80. 85. 122.

140. Till. s. 1.

RÖDMOSSA. Il 3.

Piödsot. 73. 79. 91 — 94- i 10.

121. 14a.

— hos får. Till. s. xiv.

Piölleka. 75.
Pvör. 114.

Piörllen. 107.

r».örtopp. 114.

Piöta (emot). Sr. 9''{. 100. 109,

i55.

Rötfeber. Till. s. 11.

Rötter (ätliga). ii5.

s.
Safve. 91.

Sagugryn. 102.



II Rbgister.

Sal Absinth. loS.

Salava. 9Ö.

Snliva. 73. 75. 91. io5. Till.

S. VII.

Salix alba. gS.— Caprea. 9S.
— fragilis. g8.

Sall. 98.

Sallat. 87. 89. 116. 127. 159.

Till. s. 11. XI. XV.

Salpetter. Till. s. v.

Saltgräs. H2.
Sammandriigande. 75. 76. 76.

79. 85. 92. no. 121. 128.

Sanan. 90.

Sandrör. 108=

Sänka slällen alt odla. 102.

107. III. H2, 14^.

Sarapuu. i5g.

Sataiehti. 74.

Scabra. io5.

Scapus. 100.

Scliytt gult. So.
— . grönt. 80.

Schoenoprasum (Allium). 89.

SCOLOPENDRIUM LlNGUA. l45.

— Pliyililis. 143.

Selago (Lycopod). 119.

Selinum palustre. i54.

Sem. Santon. 81.

Semivertirillatuin. i52.

Senap, Engelsk. S5.

Senapsdeg. 83. 117.'

Sexualsystemets lörbättring.

7G. 86.

Sianpuolain. 85.

Sianveiilieinii. 75.

Silke att färija blått. 77.— gredelint. 77. 167.

— gult. 82. 95.— kariueiit. 95.

— karniosin. 75.

— röd t. 77.— svart. 73.

Silkesmaskar. T/7/, s. 1.

Siriapi. 85.

SlNAPlS IMICRA. 83.

Sirap. 80. 85. 8G. io4- Till.

S. XI.

Fiöblad. 92.

Sjöiat^ci. 102.

Sjö -Uiloii. oa,.

Skabb. 80. 91. 9g.
Skedört. 87.
Skilsvauipar. 108.

Skinn att larga grönt. 109;
— svart. 128.

Skogs -Kattost. 142.

Skogs - Vickf.r. i36.

Skorl". 91. 118.

SkriF bläck. 75. no. 128.

Skrilt (urblekt att återställa).

73.

Skrofler. 10 1. io5. Till. s. xiv.

Skånska handskar. 98.

Skärvass. 1 1.4.

Skörbjugg. 80. 83. 87. 89. 91.

94. 100. 106. 121. 127. j33.

Slagruta. 109.

Slagtkreaturs kött, välsma-

kande. III. I i:i.

Slapphet. 73. 93. io3. no. 141»

— Magens. 93.

— Tarmkanalens. 93. lo3.

Slemlösande. 11 5.

Slokgrns. i32.

Slätiergrö. 88. Till. s. xi.

Samlironört. Till. s. 1.

Småborrar. 99.
Småsvepen. 124.

Smör att förvara lör härsk-

nad. !28.

— Jör osmak. 89.
•— får gul färg. io4- 126.

Snickararbete. 73. 86. 128^

Snus. Till. s. vui.

Snöört. 74.
Socker. 86.

Sopmossfl. I o I.

Sorbus hybridii. Till. S. vi.

Sorkar. 121.

Sotolja. 80.

Spadix loo.

Spansklluna. 117. Till. s. xv.

— Pt'])par. S5.

Sparris. i5o.

Spasiiier. 94*
Spatlia. 89.
SrHAGiMITAI CAPILLACFUW. I 1 5.

SpHACNUM CYMRIFOLIUM. I l5i

— Pakistre.

Spikklubbört. Till. s. vl...

Spolmaskar. 90.

Spolpipor. ii-j..



12 Register.

Spongia ofrie. iz5.

Språk ved. 109.

Spring Maskar. Si. 50.

SrnÄNGÖnr. io\. Till. s. xvii.

Spåkter. 124.

Spanad. 142.

Spänningar i underlifvel. 79.

Stellatan plantan. 122.

Stengräs. 74.

Stenplågor. 74. 80. 85. 90.

loi. 104. 116. 142.

Stensöta. Till. s. xv.

Stickelbär. i35.

Stoppande. 73.

Stoppning. loi. ii4> i3o. Till

S. XII.

Stor Gkodbläd. 93. Till, s.

XII. XIII.

Stor-svin(;el. 120. Till.s.xv.

Strandrör. Il4'

Strälblomster. 5i. 106.

Styng. 83. io5.

Stängsel. i5g.

Starkande. 73. 74. St. 94* i4^-

Stärkelse, xoo. Till. s. v.

Suffolk - grass. 126.

Snmach iSg.

Supp. i-o3.

Surkål. ii5.

Svagt bröst, se lungsot, bröst-

sjukdomar.
Svampar. 73.80. 98. 108. 125.

Till. s. III.

SvariVararbete. 86. 128.

Svart färg. 73. 85. Iio. 128.

Till. s. XV.

Svart Senaps - ört. 83. Till.

S. XI.

— Solan. Till. viii.

Svensk Caprifolium. 140.

Svepe. 141.

Svettdrifvande. Sr. 89. 9 1.

Svindel. 100.

Svin att göda. 70. 90. 116.

Till. s. VI.

— mat. 92. 116. 12S.

Till. s. VII.

Svin Svingel. 102.

Svullnad. 79. Öl. Io5. 106.

Till. s. II.

Svärdbladige växter, ito.
Svärdgnls. no.

SvÄROLILJA. IIO. Till. S. XIV.

Svärtning. 75. 85. Iio. 128.

Till. s. XV.

Sylt. 100. ii5. 116. i53. 139.

Syrsor. 92. io3.

Såpsjndning. io3. Till. s. iv.

XII.

Sår (friska). 74.— i liufvudet. 83. 91. ii3.
— i lungorna. 74.
— invertes. 74. 70. 79. 99.— utvertes. 7.3. 74- öo. 91.

104. io5. 108. 118. Till.

S. IV.

Särläkande. 90. Till. s. viir.

Sårnad i tandköttet. 87.

Sår (skrofelartade). io5.

Sås till ruUtobak. n5.
Sädllytning. 94.
Säfjeblomma. H0.
Säke. 80.

SÄLG. 98.
— Pil. 9S.— Ticka. 98.

Såll. 98.

Säiiing. III. 112.

Säng. loi.

Sänenjalka. 90.

Sömngifvande. 108. Till. s. vin.

Sörpe. 91.

T.

Tagel att färga. Karmosin. y5.
— (i ställe för). loi.

Takrör. 114.

Taktäckning. 96. io5. 114»

Tall. gi. Till. s. xii,

Tallstrunt. 91.

Tallört. 97.
Tammi. 75.

Tanacp.tum vulgäre. 8c.-

Tandborstar. 142.

Tandköttets sårnad. 87.
Tandvärk. gS. iio.

Tarmkanalen. q5. io3. 142.

Taula-kääpä. i25.

Té. 74. 75. 79. 80. 81. S5. gr.

99. 104. 119. 140. 142. Til/.

s. XVI.

Tegel, att glasera. io3. 109,'

Till. s. XV.



Register, x3

Tennkomposition. 95.— soliuion. 82.

Ternatum folium. 118.

Terpentin. 91. Till. s. xii.

Thapsiis (Verbascnm). 7g.

Thrismos max. ia5.

Thyuius serpyllum. Till. s. 11.

Ticka (Tnösk). \zö.

Tiggare. 1 17.

Tiiia microphyllus. Till. s. v.

— plTjtipIiyilos. Tj//. s. v.

Tillandningar. 114.

Timmer. io3. 128.

— oijenligt till brunnar. io3.

— under vatten. io3. 128.

Tinktur. 75. 75. Till. s. vi.

Tjära. 91.
Tjiirvatten. 91.

Tobak (rök). 85.

Torsken. 104.

Torrvärk. 91.

Töste. 109.

Trel.irgad Viol. Till. s. vr.

TrIFOLILM HYliRlDUM. 1 29.

— pratense. 129.

Triglochin PAI.USTKE. III.

MAP.niMUM. 112.

Trichotoir.ia 122.

Trikoman'. i5i.

Tripianatum folium. 124.

Trolibärsört. Till. s. i.

Tro]imedel..75. loi.

Try. 140- .

Träd. 73. 80. 85. 91. 9S. io3.

121. Till. s. v. VI.

— att fitrga brunt. 128.

i— gult. 124-
fe f

tr 11—. in.'..rkt, vart. 76. 12b.

— plantering. Till. s. ix.

Träjon. Till. s, vn.

Tröskcr 109.

Tuberosa radix. 118.

TUITÅTF.L. 1 32, Till. S. XVI.

Tofvor. 1 3 2,

Tuggkäda. Till. s. xil.

TUNOI IK SkOLOPFNDER. 14^.

Tunglånke. 145.

Tungspene (nedfallen). 73.

Tnoini. 12 (.

Tvål)yggare. io5.

l^våAi ig.-i växter, 79. 87- io4- ^-5

T>äit, 90.

Tyfling. 11 G,

Tyska klockor, 118,

Tag. 109. 142. Till. s. xu.

Tätel (Ludd). 84.
— Tuf. i32,

Täcktatel. i52.

Törnros få stark lukt, 89.

Ugns qvastar. 10 r,

Uiira. 128.

UnderlitVets spänningar. 7g.
Uppmjukande medel. 79.
Urin JDlodig. 85. Tiil. s. ix.

— biäsans lamhet. 85.

— drilVande. 80. 8r. 85.

8y. Sg. 91. 10 1. 104. io5.

109. 157.

Urinens omätiliga afgång. 80.

Urinslämma. 74- 85. 109.

Urpendlar. io3.

Utslag. 76. 83. 89. 91. 99.

100. 118. 140,

Utsof, (fårens). 90,

Utvertes skador. 75.

Uva Ursi (Arbulus). 85.

V.

Vaccinium, 85.

Vaccinium Vitis Idea. 116.

Vass. 114.

Vattenakiig svullnad. io5.

Vatt( npalslernackor. i54'

Vallcnlingnn. 116.

V.itt( nskräck. 13/.

Vaitt-nsot. 81. 83. gi. 87. io5.

io(i, 109. 110. 127,
— hos får. 127, 128.

Vau. 82,

Vax.
Vaxämne. 76. Till. s, vin. x.

Ved. 73. 80. 86. 9[. 98. io3.

I2[. 128. 1 39. Till. s. VI.

— löga vfirmande. ic)3,

— inycket värmande. 80,

128.
— sprakan<le. io3.

Vcjde. Till. s. iv.

Venerisk sjukdom. 121, i34»

JVCRBASCUAX TUAPSUS. 7C1.



i4 R. E G r S T E R.

Veronica Beccabiinga. 127.
VlCIA SVLVAIICA. l56.
Vildhali-e. 144.
Vildkummin. 124.
Vild persilja. Till. s. viir.

Vin att göra. 80. iiG. 121.

i33. T///, s. III. X. XVII.

— skämdt alt lörbättra. 'j'^.

iSg. Till. s. III.

Violett färg. 137.
Violsirap. iiS.
V4tis Idcea (Vaccinium). ii6.
Vi^ipara. 78. 126". i32.
Vårbrodd. Till. s. 1.

Väderdelande. 89. 104. ii5.— spänningar. 73. 74. S9
94-

Vägbredsblad. 95.
Vägglöss. 76. 108. Till s,

III. XII.

Väpling fAIsike). 129.
Värk, flygdnue. 87.— reianalisk. 126.
Värk -stillande. Till. s. vi.

Värkört. 117.

Värmande kryddor. 100.

Ylle, att färga karmelit. 90.— karmosin. 75.— rödt. 122.

— svart, mörkt. 70. ^o.

109. 12Ö. 157. T///, s. XI.

A.

Akanna. 92.

Aker-Arf. i25.

Åkerleja. ii8.

Akermörija. 99.
Ålandsrot. Il ill. s. vii.

Ariga växter. 82.83. 123. laG.
142. 144.

Ärigt Ängsgräs. X2S.

Ä.

Y.

Ylle, att färga: Aurora, lilh
s. IX.

— blått. 77. 95. Jill. s. IX
-— brandguit. 109.— brunt. log. 128. 137.

T///. S. III. XI. XVI.

— gredelint. 77. 137.— grått. 85.— grönt. 109. 114. 124.
Till. S-. IX.

— gult. 76. 80. 82. 95.
109. 124. Jill. s. Ji. 111.

IX. XI. xia.

Altan, 117.

/.Itliossa. 117.
Altgräs. 117.

vVlT RaNUNKFX. 117. T/'//. S. XV.

^^ndtarm, uti al I en. 73. 91. 93.

JAng. ii3. 129. i52. Ti//, s. XVIII.»

— sank. iir. 112.

Ängsgräs, årigt. 126.

ÄngskaHe. Tz7/. s. i.

Angskampe. T/7/, s. 11;

— latyr. Tz7/. s. vii.

— svingel. Till. s. vii.

Ättika, öo. 85. i35. Till. s. 11.

Ö.

Ögonsjukdomar. 90. 93. 123.

142. Till. s. II.

Öl, helsosam t. 91. 104.

,_
— rusgifvande. 74.

Ölgräs. 8r.

Oriiniossa. 77.

Slut pa Andra Bakdet.



Tryckfel och Rättelser,
till andra Toaien al' Svensk Botanik.

Nr. 90. sid. 2. rad. 5. står: mask i 2 diakm. — läs: tuask,

2 drakin.

(i början — 1. , ^ början

borde '— 1. torde,

^ula. — 1. gula näckörtens

lyrtaggade. — I. iyrlaggade.

mångåriga, I — I. mångurig.1. I,

blomroderskal— 1. blomkronskal.

blomtoderskal— J. blomkronskal.

blomlod ers kal— ]. blomkx-nskal.

bekent — 1. bekant,

brandrör — 1. brandrör (geschviu-

da rör) i.

hvit mara — 1. livit mara.

ämnef — 1. ämnet,

pipipa — 1. pipiga.

Thrismos — 1. Trismus.

osas — 1. osi.

hvilken — 1. Itvilket.

Ullra läs Uidra; lappa, läs läppä.

får — 1. i'u Ebenh.

silkes tofsar — 1. silke stofsar.

utskjuto — 1. utskjuta.

Spill/n — 1. Spielnian.

emct — ]. emot.

framhänga — 1. framtränga,

ojemna kanten — 1. ojemna i

kanten.

Till. s. 111. rad. 34 står: år — 1. får.

_ 41 _ , _ 1. .

— — v. — 14 — Görtner — J. Gärtner.

—•VI. — 19 LJlläg^: också Hy de dem.

— —, — 24 utstryhes: också fly de dem.

,
— 25 står: Härkäuu — 1. Härkäpuu.

— — — 36 — gräs — 1. gräset.

— — VII. — 32 borttages: ,

— — IX. — i5 står: 7.5 — k 73.

— — — — 42 — N:r Björk — 1. N:r 80 Björk.

— — XIV. — 17 — deraf blir — I. blir deraf,

— — XVII. — 2 — vigogna — J. vigogne.

— — xvin. — 4<^ — Gradle — 1. Cradle.

System. Regist. rad. II. Phal. arund. B— 1. |S-
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