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PYRUS AucupARiA.
(Sorbns Ancupavia, Linn.)

Rönn, På Finska : Fihlava. Pihlaja,

Låfven åro parbladiga , med ilggformigt-iansettlika

,

sågtandade och mest glatta småblad. Blommorna sit-

ta i qvastforni och ha mei;t 3 pistiller.

Linn. Fl. Sv. p. 168. Cl. 12. Icosakdr. y.gyn. Lllj. Sr.
Fl. s. 196. Kl. 8. TJUGOMÄNNINGAR. 3-5qvinn. Murr. App.
Medd. T. 3. p. 203. Patr, Sdllsk. Hush. Jurn. 1778, Jul. s. 1C09.

—. i?SS, Jan. s. aiT. 1789. Dec. s. 17J. Fischerstr. Ekon^
Dikt. T. 4. s. 209. &c. Inrik. Tidn. 1798 d. »7 Not. N:o 141,

Pharm. Sorbi Auc. Bacc£.

R önnen Kr ett nyttigt trädnag, med vacker krona och till-

hör egenteligen norden , ehuru den äfven trifves i varmare

luftstrek. I början af sommaren, Bcdan andra fruktträd ut-

blomat, utspricka dess blommor, som t Oktober ge mogen

frukt. Löfvcn äro först i början fintludna på undra sidan t

småbladen sitta midt emot hvarannan parvis med ett udda

blad vid ändan; blomqvastarna, som äro mångbiomiga och

mycket greniga, ha äfven ludd. Frukten är i afscendc p»

sin form och inre byggnad ett äpple eller päron, något stöc

re än en ärt, röd, sur, bäskaktig, och innehåller 3—

5

frö i en gul saft. Det torde förefalla oväntadt att finna

Rönnen , hvars frukt allmänt kallas bär , anförd ibland de

trädslag (Päronslägtet) , som bära päron och äpplen. Men
gom storleken, så föränderlig genom odling, jordmån och

andra tillfälliga orsaker, alldrig ensam gifvcr säkra känne*

märken , så bör den ej eller ibland slägtkaraktererna kom-

ma i fråga. (Ih. N:r 45 . Andra Auktorcr hafva redan

före oss flyttat Rönnen efter fruktens beskaffenhet , uti Fä-

ronslägtet. — Den hörer till naturliga Örtflocken Fruktträd

el?'- Foinacea: pl-.ce-, och kännes till sitt slägte med 5klufvet

!;••—•TFod - ' ^ «> blomblad; frukten, rödelänsande och of-

'*= '
) formeras under blorafodret och hyser 2-3-5

ärnor.

Bäien nyttjas hela , eller utpressade saften inkokad till

»©s, och skola vara urindrifvandc samt i._,'*iga mot skör»

6
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PYRUS AUCUPARIA.

fcjun;;f^, stran<»urie och njursten. /Jrr^/ /ja säger att emot sijt«

nämde sjukdom har den sjuke raed förm-an ätit jo 12
«llcr flora st., troligen torra bär, en eller 2 gånger om dagen.
1'orkade, antingen utbredda pS bord eller uppträdda pä
trädar, i Iuft'gt rum och skugga, blifva de, ju längre de
torvaras, ju angenämare till smaken oth således tjenligare

till syltning. Frostbitna Rönnbär skola , efter won /iA.i^ni för-

sök, ge njcra bränvin än ofrusna, efter förutgangen gärning
och destination. I ställe för gammal Citron.';aft eller de-

stillerad ättika, som brukas vid färgning med Safflor(Carthain.

tindor.), till röda färgens förhöjande pu. silke, är Rönn-
bärssaft bättre och gör färgen emot solsken mera bestän-

dig. Sädan syra fås dä utpressade saften af sönderstötta

bären lemnas att gäsa. och det klara som sedan ärhålles och
är ganska surt, förvaras pa buteljer. Detta kan nyttjas

både vid nämde silke.sfärgning och äfven som cider och
iittika till andra behof. 1 Kamskatka ätas bären rå; hoS

somliga , då för raSnga ätas . väcka de kräkning De tor-

kas , malas och ätas såsom bröd i dyr tid på åtskilliga orter.

Svin kunna gödas med Rönnbär , i fynnerhct om potates eller

något säd tillblandas ; hornboskap äta dem äfven och hem-

lamda foglar förtära dem gerna öfver vintren Kramsfoglar

och mest Trastar äta dem begärligt, hvarföre de brukaJ

till låckmat vid snaror, hvari foglarne fångas Blommor-
na outslagna och lagda pä bränvin sägas ge det god smak.

Löfven tjena till bofkapsfoder. \'eden är hård och

hvit samt nyttjas till slögd Barken kan mttjas till garf-

ning. Trädet växer ej särdeles långsamt, skadar ej eller

gräsväxten och planteras i alléer. Fortplantas bäst med
bär eller frö - som utprässas utur bären och sås i Oktober,

helst der skugga finnes; hela bär tros ligga längre i jor-

den än frön. Trädet trifves bäst i lera, blandad med sand

och svartmylla ; unga träd och telningar låta äfven flytta

fig. 1 unga Rönnstammar kunna telningar af ön kade

päronslag inympas; men som frukten snart försämras och

trädet icke länge uthärdar, så är det icke synnerligen até

rekommendera.

Tab. fig. a. en utbredd förstorad blomma. h*

blomfoder med pistiller. c. fruk*en tversföre afskuren

med 3 kärnor eller frö. _ d en liten qvist med bär plat^

ta ofvantill med qvarsittande jfiikig blomfoderslämniag.
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TRAGOPOGON Pratense.

ÄNG-SALsoFi. Salsoji. Bockskägg. På Finska : Myskinyrt!,

Bladen åro helbråddade, koiformiga, spetsade och

vid basen utvidgade. Blomstjelken trind. Bhinfo-

derbladen nästan lika langa ined straiblomstren.

Linn. Fl. Sv. p. 267. Cl. 19. Syncenes. poly?;im- aquaL

Lilj. Sv. FJ. s. 3 38- Kl. 15. Svågrar; lika Svågerlag. Murr.

App. Med. T, 1. p. 104, Fharm. Tragopogl 1., Barbae Hicci

Radix»

xVngsalsoficn är på somliga orter mindre allman j traftaa

pä ängar och åkerrenar i Juni och Juli med blomma och

har 2årig rot, som är tapplik, saftig och söt. Växten

blir ii aln hög vid pass, är ganska slät med greniga, trin»

da och ofta rödbruna stjclkar ; bladen sitta skiftevis och

blomstjclkarna i toppen äro ensamma, cnblommiga, uppåt

tjockare och trinda. Blommorna öpna sig i varmt cch tort

Väder bittida, kl. 4 om morgonen och dra hop sig krin»

middagstiden. Blomfodrcts småblad äro lansettlika ,
platta

och sitta i 2 rader. Småblomstren äro 5tandadc5 olika län-

ga , men mest lika med eller litet längre än blomfoderbla»

den j de yttre småblomstren äro störst. Fruktämnet är i

ändan penscllikt. Fruktfästet punkterat. Fröen krökta,

fårade och skrofliga. Fröfjunet, fäftadt på en fint spetsad

stjelk, är fjäderlikt och stråligt. Slägtkarakt. är : naket

blomfäste , enkelt raångbladigt blomfoder och stjelkadt fjäder-

likt fjun Naturl. örtfiockcn dit Salsoficn räknas, kallas -T^m»

viansatta blommor (pJiae compositae 1. semiflosculosae). Stun-

dom förvandlas hela blomman inom blomfodret till ett mörk-

brunt eller svartaktigt fint pulver, fom rifvet med gum-

mivatten skall kunna till målning användas. Detta kallas

brand- eller sotax, är vissa år allmänt pä flera slags växter

och uppkommer enligt somligas tanka, af en insekt, som

skadar blomman så att den undergår denna förändring , och

efter andra, af en fin svampart ,(Lycoperdon), som liksom mö-

gel fäster sig i blomman och förstör dess naturliga urbil-

dande. (Ifr. K, Vett, Ak, Handl. 1775, s. 3 1 7),
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TRAGOPOGON PRATENSE.

Såsom nyttig i Medicin förtjenar denna vi::t föga el-

ler alsingen uppmärksamhet. Men dess rötter och ^pä-

da skott, eller stjelkar ora våren , kokas i soj)por, stufvas,

och äro välsmakande, hälsosamma och ofta nyttjade sisom

Sparris, på några ställen kända under namn af vilda hafre.

rötter j odlas derföre stundom i trädgårdar, men är till

smaken något sämre än Lökbladiga Salsofien, fom cgenteli-

gen kallas Hafrerot och odlas liksom Spansk Scorzoner»

enera allmänt än denna.

Tab. fig. a. ett strälbloraster med sin 2klufna pt«

still och fruktämne. b, ett diskbloraster. .^ c. frö med

fj«n. d. stjelk med mogna frö och fröfjun , liknande

Maskrosen CN:r 4) och Hästhofsörtcn (N.r 2)0
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iEGOPODIUM PODAGRARIA.

K E R s K Ä t . SvalUrkäl. Trebenin^,

Rotbladen nro dubbelt och stjelkbladen enkelt 3fal-

diga (ternata), med stjelkade, Sggformiga, sagtan-

dade och spetsiga småblad.

Ll-in. Fl. Sv. p. 96. Cl. 5. Pen TAN DR. i:gyn, CUmbella-

ue). Lilj. Sv. Fl. i, ij6. Kl. j. F emm ännin G ar. ilqviii.

X å mångärig krypande rot Växer Kerskålen allmSn i träd-

gårdar och pä odlade ställen ; blommar i funi eller Juli

,

och -är ofia att anse som ett svart ogräs, hvilkct icke lät-

teligen kan utrotas, örtstjelkarna äro bladiga, fårade, med

ensamma parasollställiiingar i toppen. Blombladen äro hjert»

formiga och inböjda. 1 tukten aflång eller äggformig med

3 upphögda ränder.

En så allmän växt fortjenar visserligen att blifva känd,

emedan den kan till föda användas. Bladen, ju spädare,

ju bättre, kokas bland andra grönkålsvaxter och stufvas äf«

ven ensamma, nästan som spenat, om våren. Då de få vä-

xa bli de sträfva och svårare att äta. Boskapen förtära ger»

na växten och som den snart skjuter nya blad och stjclkar,

kan den flera gånger skäras.

Tab. fig. a. en förstorad blomma med ståndare och

3 pistiller. __ b. frö i naturlig storlek.
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GNAPHALIUM Dioicum:

Allmän Katt FOTt På Finska: Kissan Kdpälä.

Stjdken år enkel, bladig, med blomqvast i toppen och

krypande rotskott , som sia rötter. Han- och Hon-

hlomstren 5ro åtskilda pa olika stånd.

Linn. Fl. Sv. p. 286. Cl. T9. SynGENES. polygam. superfl.

Lili. Sv. Fl. s. J58. Kl. IJ. Sv Ig RAR. olika Svågerlag. Murr.

App. Med. T. I. p. i\Z. Pharm, Gnaphalli 1. Hispiduls I. Pedis

Cati Flores.

J_^cnna vä.\t är allmänt känd under namn af Kattfötter och

kallas pa somliga orter evighetsblommor eller eterneller,

stt namn som cgcntcl. tillkommer Gn, arenarium 3 orientals

och de flästc afrikanska arterna af detta slägte. Dess kry-

pande rot är mångårig och trifves bast på berg, sandig

jordmån och torra ställen j blommar i Maj eller Juni. He-

la växten, utom bladens öfre sida, är luden. Rotbladen

äro spatelformiga (något ägglika , men bredare utåt och

smalare mot baicn)* stjelkbladen äro lansettlika. Blom.

hufvuden pade stånd, som bära hanblomstcr, ha glänsande

mest hvita blomfoderfjäll och äro mera klotrunda än honor-

nas blomhufvud, som äro något cylindriska och ha rosen,

färgade mera aflånga blomfoderfjäll. Fjunet hos de förra

ar tjockare mot ändan och fjäderlikt; hos honblomstren

deremot enkelt och sträft. Fruktfästet är något gropigt

(scrobiculatum"). Slägtet igenkännes med naket eller bart

blomfäste, dels sträft, dels fjäderlikt fjun , färgade blom-

foderfjäll, spetsade strälbloinster och några ofruktsamma

diskblomster. Under eget slägtnamn /Jntennarioi har Gärt»

ner upptagit denna art, såsom skild från de öfriga.

En lindrigt sammandragande egenskap har man tillagt

denna växt, och änskönt det skulle kunna anses öfverflö-

digt, skole vi dock tillägga, att den fordom varit brukad

af Läkare i bröstsjukdomar och af Landmän såsom ett troll-

medel. Men efter all sannolikhet har den ena och andra,

till vinnande af sina olika afsigter, funnit Kattfoten lika

kraftlös och overksam , hvarföre den kommit ur bruk, Den
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GNAPHALIUM DlOICUM.

ar säkert onödig i Läkarckonstani och dcsa användande

craot så kallad utsot eller diarré hos kalfvar, hvartill dca

i pulverform stundom äanu sRaU nyttjas, litet vtra af

föga värde.

Tab. %. a. ett honblorastcr , Rirslora It. b. ott

hanblomstcr. c. blomfoderfjäll. — d. det gropiga frukt*

fästet. 1, (Uad med hoablotn^ter» .» 2» cl>'likt med han<

feloitistcr.
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SEDUM AcRE.

Bitter Bergknopf. Fetknopp. Hällegräs. Pa Pinska

;

Ktihn-marja* Kukon-lehti, IFihiruohO'

Blarfen sitta skiftevis, aro nästan agglika, tjocka, saf-

tiga, utan bladstjelk. Blomknippet (cyma) år bla-

digt och mest sklufvet.

Linn. Fl. Sv. p. iH- Cl. lO. DecaNDR. y.gyn. Lilj. Sv.

Fl. s. 1S9. Kl. ". TiomA NNING AR. 5:qvin. Murr. App. IVIed.

T. 3. p. 344* P'':arm. Sedi min. 1. vermlcul. Herba,

X å berg, murar, tak, och torra sandiga ställen träffas

denna gulgröna allmänna växt, som har mångårig rot och

blommar i Juni och Juli. Örlstjelkarne uppväxa i små bu-

skar, äro nedliggandc, greniga, trinda och utan hår 3 bla-

den äro tiyckta intill ortstjelken, Bloraknipporna , som

sitta ensamma i toppen , ha få blommor. Blomfodrct är

något trubbigt och slätt j blombladen spetsiga. Fröhusen

hinnaktiga och släta. Slägtet innehåller många arter, och

igenkänncs med 5klufvit blomfoder, 5 blomblad, 5 håning-

hus i form af fjäll vid basen af fruktämnet och 5 fröhus,

som bildas ofvan blomfodret. Naturliga örtflocken för

Bergknoppen Jcallas Saftiga växter (pl:ae succulentae) , och

denna egenskap att vara saftfull bibehålles länge om växten

uphängcs under taket i ett rum, och kan således, liksom

Semperviven och flera andra, förvaras saftig och frisk nä-

stan ett helt år.

Genom sin skärpa väcker den, invertes tagen, kräknin^

och laxerar , hvarföre dekokten , helst beredd af gammalt öl

till 3— 4 uns i dosis, kanske kunnat bota frossan j ett boteme-

del som för soldater , bönder och starka personer stundom

kan tillgripas. Att med samma dekokt och tillsatts af litet

Rosenhåning och Alun, skölja munnen och gnida skadadt

tandkött, då tänderna tillika lofsnadt, är äfven med fördel

försökt. Kokade växten utkrammad, har man lagt i knäveket,

då knäet varit kontrakt och dekokten har derjemte nyttjats

invertes. På skörbjuggsartadc bensår, lägges örten frisk

sönderstött, eller kokad i öl eller dricka, eller ock med
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SEDUM ACRE.

Jinolja gjord till ett slags salfva , hvaraf såret renas och

läkning befordras. Kokad i Getmjölk säger Linge att bä'

ska smaken mildras. Fmot kräftsår har Mm-quet funnit

den förmånlig, hvilket dock torde böra förstås så, att så-

ret endast dcraf blifvit renare. Hvad af Elegny berättas ora

saftens nytta i njurstenskolik, torde fordru mera bekräftel»

«c. 1 Hu.leLanls Jurn, 13. B. 2 st. s. J67. anmäles växten

såsom nyttig mot Fallandsot j den samlas till detta ända-

mål före blomningen, torkas och ges i pulver i ökad do*

sis ifrån 15 gran till i skrupel och till och med i qvintin.

Tab, fig. 2. fröhus. b, frö; alt i aat, storlek.
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SCIRPUS Lacustris.

Insjösäf. Kolvass,

Strået ar trindt och barf. Blomvippan sitter i top-

pen och Jiknar ett dubbelt sammansatt blomknippe

med a^gformiga småax och olika långa axstjel-

kar.

Linn. Fl. Sv. p. 16. Cl. ?. Triandr. ttgyn. Ltlj. Sv. Fl.

s, iF. Kl. j. Tremänningar. i:qvinn. Wallen, Arhandl, om
Nödbröd. Praes. H.EL LEN. 4:10 1782. s. 11.

J ill skillnad från bladvassen (Strandrör N:r 114), kallas

denna i åtskilliga landsorter kolvass, emedan båda växa

vid insjösträndcrna, men ha på afstånd olika mörkt eller

svart utseende. Saf växer allmän med mångårig krypande

stark rot, i renare vatten, såsom vikar af strömmar och

insjöar, samt blommar i Juli. Stråen bli 2 alnar och der-

öfver, inuti med ett svampaktigt hvitt ämne uppfyllda, och

emot roten försedda med nästan mot hvarandra sittande sli-

dor. Blomvippans grenar eller axstjelkar aro hoptryckta,

olika långa, utgående från tvänne blomhölsterlika blora-

skärmar och delande sig oordentligt j bärande småax, hvil-

kas blomfoderfjäll täcka hvarannan till hälften. Fröen äro

platta med 5 6 styfva hår vid basen , hvilka äfven un»

der blomningen synas ikring pistillen. _ Slägtets kännemär-

ke är, att för hvart blomster finnes ett blomfoder, sor«

liggeri axet liksom fjäll, det ena till hälften på det andra
j

blomstren sakna blomkronor eller fom de ibland gräsen

kallas blomsterskal , men gifva bvardera ett frö,

PS några orter i Finland, Savolax och Karelen, utta-

ges kärnan eller det svampaktiga hvita änvJet, torkas väl,

stampas, males och användes till bröd, som väl blir tort

och saftlöst, men hvitt och icke osmakligt. Samma slags

märg, pressad och fastlimmad vid hvarannan, skall kunna

nyttjas i stället för papper; i Skåne brukas den allmänt

till lampvekar, som brinna rätt väl, när de förut äro no^

torkade. Ung eller ännu icke grofväxt insjöiäf, ätes af
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SCIRPUS LACUSTRIS.

hastar; men torkad sasom hö eller vinterfoder , hålles den

till goda af hornboskap. Vid taktäckning användes den

iifvcn i stället för halm och rör; äfven.som till stoppning,

mattor och dylikt; korgar, silar samt sall kunna ock flä-

tan dcraf: och barn göra simmkuddar och fogcllika figurer

af iäf, som de luta simma pä vattnet.

Tab. — fig. a. förstoradt blomfoderskal med 3 stån-

dare, en pistill med 3 märken och fröämne vid basen.

b. pistill med några styfva hår kring fruktämnet. c. ett

af de styfva håvzn kring pistilkn dlgr iröcl , mycket för.

QtQradt,
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PRUNUS Spinosa.

SlÄn BUSKE. Scärkehär. Kurne.

Bushen har taggiga grenar, lansettlika glatta

iint S3gtandade/ö/ och enblommiga enkla blom-

stjelkar.

Linn. Fl. Sv. p. 166. Cl. 12. Icosandr. i:gyn. LUJ. Sv. Fl. s. I94«

kl. 8. Tjucem-^nn. i:qvian. Murr. App. Med. T. 5. p. 234. Fischerstr.

Ekon. Dikt. 4 Del. s. 12. 160. i65. ijä. rep. 194. 201. Pharm. Acaci»

nostiat. 1. rjiiui sylvestr. Flor. Fru c t. C or t. Rad.

Olanbusken är ej att räkna bland de större buskarna

;

dess krokiga grenar, af bvilka de smärre tillskapa i än-

darne långa, hvassa och hårda taggar, iitbreda sig vid-

lyftigt, bvarlöre busken i häckar snart gör dem ogenom-
trängliga. Bladen utspricka senare än blommorna, som
visa sig i Maj; de förra äro äggformigt lansettlika , med en
fm afsilninosöppning i spetsen af sågtänderna , samt med
bladstjelkar försedda. Blomfodret är vidt iitbredt och fruk-

ten (drupa) , som innehåller, liksom kersbär ell. plommon,
en nöt eller kärna innesluten inom ett stenhårdt skal,

är nästan klotrund eller något äggformig och af svartblå

färg då den är mogen, samt af ganska kärf smak. Busken.
växer vid vägar, på barkar, bland stenhögar och i allmän-
het helst på torra ställen, ehuru den äfven träfias i iuktig

jordmån. — Slägtet tiil hvilket plommon, kersbär, krikon
m. m. räknas, beskrifves, till skillnad från andra närgrän-
sande, med 5:klufvet blomfoder uniler frukten; 5 blomblad

;

och utstående fogningar på nötfrukten eller stenen, som
finnes i det orätt sä kallade bäret. Slånbuskens naturliga
crtflock kallas p-uhttrud (plrae pomacece).

Roten, som breder sig vidt ikring och ger rotskott
som skada ängarna , har mörkbrun bark och är n>er«
bäsk och sammandragande än veden. Kranier s%.^ en li-

ten blåsesten bortgå från en 5:årig gosse under biuket af
dekokt på roten, hvartill han anser dekokten såsom orsak.— Barken har enligt åtskilliga försök botat frossan, dels
såsom dekokt ensamt ymnigt förtärd, dels som pulver till

a drakmer , delade i flera portioner och intagna i dekok-
ten. Med häning kan ock pulvret blandas tiil mos och
förtäras. Barken ger ined lut röd färg på ylle, och bör
kunna i iärgerier med lördel användas. — Löfven späda
lagda i hett vatten och torkade, kunna nyttjas sjsom ost-
indiskt té, hvilket de till smaken något likna. — Blommor-
na förlora under torkning sin lukt och blifva bäskaktign.
Al Fr. Hojjman nämnas de såsom nyttiga mot utslag och
skabb. — 1'riikten, stor som ett litet kersbär, innehåller
en grön, seg, költaktig, sur massa_, och kärnan i nöten
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Prunus Spinosa.

smakar lik kersbärens , något b;isk. Elter frost blifver den
mo^na sirmlrukten , liksom krikon, mindre sur, octi stekt

pu kHkcliign eller i stekpanna, ätes den allmänt al barn;
i I3(;liusliin stekes den i smör ocli äres med socker. Slån
kunna iUven liggas i ättika, eller insyltas, eller torkas i

ugn och till matlagning anviindas. Attikslan fäs af Slån,

IVjrvällda och lagda med kryddneglikor och dylikt i ko-
kad ättika. Om sådan slänättika blandas med hälften så

mycket mellansirap, kokas och slås åter sjadhet på, får

den bättre smak och blifver till sallat tjenlig , och sedan
lagen fått svalna i öfverbundet käril , afliälles den, kokas

på nytt, mera sirap tillägges, skummas flitigt och slås för

andra gången kokhet på frukten, och kan sodan på vanligt

siitt förvaras. — Af slån, äppelinust och br/invin beredes i

England en dryck, kallad Aporto ell. Rumpunk. Sönder-

stötte med påslagit vatten kan saften af dem utpressas. Lin-

drigt torkade i varm ugn och sedan sönderstötte gifva de
Slånbärsvatten , om tunn väl kokad sockerlag gjord af käll-

vatten och socker slås på, samt fylles pä ankare som till-

sprundas för 14 dagar; vattnet eller saften kan sedan på
buteljer med eller utan tillsats af socker aftappas och för-

varas. Slånbärsvin beredes af 2 kannor god vört eller

håningsvatten , till ', tunna mogna söndersiöita och med li-

tet vatten väl pressade slån; sedan detta är rätt blandadt,

tillsättes gäst^ eller gulan och hvitan af ägg; det aftappas

på buteljer, när det hunnit klarna, och kan drickas efter

10— 12 dygn; med tillsats af utländska vin blir det smak-

ligare. Af sönderstötta Slån med kärnorna , hvarpå slås

kokhett vatten, fäs genom destillation ett slags bränvin

som liknar Persikobränvin , sedan bärmassan förut, genom
tillsats af gäst, fått undergå spirituös gäsning. Stötta och

lagda på bränvin eller hvitt vin, sätta de derpå färg och

god smak. På öl och dricka skola de förbättra smaken

och förekomma hastig surnad. Med slånbärssaft klaras grum-

licr ättika ; den kan äf\ en med tillsats af jernvitriol tjena till

bläck, som sätter på linne beständig blekbrun färg. Torra

frukten färgar rödt. — Kärnorna stötta i mortel eller mal-

na på oljeqvarn och pressade, gifva liksom Häggbärskär-

nor en välsmakande gul olja. Fedeii är härd och nyttig

vid slöjdarbeten. — På steniga backar förtjenar busken

att vårdas och är till lefvande gärdesgårdar ganska tjenlig,

men genom djupa diken bör ängen fredas för dess kry-

pande knöliga rötter. — Taggarne afbarkas och brukas till

korfstickor.

1<ab. Hg. a. blomfodret utan blomblad upskurit och

ntbredt med ståndare och pistiller; något förstorade. -— b.

frukten hel. c. densamma tversföre afskurec^ sä at nöten

synes; båda i naturlig storlek.
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POTENTILLA Anserina.
GÅS -PoTEXTiLL. Gåsört. Silfi'ervrt. På F. HaiikenjaJha.

OrLsljelken iir krypande. Bladen ojemt penntag-
gade, med aflar.ga, sågtandade, inunder hvitlud-

na småblad. BlomsLJelharne äro enblommiga.

Z,inn. FJ. Sv. p. 176. Cl. 12. Ic os andr. polygyn. Z,///. Sv. Fl. ?. 204.

kl. 8- Tjugemänn. mängqviiin. Murr. App. I\led. T. 5. p.i55- Pharm.

Anserinje 1. Argentinas Herba.

G.åspotentillen blommar i Juni, växer med mångårig

rot, som af" svinen begärligt eftersökes på fuktiga ställen,

utvisande källådror och har silkesglänsande silfverhvita

blad då jordmånen är leraktig, men gröna då den är sand-

blandad och torr; den träffas allmän vid vägar och ibland

vidjebuskar. Dess örtstjelkar utbreda sig vidt, slå rötter,

äro röda, håriga och bladiga. Bladen äro ojemt penntag-

gad e (interrnpte pinnata) , ell. småbladen sitta ej ständigt

midtemot hvaninnan och äro olika stora. De enblommiga

ensamma blomsljelkarne utgå från örtstjelken vid något

bladfäste. Blomfodret är inskuret och silkesglänsande.

Blombladen guldgula. Potentilislägtet äger io:klufvet blom-

foder under frakten; 5 blomblad; nästan runda, nakna
och något skrofliga frö, sittande på ett litet saftlöst frukt-

fäste. Dess naturliga örtflock kalla Botanisterne Se?iticos(G

pl:ce, hvilka alla anses såsom saminandragande, och äro tro-

ligen nyttiga vid garfning.

Det förråd på läkmedel som växtriket meddelar, är

synnerligen rikt på sammandragande ämnen, hvarföre ock
Läkaren har tillfälle att ibland dem göra ett urval samt
behålla de bättre och förkasta de mindre tjenh'ga och o-

verksammare. Deraf har händt, alt denna och Mera andra
kommit tid efter annan i förgälenhet. Likväl är denna
icke alldeles oskicklig att hämma alltför starka naöinnincrar,

liärrörande af tarmarnas slapphet; ocli Tonnwfort beröm-
mer den kokad i krältsojipa mot hvita flussen. På Arkiat.

v. PiosENSTEiNs tillstyrkan har dekokten jnå örten med
stor fördel blifvit nyttjad mot sådan lungsot, som hos en
4o:årigman kom efter inflammation i bröstet, under upp-
hostning af var, afmagring och on i)åbegynt bulnad, som
utvertcs redan var synlig emellan 2:ne reJben. Gcneral-

Dir. och Kominend. äf Äckel och Asscss. Beugius an-
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lura älven bevis pu växtens nytta. Såsom dckokt, eller

té, eller ock saften al stolla ocli pressade växlen, kan den
bäst användas. Hoten skall i Skottland och Irland nyttjas

till inat clter Slöanes upp^li I ; men som roten är liten, sy-

nes mödan vid dess samlande vara illa betalt.

Tab. — fig. a. frö; qvarsittande på fruktfästet inom
blomfodret.
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SAXIFRAGA Granulata.
KrroLio Sten b räcka. Hlthhioppar. på Y. Fapelojuuri,

Roten är knöllg. Pwtbhden äro njuVlikn, fli-

kiga och äga Bladstjelkar. Ortstjelken är gre-

nig, växer rak, med Blomvippa i toppen och

fruktämnet till hälften under Blomfodret.

Linn. Fl. Sv. p. i4'5. Cl. ro. Decandr. 2:cyn. Lilj. Sv. Fl. s. i6g.

Kl. 7. TiE.MANN. a:qvinn. Murr. App. Med. T. 5. p. 355- Pharm. Sa-

xifiagM albae. Hei b a, S era en.

X å torra ängar, backar, tak och ibland nr"s växer den-

na ört allmän och börjar blomma i Maj ell. Juni; dess rot

är mångårig, rnjölif; och bäskaklig. lökaktig, ibland stor

som ett litet Kersbär, sammansatt al flera små rnnda, hvi-

ta , ulliga rötter stora som Hampfrö, och omgilna med
flera hinnor ; och kallades fordom lör sin likhet med Irö på
Apoteken Semen. Ortsijtlkcn är trind, håiig, bladig och
Jiksom bladen något klibbig och saliig. örtbladen äro, de
öfversta, lansetilika, de nedra Inskurna och nästan utan
bladstjelkar. Blomfodret uppi^ätt , försedt med hår och
små körtlar. Blombladen äro omvändt äggformiga, och
ådriga ; inflyttad i trädgårdar pä god jord blir blomman
dubbel. — Stenbräckslägtet har 5:klulvit ([varsittande blom-
foder, 5 blomblad och ett 2;hornadt Fröhus af ett rum
för många frö , öppnande sig mellan hornen. Naturl. ört-

Hocken kallas Saftiga viLxtt^r (Succulentre plantas).

Utom namnet Stenbräcka , öfversatt ifrån det Latinska,
har växten ingen egenskap, som ger anledning alt i den-
samma söka ett botemdel mot Stenpassion. Smaken, som
v. Lik NK furmit stickande och sk.irp, lofvar ej lieller mj-cket
i andra alseenden. Emedlertid äiesden, då getter undan-
tagas, icke af boskapen, hvilket ger tillkänna att den till

fina (egenskaper är Olik med foderväxterna i allmänhet, och
kunde derföre förtjena att genom anställda lörsök blilva

närinsre till sin kraft och verkan bekant. Växten inne-
häller f.irgämne, enligt Assess. Rajns upngift. Efter 3 tim-
mars betning med Alun och "Vinslen kokas godset med
éca under blomningen samlade örten , hvaraf det får
en slaik olivgul färg; om Jernvltriol och Vinsten sedan
tillägges i färgsoppan , får godset efter lÖrnyHd koknirjg,
stark grå, i gult fallande färg; omröres godset slutlit;eji i

]ju'iit Vitriolvalten , blir färgen mörk oliv. --

Tah. — lig. a. fruktämne eller fröhuset i .':in bo, Jan— b. fröhus i natuilig storlek.
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SPIPlAEA FiLirENDULA.

BRUDERÖnsÖRT. SoinilLi , Gaheknappar. På Finska Jbr-

muruoho , Sinnmaltja.

ÖrtstjelJien- är icke trädaktig. Bladen penn-

t.-iog.Tcle: Småbladen sagt ändade, släta och li-

ka livarandra. Blommorna ha många pistil-

ler och sitta i knippform (cyma), i toppen.

Linn. Fl. Sv. p. l-o. CL 12. Ic os an du. 5:gyn. Lilf. Sv. Fl. s,

199. kl. S. Tjugemänx. 5 — 5 civinu. Patr. S. Hush. Juni. 1785. Dec.

s. 178. Mitrr. App. Med. T. 3. p. iiS- fhurnu Filipeadulse 1. Saxifragae

rubr.Te Radix, Herba.

V:fixtens månoSriqa rot träffas allmän i torra ängfir och

i\v besynacrliij med sina äggforniioa knölar^ sammanbund-

na liksom med fina tvålar och något liknande ett perl-

band ; deraf är namnrt I'iUppndtila (liängnnde pä tråd) till-

koinmit. Dessa knölar äio om liTitcn välluktnnde, saftiga och

något söta, om sommaren torrare, mindre luktande och

jiägot bäska. Örtstjeiken blir vid pass • aln hög, är kan-

tig, slät , bladig orh föga grenig nppiill. BJnden Jikna Mil-

Jeloliens (Nroy/j), sitta till skiltes, lia många småblad (mul-

tiJLiga) och ett udJa, slutbJadet. Bladskärniarne äro runda-

de, liksom lastväxla vid sljelken o- h sågtrndade. Blom-

knippan är mångblommig och upprätt. Fröhusen är bäri-

ga, och magna i Sept:r. Pistillerna äro8till 12 i livar blom.

jna. I Juni eller Juli pläga dess välluklande blommor vara

utslagna. — Med ö.klufvet blomfoder, 5 blomblad och

2:skaligt, månglröigt fröhus ölver blomfodret igenkännes

slägtet, som har blott 2:ne Svenska arter, hvilka räknas

lili natur], örtrtocken Senticosee plantce.

Bötlerne, färska, riFna i kallt vatten, färga det rödt

och alsäita till bottnen af kärlet, om det It niiias stilla,

ett stärkelseämne, som under kokning förändrar sio liH

segt gelé, hvaraf man ser att roten innehål hr ett ämne,
som för organiska djuriska kroppar är närande. Också
har man i hungersnöd med fördel betjent sig af roten till

bröd. Roten torkad och målen till mjöl samt gjord skick-

lig all undergå spirituös gäsning , kan nyttjas till distilla-

tion ai bränvin ocli sprit. Dess egenskap att vara nöd-
biötlsämne är nästaa den enda, som gör växten nägot
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inärklig, emedan dess medicinska bruk längfsrdan och

med skal blilvit afla^df. Såstuii lindri^jt sammandragande,

'och dcrröre räknn(i till ilen nalurl. öi tHock som n imdt ."ir

kunde den dock, på de ställen der den i öiverflöd vä-

xer, användas vid garlVerier och skinns beredning. — Af
hemtamda kreatur, äta hästar den icke; de ölriga förtära

växten, och svin söka begärligt dess rötter. Blommorna ko-

kade i mjölk sägas gllva den god smak; och torkarie blom.

knoppar, stötta och siktade samt blandade bland mjölet,

till pannkakor, skola ge smak af mandel.





JSS

rr^7P.'/c^ C.Vjc



1 55.

PHELLANDRIUM Aquatigum.
StÄkra. Kaxstähra, Vatteiif enlol.

Örtstjelken grenar sig 1 2, och dessa åter i 2,

o. s. v. (kljiievis). Bladen äro 5-4 falcligt par-

bladiga med utspärrande tillbaka böjda grenar.

Linn. Fl. Sr. p. 91. Cl. 5. Pf.ntandr. 2:gyii. (
Uinbellat.Te. ) Lilj. Sr.

Fl. s. 124. kl. 5. Femmann. 2 qrinn. med svepen vid do små parasollslällii.

och alla frukibäiande blommor. Murr. App. Med. T. 1. p. .^67. Fischerstr.

Ekou. Dikr. i. Del. 5.628. Pharm. Foeiiiculi atjuat. S em in a.

Oiäkran har bJifvit märkv.ivdia for sin skaclli^liet orli gif-

tiga natur för hästar. Man trodde nemlioen , att en skal-

Insekt (Curcul. parapleclicus). som lefver irinli örtstjelken,

skulle, sedan den vore med örien lörtärd, söka sip en ut-

gång och därigenom skada så betydliga delar, att hästen

deraF blefvelami bakdelen, eller Hck ])HrapIegi. Denna giss-

ning har sedermera icke vunnit i trovärdighet; utan synes

det sannolikare, alt on) växten hyser nägot för luislar gif-

tigt , bör det sökas i växtens egen natur, snarare än i Insek-

tens närvaro. — Roten varar blott 2 år, är taj^pformig,

tjock, med små trådrötter, som s'itta liksom i ringar kring

roten; trifves bäst i diken , fiskdaminar, kärr och bäckar;

blommar i Juli, och bar mogna frön i Ang. ell. Sept. ört-

stjelken är trind , fårad , ihålig , och nedemot roten liksom

ledlidl, krokig, grenig och bladig. Blnden äro vidt ut-

bredda, trefaldigt penntaggade (iripinnata) eller parbladiga

ocli inskurna. Småbladen soin stå under vattnet äro nästan

hårlika. Parasollgrenarne utgå midtemot bladsljelknrne,

äro \idt utstående och ha många strålar. De små para-

sollställningarrie äro ganska täta. Svepen bestå af mångn
hårfina bl.id. De yttre blommorna äro störst och oordentliga.

Blonifodret 5:l>ladigt. Frukten äggformig, något hoptryckt,

slät och kiönt med framstående lemningar eller bloridoder

och pistill.— Siägtet har alla sinåblommorna frukthäi ande, och

de som sitta midtuii äro minst. Frukten sådan som den

nyss beskrilne. I Roths Fl. förenas släglet med Ligu.-

sticum ; men Smith anser det såsom närmast slägt med Oe-

nanthe. Då man vet att rarasoUhlnmnioriia (I 'mbi Hata?)

utgöra en ^^'P.n. naturlig örtHock, är det lätt alt hanfura

denna till sm räiia Ordo Naluralis.



PriELLANDRlUM AqUATICUM.
•' I böcker som an^ä hästsjukdomar , omtalas ofta fröen
af denna växt under namn af Häsifenkol (Rossfenkel , Pfer-

desaat på Tyska) emot ätskiJliga invertes sjukdomar och
{ilVen utvertes skador hos liristar, t. ex. mot Rozzeii , hosta

ni. m. M.m liar ej heller rOrsummal alt nämna dem såsom
nylliga i åtskilliga krämpor hos menniskan. De innehålla

ymnigt af eterisk olja, och Lange säger att de nyttjas

mycket i Nederländerna mot sköi bjugg; han nämner äivea

deras bruk vid ganska många inveries och utvertes kräm-
por, t. ex. bröstsjukdomar, frossa, elaka sår, med flera an-

dra som ej löna mödan att uppräkna. Han gaf ät en lung-

siktig en knilsudd morgon och afton; eller 2 skrupler ora

dagen, eller i förening med kina. Ännu kan man intet

bestämdt säga om fröens nytta i Läkarekonsten; Hera för-

sök fordras visserligen ännu. Hertz säger sig icke länge

sedan hafva botat verklig lungsot med Stäkra-fröen , hvar-

af han föreskref i pulverform 5 gran, blandade med mjölk-

socker 10 gran, renad saltpeter 6 gran och Arabiskt gummi

8 gran. Af denna blandning, som kallades ett pulver,

gaf han 3 gånger om dagen, likväl så att dosis af fröen i

hvart pulver småningom ökades till i5 gran för barn, och

till ^
qvintin eller mera för fullväxta. Se Htifelaiicls Jurn.

d. prakt. Heilk. 2 B. i St. Under dess bruk har man an-

märkt, att menstruation hos fruntimmer antingen afstannat

eller kommit i oordning. •— Friska bladen sägas fördrifva

vägglöss. Boskapen sky den icke , ehuru den ej kan an-

ses såsom boskapsfoder, hvi!ket gäller om de flesta i vat-

ten växande Parasollörter; hvarlöre det torde vara rådli-

gast att utrota dem pä de ställen der man vill berga väx-

teina till foder. Det bör anmärkas, alt namnet Stäkra en-

ligt Fischerströin tillägges i särskilta landsorter äfven an-

dra växter, t. ex. Alisma plantago , Alopecurus geniculatus

m. fl. af hvilka den sednare icke är skadlig för boskapen.

Tab. — fig. a. frö i nat. storlek. — b. blomma för-

storad.
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CAREX Arexaria.
Saxdstarr.

Roten är krypande. Axet ar sainmnnsatt af

flera små, af hvilka de nedersta, som hysa ho-

nor, sitta inom en bladlik axskärm på afstånd

ifrån de öfra eller hanaxen. Pisiillerna ha 2

marken.
'Linn Fl. Sv. p. 325. Cl. 21. INIoNOEcr*.. ^:.iiuli-. Lilljehl. Sv. Fl.

s. 22. kl. 3. Tu EM ÄN N. i:qviiiii. med han- och h(jiib'r>m 5ier inom sär-

skiha blommor. K. Vett. Akad. H iSo5. S. 144. IT^ahlenbergs Cari-

co<'rafi. Murr. App. Med. T. 5. p. 5iO. Pliann. Sarsapariila; Gerra;«

Rad ix.

O
Otarrslägtet, räknadt af allmäniieten bland Gräsen och

at Örlkännare till en egen naturl. Ortflock kallad Cahi-

maricv , äger särskilta ax för ståndarne och andra för pi-

stillerna, ehuru båda slagen sitta pä ett och samma strå

eller stånd. Hos denna art äfven som hos Hera i samma
afdelning förenas både ståndare och pistiller i ett ax , ehu-

ru de sitta åtskilile , neml. hannarne i toppen och honor-

na inunder. Den fäster flygsand och vfixer i sådan vid

stränderna , ymnignst i Skåne och på Oland ; samt blom-

mar i Juli månad. Dess mångåriga ledfulla rot är tjock

som en dufpenna, krypande och enkel med svartbiuna ta-

gellika hår vid lederna, som sitta något åtskilde från

hv urtni-lra. Ifrån hvar lod npväxer ett strå, sf)m under

sand<^n hir leder och mörka bladsidor; sedermera får strå-

et flera blad, blir utan knä ell. leder, vid pass qvarters

högt, med ax i toppen, ofta något nedåt lutande. Axet

utgöres af 3 - 4 5 smärre, utan axsljelkar: axskärmen för

det nedersta småaxet är långt nästan som hela samman-
satta axen; de öfiiga småaxen ha dylika axskärmar eil.

blad, som äro kortare.

Vid medlet af i6:de århundradet införde Spaniorerne

irån Mexico till Europa , roten af en buskart , som växan-

de, slingrar sig kring andra träd, och kallades Sarsa-

pariil ( Smilax Sarsap.) Den blef snart utropad för sin

dyrbara egenskap att bota veneriska sjukdomen, och man
föreställer sig lält alt ett botmedel mot en så allmän

sjukdom blef snart en indräglig liandelsvara
, på hvilken

priset ökades i samma män som åtgången tilltog. Man
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armiiirkie ändteligen, alt Sarsaparillen ickealJtid linmtades

af en och samma art, och när deriill lades dess dyrhet,

började inan söka ett medel bland andra växter som vore af

samma lyckliga verkan. Vid medlet af sist lörllutna sekel

begynie man i Markbrandenburg att nyttja roten af denna
starrart, i stället för Sarsaparillen, ocli den har sedermera

såsom sddan blifvit allmänt bekant. Man har redan till

samma behof föreslagit rötterna af åtskilliga andra arter i

detta slägte, och troligen finnas ännu flera, som i brist på
någondera af de föreslagna, göra samma gagn. Likväl bör

det ej förtigas, att elter kemiska undersökningar, innehål-

ler den rätta Saisaparillen mera slemämne och jordaktiga

delar, än Starrarternas roller, livilka dock i dekokt skum-

ma sig och visa en sSpartad natur. B.oten af Sandstarren

har en svag men angenäm aromatisk lukt dåden är frisk

;

en mjölaktig, söt och något balsamisk smak. Ju djupa-

re den växer eller liijger i jorden, ju verksammare anses

den vara. Den har blifvit använd såsom Sarsaparillroten,

mest i form af dekokt, ehuru äfven extraktet brukats^;

och utom nyttan i veneriska åkommor, har den blifvit

använd mot slem, som besvärat lufröret, reumatiska ocU

gikt-krämpor, såsom fördelande , involverande och ökan-

de svertens och urinens afsöndring. För närvarande lid,

har Sarsaparillens förvärfvade anseende mot det veneriska

onda ansenligen altagit, och följaktligen bör man icke

vänta underkurer af den, som kanske ofuUkomligen upfyl-

ler dess ställe.

Tab. — lig. a. ett hanblomster — b. honblomster, bå-

da förstorade — c. ett moget ax (sammansatt af flera

småax) i naturlig storlek.
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CRATÄEGUS OXYACANTIIA.

H A G T o R N»

Grenarna äro taggiga. Bladen trubbiga, glatta,

mest 5:flikiga och mot ändan sågtanda^e.

Blommorna ha a-5 pistiller.

Ijtnn. Fl. Sa. p. 167. Cl. 12. Ieosandr. 2.gyn. l.ilj. St. Fl- s. 13^.

K.L 8- TjugemäJHNINGAR. aicjvinn. Fischerstr. Ekon. Dikt. 4- D«l. s. i5.

XJLagtorn är en af våra större bn^<arter, allmän i Sverige,

icke nogräknad på jordmånen, lål häliign vindar och tritves

bäst på stenbunden ni ark, samt blommar i Juni. Rötterna

gå temligen djupt ned i jorden. Grenarna ha slät bark, äro

styfva, breda sig vidt ikring, äro taggiga och göra godt

li.ign i gärdesgärdar. Bladen sitta skiftevis, ha bladsijel-

kar, äro mest Sklufne eller flikiga med sågtandade (likar.

De bvita, stundom rödletta , blomqvastarna sitta i grenar-

nas ändar ; bloinmorna äro ibland dubbla ; de ha vanligast

2 pistiller. Mogna frukten är blodröd, äfven, fast sällsynt»

gul eller hvitaktig, och innesluter i en mjölig saft, i-3

stenar eller kärnor med stenhårdt skal (drupa), som oftast

ha hvardera ett frö eller kärna. De som åtskilja slägterna

Hagtorn, Mespil och Rönn, söka skilje - tecknen mest i

löfven, emedan Hagtornens äro flikiga, Mespilens helbräd-

dade, och Rönnens parbladiga; blommor och frnkt äro

till det mesta alldeles iika hos alla åcssa. slägten. Dr.

Smith förenar Mespilen och Hagtornen till ett slägte och

bestämmer med bibehållande af namnet Mespihis , slägt-

karakteren sålunda; Blomfodret 5.klufvit; blombladen 5;

stenfrukten danas nedanför blomman och hyser 2 stenar

med 2 kärnor i hvardera stenen. — Naturliga örtffocken är

Fnihtträd (pLae. Pomaceas). — Den såsom alart hittills an-

sedda Cratcegus monogyna (Enqvinnad Hagtorn), som har

en pistill, slörre, mer flikiga och mot ändan smalare^ löf,

är tvifvelsutan skild frän denna Hagtorns-arten
; jag har

sett flera i form af träd, med stam och krona; ett, som
växte i Bohus-skären, hade stam af en alns omkrets och 4
alnars höjd, samt en stor orh tät krona. I häckar växer

den dock som buske, förmodligen emedan den ägas och

skares; men den synes mera eftersträfva forin af träd-

stam, hviiket ej den allmänna Hagtornen gör.



^
ChATAEGUS OXYACAKTHA.

Till Iiäck.ir och lefvande gärdsgåidar iir Hflgtnrnea

bland de ijenli^asle, ty den är linrdig , växer i allt slagi

jord , på öj)])n« läk och i skogar och har stylva grenar

med hvassa taggar; som göra häcken ogenomtränglig. Den
låter älven klippa oth skära sig; ger ett lörtrelfligt härdt

slags ved, som derföre brukas till qvarnhjulskuggar , tris-

sor i bloek, skrulvar m. m. och blir likt Ebenholts om det

svärtas eller betsas. Af unga , raka telningar göras vackra

spatserkäppar. — Blommorna och späda bladen kunna nyt-

tjas som Té. — Barken tjenar till färgning. — Frukten

kan insyltas och ätas som sallat samt skall vara smaklig;

enligt Manatis berättelse, är den nödbrödsämne, men till

sin verkan något stoppande. I Sweitz beredes af bärem

en smaklig dryck, som liknar sädesdricka och i d. Rathg.

f. alle Stände 1799, ' ^^' ^- **^ säges fruklen rostad och

bränd kunna nyttjas såsom Kaifé, hvartill äfven föreslås

Oxelbär (J\;o 45) m. ii. hithörande fruktsorter. Foglar

och råttor äta dem, i synnerhet vintertiden. Sviu kunna
gödas med Hagtornsbär. — Om de sdi$ i Oktober på öp-

pet fält, högland men icke allt för mager jord, så upp-

komma de efter 2 år. Skada att denna till stängsel sä

nyttiga buske, så långsamt låter fortplanta sig och att det

genom telningar svårligen låter sig göra. Om en gammal

Hagtornshäck som börjar uttorka, i tid afhugges, uppväxer

en ny i den förras ställe af rötterna. Genom ympning

eller oculering fortplantar den artförändring, som har rö-

da och dubbla blommor.

Tab. — fig. a. moget bär. — b. a kärnor.





/J2

CJ^ ^ff/:/?deé

.



1 58.

ERYSIMUM Officinale.

Apteks-krasse. DiiJkåL Pä Finska: PernaruoJio.

Bladen äro nästan lyrtaggade och yttersta tag-

gen 5flikig. Fröskidorna sitta tryckta tätt

intill den gemensamma blomstjelken.

'Linn. Fl. Sii. p. 253. Cl. i5. Tetradtkamia, Siliquosse. Lilj. Sv.

Fl. s. 273. Kl. 12. Fif RTÄLD iGK (med ailånga liöskidor, som öppna sig

långs efier). Miirr. App. Med. T. 2. p. 5i5. Fharm, Srysiai» Herba,
S e m e n-

A.Lptekskrasseri;, af samma slrlgte som Vinterkrassen, liar

geaiensamt med alla arter af sitt slägte, en rak, pelarlik

och fyrkantig fröskida; tillslutet blomfoder och knapp pä
märket. Den här förekommande arten växer allmän vid

vägar, murar och hus, på torr och h°ird jord; har i Juni

sma gula blommor; roten är liten ocli årig. Örtstjelken

kan bli alns Jiög, är liind, grenig och bladig, med vidt

utspärrande grenar. Hela växten är något hårig och kän-

nes sträf. Bladen äro nästan lyrtaggade (rundiiikiga, rim-

cinata), och oordentligt landade. Fröskidorna korta ,

riktigt /^kantiga, upprätta, spetsiga och öppna sig ned-

ifrån längsefter, för att utsläppa fröen. Växtens naturliga

©rtflock gaf v. LinnÉ namn af i'rojÅ7V/rt£?e(pI:ee. Siliquosu)).

Orten bar obet3'dHg lukt, men något skarp smak.

Fröens egenskaper likna Senapsfröens, och växten sjelf

skall, om den frisk stötes och pålägges; kunna orsaka rod-

nad i huden. Man har brukat den mot hosta , trångbrö-

stighet, hesa af för mycket talande m. m. och det mest i

form af Sirap, eller efter Boerhaves uppgift, som Té med
Jiäriing. — Att den är nyttig mot skörbjngg och tillika

urindrilvande utvisar redan den Klass, hvari växten i Lin-

néska systemet, fått sin plats. Min har gifvit af fröen

1 drakma i sender. — För öfrigt har denna inga egenska-

per i Medicinskt afseende , hvarigenom den utmärker sig

synnerligen från de öfriga , i samma naturliga örtilock

uppställda växter. — Kor, hästar och svin äta den icke.

Tab. — fig. a. blomma. — b. ståndare och pistill;

klassens kännemärke är alt ha 6 ståndare, af h\ilka 2 äro

kortare än de 4 öfriga. — c. ett blomblad. — d. en öpp-
nad fröskida med frö. —







/Sr^

711 1'
c.r.-j:



iSg.

VERONICA Opficinalis.

Erenphis. Jordkrypa. På Finska Tädynruoho.

Örtstjelken är nedliggande. Bladen ägglika,

sträfva , sågtandade och sittande mot hvaran-

nan. Blomstje/hm ne mångblomraiga
, utgåen-

de från bladläsien.

Linn. Fl Su. p. 5- DiANDRiA i:gyii. Lilj. Sv. Fl. s. 8- TvImaRR.
i:qvinn. HIui'r. A-)p. ZMed. T. 2. p. 205. Phann. Veronicae llerba.

1 orr fin Kinesiska Teet , genom det allmänna bruket

blef en nödvändighcfsvara, nyttjades i dess ställe Eren-

prisövten, iinijiu af män^a känd under namn af Europeiskt

Té. På sandiga ofruktbara slällrn , ängar, i skogar och

bland Ljung växer den ymnigt och tiäifis i Juni tlier h\\i

med blommor, vanligen ljusblå med mörkare strimmor eller

ådror, men stundom äfvtn hvita; roten är mångårig och

stjelUarne utbreda sig vidt ikring; Blomstjelkarne äro en-

samme, håriga och räcka högre än Gristjelken: finnas sällan

i toppen; de utgå mest pä sidan af Crtstjelken, nedan för

densamitia vid bladens fästen (axillaj). Blommorna sitta i

/orm af ax. Bladen äro blekgröna och sträfva af ludd».

(Jemför I\;o 127.)

Örten är b.lskaktig till smaken^ något sammandragan-

de och svärtar jernvitriols- upplösning. Exiraktet beredt

med Sprit, är bäskare än det som iilh'edes med vatten,

— Såsom blsk, stärkande och liadrigt sammandragande,

kan man icke neka växten all kraft i Medicin; likväl

har man icke mycket att lofva sig af dess bruk, och den
har i sednare tider också blifvit till det niestn bortglömd

och urmodig. Ehuru smaken i de flestas tycke icke lär

vara angenäm, drickes dock inlusion pä örten, såsom Té,

af somliga, i stället för det OstinrlisUa. Andra nyttja det

emot bröstsjukdomar af svaghet och då slem besvärar. Maa
har äfven iörsökt dekokt på örten, stundom blandad med
rödt vin, emot gius i urinvägnrna och stenplågor, samt

emot sådan klåda eller skabb som stundom anfaller ålder-

stigna personer (Scab. senil.), och torde såsom stärkande

medel icke alltid visat sig overksamt. — Men utom dessa

förmåner, som man lililörene trodde sig kunna hämta flf



i5g.

Veronica. OrnciNALis.

Krcnjmsorten, tiliskrefs den en annan, hos lorntiden sä-

kert icke räknad bland de obttydlioa : den skulle , eftor de-

ras tanka, vara ett säkert medel mot trolldom och kunna

alhalla spöken, häxor m. ni., som den liden voro besvär-

ligare än nu, Iivarlöre örten dä planterades och, som man
lätt gissar, vårdades noga i trädgårdarna, der den i detta

afscende blilVit inflyttad.

Tab. — hg. a. blomma med 4 blomblad, af hvilka det

nedåt sittande är minst; 2 ståndare och i pistill. — b. en

dylik utdragen frän blomfodret, dä ståndarne, fastade pä

blompipen medfölja, men icke pistillen sedd på sidan. —
c. pistill och frukterna förstorade. — d. blomfoder med

pistill och fruktämne. — e. frö. — f. fröhits i naturlig

storlek.
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PIMPINELLA Saxipraga.

H v I TB L o M M I G P 1 M p 1 N E L L. EocJiroi. På Finska : RangaS'

Kuini?ia. iViinnennioho.

Bladen äro penntaggade: småbladen på de vid

roten, äggformiga och sågtandade; på de hög-

re upp sittande, jemnsraala , helbräddade.

Linn. Fl. Su. p. gS. Cl. 5. Pen tan dr. 2:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. 127.

Kl. 5. Femmänn. 2:qvinn. Marr. App. Med. T. i. p. 294. P/iarm.

Pimp:?e atbs 1. nostratis Radix, Se men, Herba.

X a torra nngar och Iiård jord växer denna Pimpinellart,

och blommar från Juni till i Ang. månad, samt räknas till

den naturliga örtHocken, som innefattar ParasoUhlommorna.
D«.'ss Slägie utmärker sig med äggformig, strekad och aflång

frukt ; inböjda blomblad och nästan klotformiga märken.

Roten är mångårig, lång och smal, jeinntjock, något trä-

aklig, hvit, aromatisk och lemnar tuggad en slickande

smak på tungan. Örten är fint luden. Grenarna äro

något krokiga, trinda , med faror långsefter och långa

blomförande stjelkar. Bladen vid roten äro penntaggade,

med nästan äggformiga och sågtandade småblad; de som
sitta högre upp på stjelken äro ofta dubbelt penntaggade,

men saknas understundom; de öfversta äro enkla, smala och

odelade. Parasollställningarna sitta vid stjelkainas ändar.

Blommorna äro hvita och få aflånga frö, på hvilka det

köttakliga blomfästet är på öfra ändan qvarsiitande. —
Om den så kallade Fimp. disspcta, med nästan dubbelt
parhladigH blad, ansedd af somliga såsom afart, är det

eller icke, kan endast genom kultur afgöras.

Den brinnande känsla, som roten pä tungan vacker,
upphör snart och kan denna egenskap icke heller länge

hos roten bibehållas. Emedlerlid räknas den till slemlö-
sande, m.igstärkanile och uiindrifvande medel, och har
biilvit använd mot slemstockningar i bröstet och magen,
såsom mot heshet, kntarralhosta, trångbröstighet , dälitr

matlust m. m. Tuggad, framlockar den saliven och skall

med någon fördel blifvit brukad mot tungans lamhet
(paralysis linoaur^). D.-n är 'kUt^n, såsom aromatisk, svett-

drifvande. Dosis af roten i pulverform är i skrupel eller

3 drakmer, iniunderade i vin och vatten. Fröea äro sva-
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PlMPINELLA SaXIFRA-CA.

gare än roten, af liviJken en bJaaktig olja skall knnra er.

IiälJas, men de ;iro starkfire fin oiten, ocli brukas numera
icke, eliLiiu mrin lörr ;i^de, under siirskilta namn, liera

s!,igs linkiurcr af dem beredda, mot åtskilliga invcrtes

och utvertes krämpor. — Växten är för kor elt mjölk-

ökande foder och således pä ängarna en nyttig växt. Små
knippen af örten flänga somliga i dricka lör att meddela

det god smak. Sura viner sägas älven med dem kunna

förbättras.

Tab. — Hg. a. en förstorad blomma, b. dt frö. —
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PiUMEX AcuTtjs.

Spetsbladig Syra. Jlusisyra. På Finska: HavonJiiiraJiCi,

Suolaka.

Bladen äro aflångt hjertfornuga och spetsade,

Blomklcrsaine hn smala spetsijja Örtblad. Blom"

mom a siira i krans, äro 2köi»ade, och få af-

långa , spetsade och nå^ot landade fröskal,

som alla ha en upphöjd iiilång knöl.

Zinn T. Su. p. iiS- Cl. 6. HEKANDr,. 5:i;yii. Lllj. Sv. Fl. s. i"4. Kf.

7. TiEMÄ>.N. 5:iiviuii. Mtiir. Anp. Med. 'i. 4. p, 541. Vhaim, Lajratbi

aculi 1. Ox}Iapa|lii Radix, Herba.

Oyislägtet lemkannes med Sbladigt bJonifoder; 5 hnp.

växla bloinbhid ; ett ensamt okamiot bart IVö , som siiler

ölver blonsnian, r^cli niån^klufiia näikin. Det äi Ihjs oss

temligen ukt på arter, jbifaid liviika diPiia är allmän

på nä^ot Fuktiga stalJen, såsom vid dammar ocfi diktn,

samt fiinner stund<"m till ]iar alnars Ix' jd. D( n blonimar

i Juni eller Juli, Ijar mångårig rot ocii kaniig, lårad och

gkut stjelk. I synneiliet de nedtrsta bladen och stundom

älven de öfra , äro vid basfn hjertforndgl ul.skurnfl, med
bladsljelkar Jörsedda, lausettlika, spetsade, utbredda och i

brädden knapj^f vågiga. BU)itiklasarne eller de sljeikar^

hvarpå blomn)orna kransvis /innas fastade, växa upprätt,

grtna sig cell lia till skiltes sittande grenar. Blommonia
äio talrika^ sitta tätt, liänga ri»-clåt orh utgöra en half-

kraiis kring stjelken : blonikran5arne lia olta ett smalt lan-

seltlikt , spetsigt örtblad vid sina lasten. Fiöskalen, 3 till

antalet lör livart Irö, äio atlångt lanseltlikh , något lan-

dade otli alla med en stor, afläng, kornlik upphöjning

försedda (granifera). Fröen äio små. — Med denna (ör-

blandas olli en annan art, kallad Rmn, nemolnpathjirn

t

hvars fiöskal äro helbräddade och Örtens gienar mera ut-

spärrande, samt dt- ölra bladen alla lans» ttlika. — Natur-

liga öitflockm lör detta slägte kallas hålviixter eller Ole-

racecu pl:(v.

Den cylindriska, finfinstiocka roten är ntvertes brun
«ch ini ljusgul, ulan lukt, n ed något sammandragande
lindrigt bäik smnk ; meddelar ål välten sin gula färg, iiixen

som krossade iröen, hvilka färga del möikrödt. De sist-
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R UMEX ACUTUS.

nämJe hysa sfi väl som bladen en syra. — Mot, utslngs.

sjukdomar liar roten i synnerhet hlifvit använd och derlöre

i Tyskland fått namn al" Grindwurtz. Hr. General Dir*

och Kommendören m. m. af Acrcll härunder sin mång-

åriga erfarenhet lunnit roten nyttig i dekokt, förenad an-

tingen med Tamarinder, eller i deras ställe, med Korin-

ter, emot skörbjugg, utslag i huden, fallenhet för rosen,

och nybörjad vattensot. Till denna af honom sjelf gunst-

benSoet meddelade uppgift, har han behagat tillägga, att

till I liber af roten, tages 6 uns goda Tamarinder eller ock

lika mycket Korinter (Uva Corint. min.), som kokas i 9
librer vatten, till dess 7 libr. återstå, hvilka fränsilade lör-

täras i stället för daglig dryck. — Andra ha brukat, att med
dekokten på roten tvätta de af skabb besvärade kropps-

delarna, och att pä såren lägga roten, som under kokning

blifvit uppmjukad. Invertes, skall dekokten lindrigt laxera,

och kan ,
genom sin sammandragande och bäska natur,

äfven stärka. — Gleditsch har funnit växten nyttig vid

läderberedning såsom innehållande garfämne; och Hellot

samt Hahji hafva af roten och bladen erhållit vacker och

beständig gul färg på ylle.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma, med 6 ståndare,

mångklufvet märke, 5 blomblad och blomfoder. — b. frö-

skal med kornlika upphöjningen midtpå; något förstoradt.
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MILIUM Effusum.

L u K T G R 1 s. J^lysJifgräs. Arnur.

Stråen äro nppratfa, strekade och blarliga. Blom-

vippan är iiibredLl, stor, med många strödda,

äggrunda blomster, utan borst.

JL/r/n. F!. Su. p. ai. Cl. 3- Triandh. 2:gyr,. Lilj. Sv. Fl, s. 35. Kl. 3.

Trsmämn. 2:(]^viunv

A.\.l jMilieslägtet, hörande till naturliga ortflocken Grä-

sen, är hos oss ännu blott en vild art bekant, allmän på
fuktiga skuggrika ställen i skogarna, med blomster i Juni

och mångårig tradig rot, från hvilken flera strå, ofta i^-

sXn länga, uppskjuta. Bladen äro i kanten sträfva och lukta,

nära vid gräsets rot, nästan likt Vårbrodd (N:o ii) eller

Melotenklufver (N:o &^. Blonivippan utgör gräsets topp

och har många hlouunor, som sitta strddda på de hårRna

grenarna, hvilka 2-3 eller flera tillsamman, utgå fråa

strået och synas liksom sittande i krans (verticillaii)» Dessa

grenar dela sig sedermera i smärre, hvilka ha hvardera i

-ändan ett blomster, bestående ai a äggformigt spetsiga

Och kupiga blomfoderskal, som innesluta 2 mindre och

kortare blomsterskal, med 3 ståndare^ dubbelt längre än

skalen, ocb 2 fjäderlika, på sidorna utskjutande märken.

Det sist anförda, som angår sjelfva blomstret, utgör til-

lika slägikarakteren. Blommorna ha någon likhet med
Slokslägtet (Melica).

Luktgräset är väl icke ,^ såsom ett utmärkt fodergräs^

allmänt föreslagit ibland hushållsväxtema, men förtjenar

visserligen alt blifva det, ty boskapen äter det begärligt;

det växer högt och trifves på fuktiga skuggrika ställen,

der få andra nyttiga växter kunna odlas. Fröen samlas i

Juli eller Augusti då de vanligen äro mogna och sl\s an-

tingen om hösten, sedan de fått något toxka , eller om
våren, oth fordra lÖs god jord^ helst på något fuktig jord-

mån, som. tillika har skugga. — Af de flesta gräsfrö kan
nödbröd beredas; och tjenar äfven detta gräsets frö dertill;

men som de äro både små och icke talrika, så är nyt-
tan af dem, i detta afseende icke särdeles njärkvärdig.

Hemtamde fåglar äta dem gerna och försmå ej heller bla-

den. — Alt föidrilva insekter och mal med starkt luktande



MiLIFM ErrusuivT.

vai:ter, lyckas n;"gon gSng, men ^ir icke fllltirl säkort.

Miin har trott, efter Baumoartens upptill, all detta gräs

ägde snmma egenskap, men Assess. Uafn nekar det,

och med så mycket större sknl, som lukten icke är stark.

BJaden läggas pä somliga orter bland röktobak , lör alt

£;e den aiigennm lukt. Al strAen flntas fina boidcuaiior

,

korgar och dylikt, emedan de <iro smalare och flnaro un

halm.

Tab. — fig. fl. blonritfr med sin lilTa blomsterstjelk,

blomfoder- otb blomst(;rskal , siundare och pistiller.
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VACCINIUM MYRTILLU5.
BlabÄrsbuske. Buljo7t. Slynnor. Slinner. På FiUskSJ

Mnsticka. Pä Lappska : Zerre.

Öitstjelken är trädaktig och något kantig. Bla-

den äggformiga, fint sågtandade och affalian-

de. Blomsijelkarna äro enblommiga.

Linn. Fl. Sti. p. 125. C!. 8. Octandr. i:gyn. 'Lilj- Sv. Fl. S. 264.

Kl. 7. TiE.MÄN>-. i:.ivinn. K. Vett. Jk. Handl. T. 6. 1745. s- 247.

T. II. 1750. s. 77. T. 55. 1774. s. 256. Patr. S. Hush. J. 1791. NoT.

JJ/tt/r. App. Med. T. 2. p. 75- Fharm. Myrtillorum Baccae.

I gamla fuktiga skogar, bland stenar, på berg och moss-

liipen jordmån, finnes i de flesia landsorter knappast nå-

gon allmännare buskart än denna, som blommar i Maj

och Juni, samt har mogna bär i Juli eller Aug. Grenarna

äro gröna, kantiga och något vridna. Bladen siita till

skiftes, ha bladstjelkar och äro glatta. Blommorna finnas

vid bladfästen, äro ensamma, nedhängande och klotformiga

med 5kantig öppning. Blomfodret är lilet och helbräddadt

utan flikar eller tänder. Ståndarne mest 10, gömda in-

om den enbladiga blomman; knapparne äro ofvantill

ahorniga. Fruktämnet liknar en omvänd kägla ; märket

är enkelt. Bäret är klotformigt och moget mörkblått eller

svart, med 5 rum för mänga frö. — Släglet utmärker sig

med enbladig blomma; ståndarne fastade på fruktfästet:

knapparne ha 2 hål i spetsen ; bäret formeras under blom-

man, och har många frö i 4-6 rum. — Naturl. örtfl. kallas

plUH Biconies eller växter med zhornade ståndareknajipar

(se N:o 116). — Såsom en rar artförändring nämner Gmeliri

(Fl. Sib. T. 3. p. 137.) en buske, som har mogna hvita bär.

Sådana finnas älven i Södermanland vid iV^//w<9.jr<7r/, hvarest

de årligen till insyltning användas, äfven som hvita Lingon,
hvilka växa i samma trakt. Båda sliigen äro rara^ och
torde tillkomma af jordmånens egna beskaffenhet.

Bären äro stora som en stor ärt, med en dubbel kon-

centrisk intryckning midt emot dess stjelk eller fäste, och

hj^ser mörkröd saft. De ätas allmänt om hösten rå, samt

torkas, syhas och nyttjas i matlagning till soppor, säser^

bakverk, kreu)er m. m. Men förtärda i stor myckenhet
kunna de förorsaka knip och hvarjehanda ölägenheter i

magen. Mot skörbjugg äro de tjänliga. Saften tillriickli-
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gtyi utspädd kan såsom kylande dryck nyttjas i febrar. Så-

som adslringerande, i likhet ined de öFriga till denna na-

turliga örlfiock räknade växter, hänlöras bären, i synnerhet

torra, till stoppande medel och nyttjas i detta afseende

mot Diarréer och Iiödsot, i form af dekokt eller pulver,

hvarvid dock noga måste iakttagas, att de ej gifvas för

tidigt och innan andra tjenliga medel gätt förut. Med
Blabärs-saft, som kan brukas till punsch, lärgas och förfal-

skas äfven viner. Den sätter färsk, med alun, beständig

violett färg på ylle; bären stötas dertill och läggas i gryta

tillika med godset, som fönat skall vara betadt i alunvat-

ten; derpå kokas det och sist, sedan godset fått torka ef-

ter kokningen, dragés det igenom lut. — Åtskilliga träd-

slag ämnade af Snickare till faner-arbeten och dylikt kun-

na betsas eller färgas med Blåbärs-salt och alun. Både
Målare och Färgare bereda af bären blå, violett och röd

färg, till särskilta behof och på olika sätt. — Ett smak-

ligt surt bröd beredes af Blåbär ocii Lingon med mjöl (se

N:o 1 16). — Kokade till gröt i vatten med mjöl, skola

de äfven vara välsmakande. — I Norrland beredes af Blå-

bär ett godt vin. Utpressade saften af mogna bär silas;

socker tillsättes och lemnas par dagar att gäsa ; silas

sedan genom finare linne och förvaras på hartsade bl^tel-

jer. — Saften utan socker tjenar i stället för Citronsaft. —

•

Huru Bärviner tillredas läses utförligt i Fischerströins

Ekonomiska Diktionär 4:de Del. p. i58-i62. Art. Bär.

Bränvin kan ock af dem distilleras. — Ibland fåglar göda

sig i synnerhet Orrslägtets arter med bären, om hösten. —
Lapparne blanda dem i kokad varm mjölk, som förvaras

i Rendjurets mage, torkas och ätes sedan med begärlig-

het, men måste förut blötas i varmt vatten. Se v. Linnes
Fl. Lapp. N:o 143. — Bladen kunna såsom Té användas.

— Växten duger till garfning. — Hästar, Svin, Får och

Getter äta bladen, hvilka äfven förtäras jemte bären al"

Vild-fåglar.

Tab. — fig. a. blommans mre delar utan blomblad.

— 1>. ståndare; båda förstorade. — c. ett bär. — d. ett

tvärsföre genomskurit bär. — e. ett fullväxt blad.
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SAGITTARIA Sagittifolia.

Pilblad I G Pilört.

ÖrtstjeJken är rak. Bladen äro mest pil-lika och

spetsiga.

Linn. Fl. Su. p. 340. Cl. 21. Monoecia. polyandr. LilJ. Sr. Fl. s.

aaS. XI. 9. MÅMGMÄMN. mångqvinn.

V,id sti-rmderna så väl af stillastående, som rinnande

vatten, helst på lerbotten, växer Pilörten icke synnerligen

rar. Roten är niångåiig och har under gyttjan, i siellva

fasta jorden, en löklik. knöl, som kan ätas. Blomstjelken
höjer sig rak öfver vattnet, och har hanblommorna utslag-

na i Juli, åtskilda från honblommorna, ehuru båda slagen

sitta på samma planta eller stånd; blombladen äro 3 och
hvita: honorna eller pistillerna bruna; i September mognar
frukten, filaden som stundom flyta pä vattnet, hafva upp-
höjda raka ådror eller nerver, som äro vanligast 5 till an-

talet, men äfven något deröfver. Merendels träfias växten
med pillika blad och utstående hullingar; men stundom äro

desse mindre märkelige , hvarigenom bladet blir nästan
triangellormigt ; sflllsammast träffas de jemnsmala och spet-

siga eller lansetllika, men alllid med raka nerver för-

sedda. — Till denna sislnämde närmar sig den såsom af-

art ansedda, med smala lansettlika , 3ådriga , flytande blad
och gula pistiller, kvilken torde kunna anses lör särskilt

art (Sagittaria natans Pall. Russ. reise. 3. p. 757. t. G.);

den finnes äfven i Norrland. — Slägtet har 3bladigt blom-
foder och 5 blomblad; att han- och honblommor äro skil-

da är redan nänult. — Naturl. örifl. kallas pl:ce Tripeta-
loiäece eller växter med 5 blomblad. —

För sin ätbara knöliga rot, sås fröna i China, på
Japan och i Amerika, hvarest den ynmigt fortares. Det
kunde väl förtjena att försökas, om icke besväret vid od-
lingen af denna planta, genom rik skörd af nyttiga rötter,

kunde älven hos oss ersättas, /tminstone -borttager den
ingen jord, som Jör andra brukliga växter kunde begag-
nas. Ehuru v. Haller anser den för kreaturen skadlig
och plantan synes ofta orörd der boskap betat, påstå
likväl andra, att hästar, svin och getter äta den.

Tab. — fig, a. en fröklase. — b. en dylik, hvarest
de medlersta fröen biifvit alplockade, så att fruktfästet sy.

nes. — c. ett ensamt irö. — d. en förstorad ståndare. —
e. ett blad.
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GALIUM Vetium.

Cvh CrktiE. J. Marias Sur/ghalm. Håuingpräsi

Gul uiära. SligefriS. På Finska : MehilaiskuJika.

Örtstjelken är temligen upprätt växande. Bladen

mest 8 stycken, sitta i krans, äro smala, få-

rade, helbräddade och sträfva. Blommorna
utgöra stor vippa.

Linn. Fl. Su. p. 45. Cl. 4. TExnANDn. i:gyn. LilJ. Sv. Fl. s. 62,

Kl. 4. Fyrmänn. i:qvinn. K. Fett. Ak. Il.indl. 1745. s. 244- 25a. Murr,

App. Med. T, I. p. 371. Fharrn. Galii lutel, S unimi ta t es.

vJnder namn aFJ. Mar. sänghalm är denna Iiåning-luktan-

de Galieart temligen aliinänt bekant; den växer ymnigt

pä torra ställen vid vägar och ukrar, slrös på golfvet lör

sin lukts skull, och nyttjas till färgning m. m. ai bönderna.

Dess rot är krypande, mångårig och gul, samt ger stun-

dom I aln höga stånd , som vid roten äro greniga. Bladen

sitta kring stjelken 5-8- 11 st. i hvar krans, äro smala,

spetsiga och ofvanpå str.ifva. Blomvippan är ganska gre-

nig och mängblommig, med gula blommor. Frukten är

slät. — (Jeml. N:o 122. en anuan art af detta slägte).

Hela växten hyser en syra, som gör att den ystfif

mjölk; kor, som ätit mycket af den, gilva mjölk, som
ystar sig eller löpnar lällare än vanligt. Den biukas der-

iöre i synnerhet i Irland att läggas i mjölken vid ystning.

I Grefskapet Chester, der god ost lillredes, brukas örten

dertill ; också kallas växten af Fransmännen Caille - lait.

Såsom ytterligare bevis på växtens syra, kan det tilläggas

att den förändrar blå växtsyror till röda. — Allt detta oak-

tadt , tviila likväl somlige Auktorer (Berpjis, Krlcker,)

på denna växtens ystande egen.skap. — Roten tuggad

färgar saliven, sätter röd färg pä ylle då den handteras

lika med Nordisk Galie (N:o 122.) och förlärd skall den

göra benen röda, liksom Krappväxten (Hub. tinct.); till

färgning måste rötterna vara väl toira, annars fastnar

ej färgen. — Flere Läkare (Chomel , Lieutaud) säga

,

ehuru löga sannolikt, att den visat sig tjenlig i Fallan-

de-sot; de hafva gifvit den antingen i pulver till i drak-

jiia, eller i dekokt, eller stark infusion, eller utpressade

blomsalten ett skedblad i dosis. Ant. Jussieu föreskref

dess dagliga bruk mot hysteriska krämpor. Afven mot
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Gikt «r Vitxten försökt, Hiiruvula dessa uppgifter förtjona

lörtroende, torde de af våra IGrdoinsfria Läkare, som un-

der nilfllskan för sanningen, oj^poffra siw på Medicinens

utölning, genom ytterligare försök bekräfta eller vederläg-

ga. — Krnot blodig urin af förtärda Hvitsippor, skall den

hos Hornboskapen med fördel knnna nyttjas. Hästar äta

icke växten, men om den är ung oth icke lör siräf, iör-

täres den af nästan all annan boskap. — Blommorna fär-

ga ylle, med tillsats af alun, vackert gult. Godset betas

först i alunvatten, hvari det jemte de sönderskurna blorn-

morna, kokas till dess det blir gult, upptages, sköljes

och torkas.

Tab. — fig. a. en blomma med 4 ståndare och i

pistill. — b. fruktämne förstoradt.
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VICIA Cracca.
FaGelvicker. Tranärler. Krukvicker. Musärter,

Harvide. Fiar. På Finska : HiireJiherne.

Småbladen äro lansettlika och finludna; blad-

skännarne lika halfva pilar, mest helbrädda-

de. Blomsije/kanie äro mångblommiga, med
tätt efter hvarannan sittande blommor.

Tjinn Fl. Su. p. 254. Cl. 17. Diadelph. flecandr. Lilj. Sv. Fl. s. ^10.

Kl. 14. Tt »KULLE raed Ärtbaljor. Patr. S. Hush. Juru. 1/84. Apr. 3.

347. 1795. Jan. s. i4-

A ågelvicker träffas allmänna på åkrar såsom ogräs, der

de äro frodiga med blå blommor; de växa äfven i lundar
och skugga , samt på ängar, der blommornas färg ofta är

blekare och stundom iivit ; från Juni till Augusti är deras

blomningstid. Roten är krypande och mångårig. Örtstjel-

ken stundom alnshög och deröfver , är försedd med klan-

gen för alt kunna slingra sig om andra växter och stöd;

den är bladig, fårad och något luden. Bladen ha många
småblad, på båda sidor hnt silkesludna, med greniga

klangen. Bladskärmarne finludna, mest helbräddade, lik-

väl stundom något litet tandade. Blomstjelkarne äro län-

ga som bladen, kantiga och håriga. Blommorna ganska
talrika, sitta tätt efter hvarandra, nedböjda och lutande

åt en sida ; pistillens styl är rundt ikring hårig. Blom-
fodret nästan färgadt (d. är: icke grönt). Ärtbaljan är

glatt (se N:o i56. m. fl.) — Åtskilliga artförändringar

hafva Auktorerna gifvit egna namn och ansett som skilda

arter t. ex. V. lenuifolia (^Roi/i) har jemnsmala småblad
och mindre anlal blommor; träffas på mager jordmän,
liten till växten. V. multiflora {^PoUic/i) har ägglörmiga
*måblad och många blommor, men synes ej vara aunat
än vår V. Cracca.

Till boskapsfoder är växten ganska förmånlig, emedan
den växer tätt, frodigt, är bladrik och ätes gerna af alla

hemtamda kreatur både torr och färsk. På ängar förqväf-

ver den Mossan genom sin täta växt. — Svin, Fåglar och
i synnerhet Dufvor äta gerna fröen, som kunna malna strös

på hackelse ål häst.ir. Med 3 delar Råg, 2 delar Korn
och I del Vicker, Inilka malas till mjöl, kan bröd tillre-

das, ehuru det blir tort och sträft till smaken.

Tab. — fig. a. förstoradt fruktämne med pistill. — b.

blommans inre delar utan blomblad. — c. och e. nedra
blombladen. — d. det öfre blombladet. — f. öppnad frö-

skida med vickärterna.
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BOLETUS FOMENTARIUS.
Björkticka. Ticka. Björksupp. Trädsvamp.

Är utan Svampjot ; lik en kudde med otydliga

bälten på ölre ytan, som är gråaktig och

ojemn : är trubbig i kanten; har trinda lik-

formiga pipiga hål inunder, och Kr i början

isgrå, blir sedan brun.

JJnn. Fl. Su. p. 45Ö. Cl. 24. Cr. yptocam, Fung!. Lilj. Sv. Fl. S. 45».

Kl. 16. LÖNNOiFTK. Svampar.

B örktickan är ganska lik Fnösktickan (ri:o 126) och kan

svårligen derilrån åtskiljas, om icke genom en ojemnarc
ölre yta, som synes något luden, samt groivare likstora

och laLt sittande pipor på undre grå sidan. Uen växer

allmän, i synnerhet på gamla björkstubbar, men finnes äf-

ven på andra trädslag, till ex. Bok, Ek, Lind, Yalnöt-träd

höst och vår, och har samma egenskaper, som den nyss-

nämda (n:o i25).

Till blodflödens hämmande föreslår Deyeux (Journ.

de la Soc. d. Pharrn. T. i. s. 14S) ett sätt att bereda
svamp, hvilket synes rätt förmånligt. Sedan ett mjukt
stycke är utvaldt, väl sköljdt och rensadt, lindas det hårdt

cell tätt med stark tråd, som slutligen knytes och fästes.

Detta får torka och lindas sedermera, om man kan, ännu
hårdare samt förvaras. Då någon bit häraf behölves, up])-

lindas så långt som nödigt är, då tråden äter tillknytes;

biten älskares, appliceras på vanligt sätt (se n;o i25),

på såret, hvarest den gör en jemn tryckning och sväller

ansenligt, emedan den förut genom lindning varit pressad.

Sådan svamp är visserligen vid de flesta ulvertes blodflö-

dens stillande, att föredraga för vaxsvamp ocii vanligt fnö-

ske. — Fnöske af denna beredes såsom af Fnösktickan ; eller

blötes i urin och aska, bultas och ingnides med saltpeler

samt torkas. — Man har sett mössor och hela klädningar

gjorda af Fnöske. — I T)'skland skall den odlas kring Ru-
dolfstadt på fuktiga ställen, hvarest bnskarne n^idböjas och
täckas med grästorfVor, hviika ständigt hällas val a. Här
växa i myckenhet svampar, som skördas par gångor om
aret (se Flora d. Wetterau), — Vid Fnösktickan (n:o 126)
försummades den anmärkningen, att den i v. Linnes FJ.

Sv. vid B. igniarius anförde beskrilhing, bör föras till den
nästföljande eller Hydnum imbricatum; ocii den der befintliga

beskriining, nedilyttas till Hydn. repandum. — Lasteyrie har
af en Tickart (Boletus hirsutus), som han stötte och Iivaraf

han nyttjade den inre massan, till i uns, kokad i 6 # vatten,

fått vacker gul färg, som fäster sig på alla tyger, men i syn-

nerhet på bomull och linne (Bullet. d. Sciences Tan 5. N:o 5.)
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HOLCUS Odoratits.
LuKTTÄTEL. Myskgräs. Majgrus. På Finska:

Ilajuriio/io. Lustet.

Blomvippan har glatta, äggformiga och spetsi-

ga blomster. Blomfodrct är oblommigt, med
3 hnublomsrer och ett akönadt midti, som
Jiar 2 ståndare.

Linn. Fl Su. p. 355- Cl. 25. Pol v gam. moaoecia. LUj. Sv. Fl. s. J^
Kl. 5. TkemÄm*. 2;ip'iim.

T.åielsiägtet (Holcus) furde v. Linnk tili en egen kiass,*

skild irån Gräsen^ emedan alla blomsterna icke äro zkö-

nade (d. ä. Airsedde med ståndare och pistiller). Rättare

bör det likväl räknas ibland Gräsen , af hvilka det i sya-

nerbet liknar Aira (n:o iSz.) och i hvilket slägte sonilige

Anktorer upptagit det, kanhända icke utan skäl, i s\TJi.

jierhet livad Luddtätelen (n.o S4-) och Holc. mollis an-

går, hvilka äga ofullkomligt de öfrigas sTägtkarakterer

^

och kunde derföre, jemle en ordje art från våra fjällar

(Holc. alpinus H. Prof. Dr. Swartz i Schrad. Journ. f. Bot.),

xned blommor som hafva agnborst, förtjena art i ett egeC

slägte, skiljas från de andra. — Lukltåtelen har mångårig'

roi och trifves bäst i lös , fuktig och fet jord. Strået är

rakt, 2-3 (jvaiiei- långt, försedt med 1-2, sällan liera blad^

som äro ovanligt korta , men vid roten hnnas inga. Blom-
vippan, som framkommer i Juni, är gulaktig med glänsande
blomster, hviika ha Sblommiga blomfoderskal, som ära
nästan likstora och ofta något mörkprickiga eller grideii-

na. Eiiåa sidoblomsterna äro hanblomster med 3 stånda-
re och inga pistiller; men det medlersta eWer det ordje
af dem, som sitta inorn samma blomfoderskal, är akönadi:
och har a ståndare. Pistillernas stylar ha hvardera 2 lud-
na tjocka och fjädeilika märken. Blomsterskalen på han-
blomstrerv äro något större än de som tillhöra medlersta
blomstret; det yttre skalet är i synnerhet mer lysande, si
väl i kanten som bakpå, af ett ijuiaktigt ludd.

Gräset har en angenäm lukt, icke olika mysk eller

Jesman, och anses såsom befordrande sömn om det läs-

ges i sängkläderna eller hänges i sängen. Men man för-

läte ej, hvad redan bliivit aaxuärkt, att lör mycket af starkt
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luktande (iinnen är skadligt. Det s^iges älven rordrifva

mal om det lägges bland kläder. — Säsoin foderslag är

det mjnkt och al" kreaturen begärliot. Uct lörtjente att

odlas, livilket sker bast med rötter; dessa fastän ganska
små, gro rätt väl i nybrukad , lågländt och lukiig jord; i

hård gräsvall kunna de ej så latt 0(h snart utbreda sig.

Afvenså fortplantas Strandråg (n:o 60.) ocli Sandrör (n.o

l38.) bättre med rötter än med frö: och etjuru det är

beqvämare att så fröen än att plantera rötterna, så är

dock det beqvämare sättet derlöre osäkrare, att fröen pä
dessa grässlag sällan jemt mogna. — Nästan alla kreatur äta

Lukttåtelen gerna torkad, men lemna den mt-rendels då den

är frisk, liksom Vårbrodden, förmodligen för luktens skull.

— I Preussen kallas gräset Heiliges eller Mariengras, och

samlas af bönderna samt bäres till kyrkan på högtidsda-

gar att strö vid dörrarne; häraf liar Ginelin tagit sig an-

ledning till slägtnamnet Hierochloé (I'l. Sib. T. l. p.

loi.) hvarunder han upptagit denna Gräsart.

Tab. — fig. a. 2 blomfoderskal, som innesluta 3 små-

blomster, — b. Srne hopsittande blomster, af hvilka det

rnedlersta endast har 2 ståndare och 2 pistiller ; de på
sidorna sittande z blomster ha endast ståndare och inga

pistiller.
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PJBES Nigrum.

SvA«T ViNBÄRSBt^s«iE. Hvarta Rihhs eller Repps.

Bistron. Fä Finska: Siestania. Ournkka. Kollinmaria.

Miiita riinamarja.

Busken är utan taggar. Blomk/asarne nedhän-

gande, håriga^ med en enkel blomstjelk vid

basen. Bloimnorna iiro aflånga.

Zinn. Fl. Su. p. 74- Cl. 5> Pentandr. i:£fyn. Z,///. Sv. Fl. s. 100,

Kl. 5. Fe MM ANN. i:qvinn. Fischerstr. Ekon. Dikt. 4. Del. Art. B ii r. K.

Patr. S. Hush. Jnrn. 1—6 Sept. s. 57- i779 Sept. s. 38. Murr. App.

Med. Tom. 3. p. 507. Fhann. Ribes. nigr. Baccse, Folia.

A,Lrterna af detta slägte ära dels väpnade med hvassa

taggar, dfcls utan sådana. Till de sednare hur denna, som

växer vild i Lappmarken^ Finland^ Fn^Iand och Sveitsiska

skogarna, men planteras hos oss allmänt i trädgårdarna

samt bloinmar i Maj eller Juni. Ett mörkare utseende

och en egen lukt, ]ik den af katt-urin eJIer vägglöss, ut-

märka väl Svarta Vinbärsbusken irån den Röda , som den

mest liknar; men mera botaniskt och säkrare åtskiljes

den irån sina samslägiingar, genom körtlar på bladens

undre sida, håriga stjelkar i blomklasen, \id hvars bas

hnnes en ensam och särskilt blomstjelk, som har en enda

blomma, samt slutligen igenom pipformigt blomfoder och

svart frukt dä den är mogen. Det skall hända efter Whi-
therin^,s observation , att blombiaden stundom förvandlas

till ståndare. Stundom bär busken ingen frukt, ehuru den
årligen blommar ocli har frodig växt; kan hända derföre,

att den är föi- mj^cket utsatt för solsken, emedan dess na-

tur fordrar en ringa skugga eller grannskap af träd; torde

ock hända att då den drifves för mycket i blad och stam,

sker den frodiga tillväxten på fruktens bekostnad. Se ir.era

om Ribes-slägtet N:o i53.

Mänga kunna icke, för luktens skull, tåla hvarken
busken eller bären; andra åter äta råa frukten begärligt.

Den innehåller en mörk blodröd saft, som inkokad tjock-

nar lätt till en geléaktig något tunn massa. Dessa bär, i

synnerhet i foim af mos, halva ifrån England fått namn
för att vara nyttiga i hals-sjuka och kallas derföre på En-
gelska Squinapcy- berries. förmodligen af denna orsak
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R I n E S N I G U U M.

brukar man änwu, alt till gurf^clvaitpn blan("!a nius eller

sylt af Svarta Vinbär och all längsnmt saitit ofia nedsväljti

smärre porlioner deraf under luils-sjuka. Såsom syrliga

firo de kylande, läskande och emolslä röta; men egent-

ligen hafva de ingen egenskap, som rekommenderar dem
Jramlur andra bär, emot halsHuss. Ganska godt vin, och
så kaJladt Vinbärsvalsen, som är en svalkande smaklier

sommar-dryck, tillredas af dessa bär efter flera väl kända
uppgifter [Bergii mat. med. — Vnanner atl tJllr. vin — Mams.
Warg Hjelpreda — C/ioinel Usuelles — TJemachy l'art du
Destillat, m. fl). — Späda eller nyss utslagna blad, brukas

till Té, i stället för Oslindiskt. En del bereda dem der-

lill på det sätt, att de doppas i vört och sedan rostas

lindrigt på halster och torkas långsamt i skugga. Somliga

nyttja dem, tillika med späda qvistarna, i form af dekokt

mot gikt och utslags-sjukdomar. Färska löfven med eller

utan qvistar, förändra smak och utseende hos vin och brän-

vin, och skola göra det smakligare, — Boskapen äta bu-

sken allmänt. — Planteras med afskurna telningar, som
nedstickas i jorden. Omplantering i fet och god jord,

bidrager till fruktens förbättring.

Tab. — fig. a. en öppnad och utbredd blomma, hvars

Inre delar synas. — b. ett blomblad. — c. en fruktklasa

iHied bär af största sorten.
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SEPiRATULA Tinctoria.

Ä N G s K A R A. Skurda. SJiälgriis, Svenskt färggräs,

^/^r/<?/2 äro sågtandade, i knnten nästan håriga,

lyrformigt ponntaggade eller flikiga; största

fliken utgöres af bladiindan. Smålylomstren

äro alla hvarannan lika och fröfjuiiet fint

skrofligt.

Linn. Fl. Su. p. 278. Cl. 19. Stngenes. polygam. apqual. LilJ. Sr.

Fl. s. 55i. Kl. 25. Svågrar, lika svå-eiJag. RotJioJs IW^h. Mag. i. s. 708-

Linders Sv. Färgkonst. S:o i749- s. 86.

A,i-ngskära har länge varit en bekant färgväxt, som man
träffar i somliga Landsorter ymnigt på ängar, i löiskog,

vid gärdsgårdar m. m. , hvarest den ortast inbergas med
höet, emedan man ej känner dess stora nytta till färgning.

Blommar i Juli eller Ang., har mångårig trädaktig rot,

rak, styf, alnsliög, och kantig, slät stjelk. Piotbladen äro

oftast ulan flikar; de andra siita till skiftes på stjelkeri,

äro lyrlormiga eller på flera vis penntaggade, någon g-^^ng

iikväl odelade; alla hvasst sågtandade, fint håriga i kan-

ten, och något stylva. Blommorna sitta tillsamman såsom

i en qvast, äro mest purpur- röda , il>land hvita. Blomfo-

derfjällen äro mörkt purnuvfärgade, ofta ludna och de yt-

tersta bli småningom de minsta. Fruktfästet är hårigt;

fröen strekade; fjunet gult, krökt i spetsen. — Slägtet

kännes med n''slan cylindriskt blomfoder, hvars fjäll, utan

taggar , ligga såsom taktegel på hvarannan , samt med
skrofligt eller fjäderlikt qvarsiltande fröfjun. — Naturliga

örlflocken kallas Sammansatla blommor (phcc Composit;»),;

Till gul lärg på silke, ylle och linne, användes Äng-

skäran allmänt vid färgericrna , och som färgen nödvän-

digt bör bli renare och vackrare om växten är rensad oth

fri från andra gräs- slag, så förfjenar den redan, af detta

skäl , att odlas och sås ensam, lika så väl som Van, (n:o 82)

Kräpp, foderväxter m. m. Deriill koninur ännu en or-

sak, att den åtyår i stor mängd, emedan den nyttjas äf-

vcn till glön lärg, (då det förut gulfärgade sedan dras

igenom blåkyp, eller blåiärgas och blir derigenom grönt).

,Yiixteft kan således säljas med fuidel och ersäua odliu^s-.
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Skrratula Tinctoria.

omkostnarlerna. Den som samlas ])å ängarna skall, efter

Hr. Stepli. Banets lörsilkran, sällan fås fri från gräs och

iVäinniflnde inblandningar och således ge en gul färg, som
ialler mer och mindre i grönt. Dess rätta färg går nära

ljus citrongult och ger starkare oJive nuancer än Vau.

Ibland de flera sätt att färga med denna växt, på hvilka

i de; flesta hushållsböcker beskrifningar förekomma, vill

)au, lill någon rättelse, utom det som bliiVit vid föregåen-

de färgväxter nämdl, anföra exempelvis, alt Ängskäran, sam-

lad före fnila blomningen och torkad i skugga eller luf-

tigt rum, kokas med litet kalk en timmas tid. Det förut

i alunvatten kokade och sedan torkade yllegodset, lägges i

färgsop]-)fln och får gul färg. Dfitta gula blir grönt om
det doppas i blåkypen. — Till linne i ti , tas till ex. a ^
Ängskära, som kokas i timma i 6 kannor vatten med 8

lod pottaska. Afsilade spadet lemnas att svalna något i

trädkäril, då i lod hnstöLt spanskgröna tillsattes och om-

röres , att det må blanda sig; häri lägges linnegodset i

timmas tid, upptages, sköljes och torkas samt blir gnlt.

•— Med tillsatts af galläpple och iernvitriol, förändras gula

färgen till mörkare eller ljusare oliv. — På åtskilliga or-

ter bruka bönderne, att koka alunbetadt yllegods med
torkad och hackad Ängskära, hvartill under kokningen

sedan slås lut och kokas ytterligare, då det blir gult. —
Boskapen nta den torr ibland annat foder och äfven sedan

man kokat den till färgning, så att man behöfver ej anse

den samma såsom onyttig.

Tal). — lig. a. ett af småblomstren med frukt ämne.

— b. e:r. frö. — c. hår, soin betäcka iVukifästet tuiellaa

fruen; allt i naiurl. storlek.
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CHELIDONIUM Glaucium.

StKAKD - K ELIDO X.

Örtstjelhen Kr utan hår, med vidt utbredda fli-

kiga och groft tandade hlad^ som omlatta

stjelken. Fröskidan är kuölig, och har 2 frö-

rum.

Lilj. Sr. Fl. s. 213. Kl. 9. M.i>-GMÄKN. i:^virin. Smith. Fl. Biitt.

T. 2. p. 553. Glauciuni luteum.

Ooclan Hr. Prof. Swärtz, alltid nitisk for vettenskapens

forkofran och outtröttejig för Svenska Floras tillökning, för

liera år sedan lunnlt denna i Bohusläns skärgård växande

vid hafsstranden, ha vi full rättighet, alt såsom svensk an-

föra den här, ehuru af v. LinnÉ icke i Fl. Sv. upptagen.

Växten är egenthgen årig, med grenig stjelk och liust blå-

aktigt utseende. Roten varar dock ibland öfver vintern och

skjuter nya skott följande vår. Rotbladen äro Ijrforniigt

penntaggade och ojemna ; örtbladen sitta till skiftes, om-
iatta stjelken, äro rundade och flikiga. Bloinstielkaina,

som utgå från bladens fästen, äro enblommiga. Blomfod-

ret är sträfhärigt och alfallande sedan blomman utslagit,

som sker i Juli eller Aug. Blombladen runda, stora, guld-^

gula. Fröskidan är ovanligt lång, stundom \ aln, krökt,

oftast ojenm af små knölar, stundom likväl slät ; har 2 rum,
skilda genom en svampaktig skiljevägg. Fröea äro män-
ga med intrj^ckta punkter. — Slägtet kännes med 2bladigt

blomfoder; 4 blomblad; sskalig fröskida, som formeras

cfver blomman och är jemnsmal. Dr. Smith har, efter

Tonriieforts och Jussieus exempel, af denna gjort ett eget

slägLe, kallödt GJauciurn, som skilj.-r sig från allmänna Ke-
lidonen (N:o 6j^ huivudsakligen genom a rum i skidan
och punkterade frön; deremot har KtiUdonslägtet efter

hans kännetecken ett frörum och taggiga eller kamformiga
hö. Tix^n som vill, kan häraf göra ett särskilt slägte, men
för inin del synes hvarkrn habitus eiler karaktererna vara

så olika, att de göra dt t nödigt. Genom sitt skidlika frö-

hus, skiljes det från alla de slägtcn, som utgöra dess na-
tuiliga öitKock, kallad VaUmolika växter (pl:a5 Rhoeadecc).

Denna ibland svenska växter nyligen tillkomna Keli-

don-art har, genom uppgiften i Hcf-Fi. Hufel. Juinal (i6
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ClIELinONIUM Gl. AUClU\f.

IlÄnd. 3 St. s. 20) blilVit bciiiliigad alt äfven Intngai

bland de i Medicin g;igneliga örter. Hr. Geli.Holll.

['iVendt liar, som han säger, oCta med synbar lurinån bru-

kat Srrand-Kelklonen emot veneriska sjukdomen, och de

lörsÖk hvarmed lian söker bestyrka sin uppläckt finnas

beskrifna i nyssnämda Jurnal. Han brukade om somma-

ren utpressade salten al örten och roten samt om vintern

«xlraktet, som med pulver af Lakrisrot gjordes till piller

al" 2 grans vigt. Dosis ai" färska saften var i början i te-

sked par gånger om dagen och ökades småningom till en

matsked ; ai pillerna gaf han 2 st. i sender, 3-4 gånger

tla"iigen och steg i antalet af piller småningom till 6, i

fall det ej besvärade magen. Till gurgling, omslag, badd-

ninear och dylikt, användes saften utspädd med vatten

eller Extraktet i vatten upplöst. — Dr. Hechtel anmärker

att Kelidon stundom drilvit svett och gjort diarré, hvilket

hindrar kuren. — På lika sätt använd, emot samma och

än flera sjukdomar rekommenderas Allmän Kelidon (N.o

67), som i stället för raerkurialineJel, säges ensam oita

ha botat veneriska krämpor. Tiden skall visa, om icke

samma öde förestår detta, som så många andra, i synner-

het mot veneriska sjukdomen föreslagna botemedel.

Tab. — fjg. a. en fullväxt fröskida, afskuren för att

Visa dess a;ne rum. — b. rotblad; allt i maturlic; storlelj.
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PAPvNASSIA Palustris.

SlÅTTERÖR T. Hvit VLSsil. Fl6flort. JijertebUid.

Örtstjelken är rak, kantig, enbladig och enblom-

mig. Bladen äro hjertformiga, släta, helbräd-

dade; de vid roten ha bladsljelkar. liåfiin^s-

huseii 5, fjälHka, kantade med hår, som ha

knappar.

Linn. Fl. Su. p. pg. Cl. 5- Pentandr. /i:gyn. LUJ. Sv. Fl. s. 102.

Kl. 5. TiMMAKK. i:ijvinn, Pharm. Hepaticae albae , lleiba, Flores.3

På ängarna, isynnerhet der jordmånen är våt och fuk-

tig, ser man vid slåtterliden i .luli eller Ang., denna vakra

hvita blomma höja sig öTver gräset på sin enkla och nå-

got vridna stjeik. Den äger en mångårig rot, sammansalt

af flera små lökar, stora som små ärter, samt åtskilliga

trädlika rötter, flera rotblad, och ett enda blad på stjel-

ken, hvilket saknar bladstjelk, men är liksom de öfriga,

hjerlformigt och ådrigt. Blomman har 5 bredl ovala blom-

blad, längre än det 5klufna blomfodret och tecknade med
genomskinliga ådror; inom blombladen äro lika många

gulaktiga, spadiika , saftiga fjäll, kallade håningshus, för-

sedda på öfre kanten med i3-i6 syllika hår, hvilka sluta

sig med små gröna klot eller knappar. Emellan dessa ,

till sin form så ovanliga håningshus, u])psliga ståndarne,

hvilka med sina ljusgula, hjertlika knappar, lägga sig

succesift, en och en i sender, öfver pistillens märke, som
först synes enkelt, men blir sedan 4deladt. Fruktämnet

är ägglikt. Fröhuset är 4s^aligt och har ett rum för

många små frö. — Blomfodrets form, blombladens antal,

de besynnerliga håningshusen och fröhusets sammansätt-

ning, utgöra slägtkännetecknen för denna täcka ört, som
af v. Linné, i anseende till blomstjelkens och blomfodrets

form samt fröens f;iste, räknas till naturliga öriflocken i

Åhc/i/br7m'ge (Campanaceae). Jiissie7i gör den närmare slägt

med sina Cappariäes ; men rätta stället är ännu obestämdt,

v. LiNNK anni-irkte att örten i Westmanland nyttjades

kokad i dricka mot halsbrånad och Gmelin , att den i

Siberien användes mot strangnri; uppgifter af hvilka Läka-

ren likväl icke lur yäata stor nytta. Växten smakar liiet
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Parnassia Palustris.

b.isk och ;ir svagt sammandragnncle ; förvarades fordom
pa Apoteken. — Märkv.irdigare är Slutterörten i andra af-

seenden. För nybegynnaren, som efter blommans inre

delar, söker dess plats i Sexualsystemet, är den en stöte-

sten cell en iägnad för Naturforskaren, som ibland oräk-

neliga andra, träffar älven iiär ett exempel på naturens

rika variationer af former, och oändliga utvägar, att på
särskilta vis och med olika verktyg , komma till samina

ändamål. Den förre låter de knappförande ståndarlika

håren på håningshusen förleda sig att anse dem för verk-

liga ståndare, ocli af de 5 rätta ståndarne, ligger en lik-

som fästad på fruktämnet och blott 4 ^''^ upprättstående;

båda lika ovanliga händelser lör en örtgranskare och lätt

förvillande. Beskrilningen på sin okända ört, torde han

söka bland Mängniänn. eller Fyrmänn. och icke i klassen

för Femmänningar, der den igenfinnes. Den öfvade kunnige

granskaren förnyar hvar gång, med lika nöje, betrak-

tandet af denna blomma, och finner i dess egna byggnad

och besynnerliga befrödningssätt , afvikelser, som bevisa

huru litet naturens Upphofsman förbundit sig att följa do

lagar, som Systemfcrfattaren trott sig visligen liafva upp*

täckt och dem han kallat grunder för ett Natursystem. —
Slåtterörten är således icke utan intresse, och SvensTia

Botaniken hoppas man, skall ingen ting hafva alt förebrå

sig, då hon öj^pnat lör densamma ett rum ibland de väx-

ter, som af en större pluralitet, torde emottagas med mera

bifall derlöre, att de ha ett tydligt och mer direkt infly-

tande till vår nytta.

Xab. — fig. å. ett förstcradt håningshus. — b. fröhus

med qvarsiltande blomfoder, håningshus ocii filamenter

efter ståndarne; i naturl. siorl. — c. frö. — d. ett dylikt

förstoradt.
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AGARICUS Deligiosus.
Pussa.

llatien är skälig, siat, blekgul, midii något:

grönaktig ; stundom med rinp:nr. Shifvor-

nä äro olika lånc;a (raest i halt emellan 2

kortare) och brandgnla. Foten iir kort, slät,

cylindrisk, brandgul och ihålig. Svampen
hyser en rödgul salt.

Linn. FL Su. p. 444. Cl. 24- Cr.TPxaGAii. Fungi. LHJ. Sv. Fl, S.

44". Kl. 16. LÖNNGiFTE. Svampar.

P.å den redan gifna beskiilningen hoppas man RlsUan

skall kunna skiljas Irån andra. Det må likväl tlllJiggas, alt

de oinvexl«nd-3 ljusa och mörkare koncentriska rijigarna

på haltens ölre yta, säJIsaint iörekomma; att skifvorna äro

fastade vid iolen, pä en lulivaxt svamp så, alt de med årn
göra en trubbig vinkel, ellt-r äro nedlöpande, och varitra till

antnlet af korta emellan de långa , hvilka sednare Irån hat-

tens kant räcka lill ioten; vaniigiist äi-o emellan 2 sådana

långa, en blott hälften så fmg midt emellan 2 andra än-

nu kortare, alla 3 fäsiade vid luitlens kant, som är slät

och temmeligen skarp eller tunn; någon gång på unga in-

divider litet nedböjd. Att stoiiekcn är föränderlig efter

åldern, finner man lätt. Dt^n rödgula (mörk orange) saften,

som synes då svampen brytes och visar sig älven, ehuru
mera sparsamt, i foten, förvandlas till grö-naklig, inom
några timmar efter den blilvit utsatt för Jullens åver-

kan ; detta kännemärke är elt af de säkraste. Gamla Ri-
skor blilva ofvauj)ä hallen blekare , grönaktiga och mera
djupt skäliga, hvaraf h.inder att skifvorna bli mer nedlö-
pande. De unga, som nyss nppkomuiit, ha kanien något
mot foten nedåt böjd, men uian tecken till ring eller

slarfva (volva) , som finn.Rs på en del andra arter (se K:o
loS). Pulvret, som Risksvampen fäller och som anses för

frö, samt fins emt-lian .skifvorna, är hvitt ocli synes un-
der hatton af fnllinognH Riskor, på växterna derinvid,snm
bli deraf helt hvitgrå. Ifiån Angusii månads början lill

Sept. lirmas Piivkor; bvav individ varar dock ej länge,
men nya succede»a de ginJa. Snart angripas de af mask
och äro då odugliga. Våt väderlek framlockar svamparna
i yinnighet, och aro Riskor sädana höstar allniänna, mea
annars mera sällsynta. De växa bland gräset på torra
magra ställen, mest i skogstrakter o^h fordra icke skugga
eller fukti» instängd luft. — Agarikaritrna äro ganska
talriKa och kännfls med sina skilvor under hatten; de hö-
ra till den naturliga CrtfJocken, som kallas Svampar. —
Om A^ar. torminostis , lik Riskan, skarp, frätande och
hvit ini; får jag framdeks/ på ?iit iläiie ftäinjfta piera.
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ACrARicus Dehciosus.
Knappast Irir nä^on Nation sätta mera värde pä Svam-

par ;iii den Ryska. De ;ita ganska mänga slag oih är det,
enligt uppgilten i Fallas Hesa (T. i. p. 44), så väl som
elter mänga andras muntliga berrittelser , sannolikt^ att

ganska fa Svampar äro oljenlige att äta, då de rätt tillagas.

Emedlertid varnar dock smaken på råa Svampen olta, odi
råder lill iörsiglighet vid dess bruk. En (\f\ Svampar brän-
na på lungan såsom starkpeppar, göra sveda och dra små
blåsor, då deras salt vidrör tungan, eller svamp ämnet tug-

gadt, blandas med saliven. Hiskan, ehuru länge räknad
icke allenast till de oskyldiga, utan älven till läckerheter

på de (öinämares bord, saknar icke egenskapen att väcka
en svag slickande smak på lungan, då den tuggas rå, och
förtjenfir således icke namnet Deliciosus , livarpå Bolet.

ediilis, eller ;.ijjga Kosvampen med större skäl kunde göra
anspråk. Kokad och lagad lörgår likväl bilteiluten. — I

Ryssland skall man bruka att tillaga Riskor på* flera sätt:

lill ex. sedan ikilvorna äro bortrensade, och den hinnan,
som omkläder hatun ofvanpå, boiltagen, uppkokas vatten

med g.inska litet salt, livari de rensade svamjtbiiarne läg-

gas och lå en gäng uppkoka. Delta vattnet afhälles, och
de således förvällda Svamparna läggas stderuitra i ättika,

med näg(;t lagerblad och litet peppar samt kokas lindrigt,

lemnas att svalna, slås sedan i stt.nkruka , som lilltäppes

och lörvaras. — De kunna älven färska oeh som nyss

nämdt är lörväilda, stekas i griidda och smöi\ Eller ock
rensade, kokas do vid sakta eld med litet vatten, tills de
äro väl mjuka, då smör, persilja, peppar m. m. tillägges

och kokas vidare. — I såser och äfven lagade såsom en
rätt, blandade med Champinjoner och andra ätliga Svampar,
förtäras de allmänt om höstarna ; inlagde pä ett eller annat

sätt, förvaras de ofta för att använ(,ias till matlagning öfver

vintern. — Att Svampar innehålla färgämne, ser man tj^d-

]igcn. Någre till ex. yjg. violaceiis, färgar saliven violett:

då den tuggas rå; andra förändra lärgen dä de brytas och
liksom anlöpa i luften; åtskilliga till ex. ^g. coccineus

^

croceus ni. fl. sönderkrossade, ge en saft, som färgar pap-

per med nästan lika så högröd färg, som Svampen sjelf

ägde förut. Anställda försök hafva bekriiftat den gissning,

att man med Svampar kunde färga; men dessa äro ännu
för få och för litet varierade för att ge något allmänt och

säkert utslag. Det synes emedlertid som det vore nödigt,

att dertiil nyttja unga färska Svampar, nyss plockade, tidigt

om hösten och fria från maskar. De försök jag i höst

gjort med Riskor till färgning, ge anledning till denna för-

modan. Risksaft med alun skall sätta gul färg pä linne

efter Linders uppgift.

Tab. — fig. a. en ung Risksvamp. — b. en gammal
djupt skälig med koncentriska ringar och nedlöpande skiU

vor. — c. en ung, klulven i tu, för att vi-.a stjelkens Ulå-

li^het såsom e;a pip. — d. skifvomas ovdjaijng.
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NARDUS Stricta.

ÄNGBORST. Siälsn7s. Fi/uiskägg. Snnhork. Stagg.

På Finska: Puiuta hejnä.

Scrået är slätt. Bladen många, tätt växande i

små tufvor (Cccspitosn), ganska smala, 4kaii-

tiga ooli spetsiga. ^4cc€t är i stråändan en-

isamt, med blomstren åt en sida vända.

Linn. Fl. Su. p. iS. C:. 3. Tria.ndr. i:gyn. LilJ. Sv. Fl. s. 20. Kl. 3.

Olägtet, som har blott en Svensk art , igenkännes med
a:ne blomsterskål och intet blomtoderskal. Denna arten

växer i tufvor på sandiga och våta stallen , bland Ljung

och på ofruktbar jordmån, j-mnigt i Norrland, Småland,

Skåne m. m. har mångårig, al" tjocka trådar bestående rot

,

och blommar i Juni. Stråen äro korta, qvarters höga eller

naoot derölVer, litet krökta och nå^ot kaniiea. Bladen—

äro liärlika; de vid roten ha uppblåsta, strekade och hvit-

glänsande bladslidor, försedda med kortare fjäll; upptill

utgrenande, ganska smala och öfverst fint ludna, nästan

blåakiiga. Axet, som är snialt, fint, spetsigt och rakt, har

länga smala blomsterskal, af hviika det yttre är försedt

med borst; blommar om våren; torra axbärande strån stå

ofta qvar året efteråt.

Svenska nanmen på detta gräs uttrycka tillräckligt

Hiess styfva och sträfva egenskap, hvarigenom lian förslöas

ocli gräset blir för siåtterkarien förhatligt. Inga omstän-

digheter tala till dess fördel, och nian är snart färdig alt

, ittdömma det ur antalet af nyttiga fodergräs. Det kan ej

heller nekas, att gräset, håsom foderväxt betraktadt, förtjenar

visserligen ingen möda vid dess odling; och ehuru det ätes

af hästar, får och getter, så är det likväl icke af dessa

skäl , som man här gör gräset bekant. Det är ofta lika

nödigt alt känna ett grässlag som bör utrotas, som att

veta lu ilka arter böra odlas; till de förra räknas delta

med mycket skäl, och lär icke af en omtänksam, kunnig

iandthusliållare ltmn>is att intciga ett lält, som, rilaigt

odladt och besädt med ijenliga fröslag, kan bliiVa mycket
Hiera lönande. Sättet alt utrota detta gräs är såsom van-

ligt med andra växter , och sker genom plöjning ocb
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Naudus Stricta,
'

förekommande al' irösättning. Kråkorna upplincka oftfl gr.is-

rötterna, under det de eftersöka larver af vissa insekter

(Tipulac &c.) som löda sig eJler taga vinterqvarter ibland

dem. Ängborsten förökar sig mycket och synes göra pä
sandliilien samma nytta, som mossan på berg och i kärr,

nenil. bereda fruktbar jord för andra växter. Den träffas

iläcktals pä ängar ocli stundom intar den hela f.ilt; om i

sednare fallet flygsand ligger under, är rådligast alt lemna

Än"borsten ostörd; i iörra fallet borttages den utan fara,

och dess återväxande lörekomines med tjenliga vattenled-

ningar till ängens uttorkande.

Tab. — fig. a. ståndare och pistill. — b. yttre blom-

sterskalet. c. inre blomsterskal. ; alla förstorade. — d^

axfästets öfversta ända med 2:ne qvarsitlande blomsler.

^^ Stråets afskurna ändar.





4

c K/c.



FRAXINUS ExcELsiOR.
Ask. På Finska: Saarni. Saarnenpun.

Löfven äro parbladiga: småbladen lansettlika

och sågtandade med ett udda ytterst. Blom-

morna sakna blomfoder och blomblad.

Linn. Fl. Su. p. 5G6. Cl. 23. Polygam. dioccia. Lilj. Sv. Fl. s. 296.

Kl. 15. Samkuile, med han- och honblommor på samma träd. K. Vett.

jik. Handl. 1765. s, 149. — 1792. s. i6r. Patr. S. Hush. Jurn. 1789- Dec

17a. Murr. App. Med. T. 5. p- 555- Gr. Bondes Tal om Askträdets nytta

1756. Fischerstr. Ekon. Dikt. Art. Ask Linderh. Prakt. Handlexik. 1802.

S:o. 'Pharin. Fraxini C or t. Fol. Linr^ure Avis Se men.

^äsom ett af våra högaste träd och af mångfaldig nytta,

har Asken fått ibland dem ett hedersrum och anses för

ädelt. Det växer fort, helst på öppet fält och i god jord

och trifves sämst på bei'g och i kärr; finnes ej i de nord-

ligaste orterna; blommar tidigt, i Maj, på bar qvist. Löt-

sprickningen ansåg v. Linne såsom en påminnelse, alt han

i Upsala kunde låta utflytta de för frost ömtåliga växter;

men detta lär icke med säkerhet gälla för de sydligare

orter. Knopparna äro stora och mörka eller svarta ;
den

scKn slutar qvisten ger löf; de på sidorna bloinvippor; löf-

ven affalla bitiida, och i Oktober hänga de mogne frökla-

sarne ensamme på grenarna. Blommorna äro, somliga

akönade med 2 ståndare och pistill, soinliga med pistill

och 2 ofullkomliga ståndare vid fruktämnets sidor. Den
enkla pistillen har ett aklufvet märke och de hoptryckta

tunna bladiika fröhusen, som öppna sig längseftar och
inidt på platta sidorna, hysa vid basen, hvardera ett af-

långt ovalt tunt frö, till färgen i ytan likt mandel. —
SlJigtkarakteren är att blommorna ha antingen intet eller

ock q.dL'lade blomfoder och blomkronor; att fröhuset ut-

breder sig såsom ett smalt i ändan trubbigt löf och har

2 frörum, af hvilka det ena är ofruktbart. — Naturl. ört-

flocken lör denna så väl som för Liguster, Jasmin och
Syren, kallade v. Linme SepiaricG pltce; Jussieu räknar
Asken till sina Jasminece.

För dem som tro pä sympatiska kurer, är Asken ett

betydande trädslag. De bruka det mot blodflod och sar,

hvarlöre ock det kallas, af mänga Sårträd. Men vi äga
här vigtig^ire ämnen för Läsarens uppmärksamhet. Barhen
som till medicinskt behof tas af de unga och spädare
grenarna, är bäsk, något skarp och sammandragande.
Brukades ofta under namn af europeisk Kina mot frossor,

på lika sätt och med samma föregående försigtiglietsmått,

som vid den rätta kinsns bruk. Dim gafs i pulver till §
drakma hvarannan eller 5rrije timma , stundom förenad
med litet rabarber; eljest tillreddes deraf älven infusion,
dekokt; eller af pulvret mos xned någon vidsniaklig sirep.
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FRAXirfUS ExCELSIOl.
Inlusion pa barken, med vatten, synes mot dagen gul,
riJen mot ett mörkt föremål blaaktig; i denna Llöta som-
^^8^ tjg'2t, som de ärna f;irga i PJatiiummer (n:o (j5). Pul-
vret strö somijge och olta med iördel p:i el.-.ka rötsår, i

synnerliet hos boskap. Åt Getter och Hjortar ges barken
som vinterlöda och för lungsiktiga fSr bbmdas den sön-
derslött i Malörtsdekokt. — Lujven laxera lindrigt ock
Tiro njgot urindrilvande. Redan ilrän Dioscoridis tid, har
det vaijt bekant, att deras utpressade salt ©cii sjeliva löf-

ven iiirska och sönderstötta, skulJe tjeisa mot ormbett.
MoTiLiii gal' invertes af saften med något iranskt vin blan-
dad, ett sj)etsg'as hvor haiitimnia; de stötta och pressado
löfven lät han lägga på såret. Somliga ha tilJikn gilvit bom-
olja och thcriak, som kanske verkat mest. PAV^/V/j' anmiiiker
att ormar ej trifvas i grannskapet af Askträdet. Pu sår ocli

svulJnader läggas stundom friska och stötta löf. Såsbm vin-

terfoder åt liornboskap äro löfven nyttiga, men böra, för
att ej skada trädets grenar, alstx-ykas och ej brytas. På
Asklöfvcn linnes i varma länder och kanske vissa varma
somrar älven hos oss, ett ämne, som tillredes af en insekt

(Chermes), enligt Modéer.s nppgift, och blir till utseende
som små kådaktiga gryn och till smaken sött. Detta kal-

las Manna och hämtas väl egentligen ]iä en annan art,

(Fraxin. Ornus), i södra Europa, men finnes äiVen på
andra trädslag; det nyttjas som ett lindiigt laxernibdel.

I synneiliet i Skåne, träffas ofta på Asklöf så kallade

Sp.-inska fhigor (Meloö I. Lytia vesicator.), hvilka på ut-

bredda dukar kunna nedskakas och sandas. — Froon ha
en slickande och något bitter smak och brukas stundom
al Sockerbagare att med socker öfverdragas ; sådana kan-

derade Asklrö likna insockrad kobeber till smaken. Som-
lige tugga om morgnarne Askfrö såsom pieservatif i fuk-

tig cch töcknig vätlerlek. — p^eden är hvit, hård, seg,

vacker och ådrig; i synnerliet roten. Piunstafvar gjordes

mest af Ask. 1 i''inland brännes af veden ett slags olja

eller tjära (Saarnenterva), på samma sätt som vid Björk

(n;o 8o Tom. 2. Till. s. x.) nämdt är; och brukas mot
andiäppa, kolik, frossa m. m., men det bör ske med försig-

tighet. — Triidet: skadar ej särdeles gräsväxten. Med mog-
na frö och älven med rotlelnhngar lortplantas det lätt.

Fröen täckas med i tums djup jord, vattnas och rensas

irån ogräs; plantorna utflyttas efter par år och tjena så-

som träd, i allér m. m.

Tab. — fjg. a. en ensam blomvippa, — b. hanblom-

nia utan pistill. — c. honblomma utan ståndare. — d. en

skonad blomma ; de 3 sista förstorade. — e. ett fröhus

som öppnat sig, — f. moget frö. — g. en civist med
många hopsittaniie blomvippor. — h. cjvist xuga löf ocli

intkt.
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PYROLA UxNirLORA.

EnbloMxMig Pykol,

Blomsljclken i uppstigande från en ganska kort

örtstjelk , är ensam, rak, längre än bladen

och enblommig.

Linn. Fl Su. p. 140. Cl. ro. DECA^•DR. i:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. i6or

T1E.MÄNN. i:qvinu.

Jl yrolsl.igtet har vackra ofta välluktande ar{er och igen-

kännes med 5 blomblad och 5-del.idt blointoder; frö-

huset har 5 rum för många frö och öppnar sig efter de

utstående kanterna ; slåndarknapparne ha 2 öppningar

eller h.ll. Den arlen, som utmärker sig med en ensam

blomma, har krypande mångårig rot, samt mycket kort

enkel och bladig örlstjelk ; bladen äro omvändt äggformiga,

trubbiga, fint sågade, glatta och försedda med sijelkar.

Blomman, som i proportion till bladen och i iemlörelse

med andra P3'roler, är ovanligt stor, utsjiricker i Juni,

är hvitgul , nedhängande, välluktande, nästan såsom Lill-

konvall (n:o 9), och stundom rödstrimmig, Ständaiknap-

parne ha vid basen 2 öppna pipor, Inarigenom det be-

Irödande frönrjölet utsliippes. Pistillens styl är rak , med
5-stråligt märke. — Den växer temligen allmän i sumpiga
och sknggrika barrskogar, ibland mossan. Naturliga örtfloc-

ken kallas T\'åhornacle växter (pl:a) bicornes se n;o 116).

Såsom ett husmedel berömmes i Norrland och Norri-

ge, emot röda rinnande ögon, att tugga örten och lägga

på, eller att i stället nyttja infusion eller dekokt , hvari

kompresser doppas och påläggas. Ibland Apteksväxterna

är väl denna icke upptagen och förtjenar kan hända icke

heller något rum ibland dem; men att sluta från dess

slägiskap och likhet med andra, till sina egenskaper bättre

kända örter, så bör denna innehålla en lindrigt samman-
dragnnde kraft och kan derigenom vara gagnelig i ögon-
sjukdomar, der yttre delarna lida af svaghet,

Tab. — fig. a, blomma med ståndare och pistill. —
b. pistill och fruktämne. — c. en ståndare sedd genom
förstoringsglas framlöre. — d. en dylik sedd på sidan. —
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LITHOSPERMUM OrnciNALE.

G L A N s r R u . Si er/frv.

B/aJen äro lansettlika , något spetsiga och ådri-

ga. Blommorna knappt större an blomfod-

ren. Fröeti släta och glänsande.

Linn. FL Su. p. Sj. Cl. 5. Pentandr. i:£>yn. LilJ. Sv. Fl. s. 85.

Kl. 5. Fejimäxn. i:q\inn. Murr. App. Med. Tom. 2. p. 9S. Phariit.

Lithosp:i 1. Milll Solis Se me a.

A,Lnledningen till namnet är tagen af växtens perlemoginn-

sande hvita äggformiga frö, som ha ett härdt smaklöst

skal, inneslutande en oljaklig kärna, som färsksmakar nå-

got söt, men liärsknar då den blir gammal. Slägtct har

en trattlik blomma med öppen och bar mj^nning (faux)

och 5-delndt blomfoder. — Hela växten är sträfhärig och

räknas derföre till Naturl. örtflocken Sträfbladiga växter

(pl:a3 asperif:ae). Den är grenig, med helbräddade blad.

Blommorna äro små, gula, med 5 små knölar i pip.

öppningen, sitta i form af ax, som äro enkla, krökta och
bladiga. Växer på kalkaktig torr grund i Skåne, på
Gottland och 11. ställen, temligen sällsynt samt blommar i

Juni eller Juli, och har mångårig rot.

v. Linné vederlägger i sin Flora Su. dem^ som på-

stått att fröskalen fräsa med syror, hvaraf man kunde för-

ledas att tro, det de skulle innehålla kalk, och således

verka såsom absorberande , i likhet med kräftstenar,

ostronskal och dylikt. Det är således icko ifrån denna
synpunkt, som fröen böra belraktas såsom ryttiga i medi-

ein. Snarare bör man ha afseende pä oljan, som de in-

nehålla och derföre förmoda att de i form af Emulsion
kunna vara tjenliga vid grus i urinvägarna. Den gamla
fabeln, som ifrån Dioscoridis lid, ofta blifvit repeterad,
att fröen skulle vara stenlösande, hör icke mera till vårt

tidthvarf. Såsom narkotisk eller nerfdö.fvande ansåg v.

Haller hela örten, men å^xi torde likväl furtjena ett

mildare omdöme.

Tab. — hg. n. pistill. — b. en öppnad blomma. —
c. blomfoder; alla förstorade. — d. fröen i blomfodret I

naturlig storlek.
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SIUM Latifolium.
B r. E D B L A D 1 G S 1 U AI.

ÖrtsfjeJken är rak, kantig och glatt. Bladen

penntaggade: småbladen aflångt lansettlika

och jemt sågtandade.

Linn. Fl. Su. p. 90. C!. 5. PENTANnn. 2:gyn. i/7/. Sv. Fl. s. lao.

K.1. 5.T£.MMASN. a:.pjiiii. K. Fett. Ak. IlanJl. 1750. .s. 2g5.

D.ess krypande mångåriga rot, som viiscr på fuktiga

slällen i diken, smä bäckar och åar, uppskjuter bl.ndiga,

föga greniga , ihåliga stjelkar, som ha till skiftes sittande

udda- parbiadiga blad, med mot hvarannan sittaude lan-

settlika småblad, som äro utan stjelkar, ådriga och glatta;

de bladen som äro under vattnet äro oftast flikiga. Para-

sollblommorna sitta i stjelkändarna och på sidan, ensama

,

upprätta, stora och platta. Allmänna svepet (n:o 104) be-

står af flera lansettlika, stimdom liikiga, stundom sågtan-

dade småblad. Småsvepen äro ätfgforniiga och korta.

Blorxilodret är 5-taudadt och litet. iMombladen spetsiga,

inböjda, likformiga, men till storleken något olika. Fruk-

ten är liten och strekad. I Juli eller Aug. blommar den.

Slägtet kännes med nästan äggformig, hoptryckt och stre.-

kad frakt, mängbladiga svepen och hjertlika, enformiga

blomblad. — Nat. örtflocken kallas Farasolll/lommor,

Man har misstänkt denna växt och ansett örten så-

som skarp och skadlig samt roten såsom giftig, i anled-

ning af Hr. Be) ersteris berättelse i K. Kett. Ak. Handl.

,

att boskap, som ätit roten, fallit först i stark svettning och
sedan blifvit sjuka , samt att några dött deraf. Kn liten

gosse, som förtärt roten, blef äfven sjuk. Dessa rötter

gåfvos blandade i kli , i för stor dosis, för att tjena såsom
förvaringsmedel, hvilket bland allmogen skall vara bruk-
ligt i vissa landsorter, mot sjukdom lios boskap. Emed-
lertid är det visst, att flera år å rad om hösten, har jag

sett kor, utan minsta olägenhet, äta växten, och endast
lemna de grolVa stjelkarna , som de förmodligen funnit för

sträfva. Blandad med sjöfoder är den torkad ej heller

skadlig. — Man anser Parasollväxter, hvilkas rätta hemvist:

är på torra stälfen, misstänkta och farliga alt förtära, dä
de träjfas växande i vatten eller på vät och fuktig jord;

också har man anmärkt , att den skarpa och brännnnde
ef;enskap, som Angelikan tuggad röjer, blir ansenligen

ökad och kännes starkare då den vuxit i vatten.

Tab. — hg. a. en blomma. — b. ett frö, sedt på
sidan. — c. fröet, sedt ofvanifrän; alla 3 förstorade. —
d. frö i natiirli" storlek.
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AGÅRICUS Alliaceus.

LÖKSVAMP.

Hatten är platt eller skälig, smutsigt livit eller

blekt tegelfargad. Skijvorna blekare, olika

långa, de längsta niidt på bredast, och vid

basen lösa (ej vid foten fastväxta). Foten

är mörkbrun, glänsande och seg.

"Lilj. Sv. ri. s. 448- K.1. i6. Löfngift. Svampar.

Von -LJi!jxé sjelf, ehuru begåfvad med ett så vidt om-

fattande snille, förmådde icke en gäng att vederbörligeH

fästa sig vid alla delar af sin vettenskap, som med mycket

skäl bör räknas till de mest vidlyftiga. Den skyndsamhet

hvarmed han öiverhalkade Svamparnas gianskning, med-

delade sig liksom länge åt hans lärjungar och medarbeta-

re. Det är först i sednare tider man beg5Tit att vid dera

/ästa en alltlör länge försummad uppmärksamhet och det

stora antal af svampar, som hos oss finnes, borde upp-

muntra Örtvettenskapens vänner i den stora Mannens och

deras gemensamma fädernesland, att med dubbelt nit arbeta

pä deras kännedom och nyitiga anväjidande. Löksvampen
- synes icke halva varit känd af v. Linnk , ehuru den finnes

omkring Stockh, och i synnerhet vid Carlberg i Aug. månad
temm eligen allmän. Den träffas i barrskogar såsom parasit

jBa murkua trädrötter, barr, gräs-strå och Ijungqvislar ; som
hälla på att ruttna, bland mossan. Hinnan, hvarmed hattea

är öfverdragen, liknar något mörkt handsk-skinn pä hårsi-

dan, och är blek; sälJan och endast i början är hatten nå-

got kupig, blir sedan platt med hvass kant och slutligen

skälig, ojemn eller vägig i kanten och skifvorna vågiga

eller liksom krusade; emellan a långa, utsträckta ifrån

foten till hatlens kant, finnas oftast 7 kortare, af hvilka

den medlersta är längst och räcker så långt som halfva

radien; på båda sidor om denna är en kortai^e, som har

på sina båda sidor hvar sin kortaste ; alla fästas vid eller

utgå fråa kanten af hatten. Foten är smal, svart mot
basen, och brun uppåt, oftast fint ihålig och sf^o.

Lukten och smaken af hritlök,som tillkommer denna
lilla skifsvanip, vore tiliräckiiga känaemärken atfi skilja
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3en från andra, om icke möjligt vis framdeles kunde finnas

jiugon annan art af dylika egenskaper. Torkad förloras

,väi lukten till det mesta, men smaken tyckes snarare vara

då staikare ; deremot är lukten hos den nyss plockade

svampen icke alltid lika stark och stundom omärkelig;

ibland är den ganska känbar, men förgår och återkon mer
hos samma individ. Den smakar alltid , både färsk och

torr, likt lök. Hela svampen lörefaJler torr och seg, låter

lätt torka sig ocii hyser så mycket jag mnrkt, aldiig mask

ieller larver. I såser och till matredning iöredrages den,

i synnerhet i Frankrike, der den kallas Mouc/iero/i, iramiör

lök, och skall ge bättre smak pä maten. Den förvaras der-

före i hushullen, fiiven hos oss i Sverige, merendels torkad,

för att brukas öfver vintern. Sä olika organiserade som
Lök och Svamp synas vara, finna vi likväl dem emellan,

i anseende till denna svampartens lukt och smak, så myc-

ken öfverensstämmelse; en omständighet som måste före-

falla oväntad. Men om ett ^lygtigt lutsalt (ammoniak),

efter Scheffers tanka, är orsaken till Lökens lukt, så bör

samma ämne utan tvilvel igenfinnas hos Löksvampen.

Tab. '— fig. a. och e. storväxta varieteter af Löksvam-

pen, sedda på olika sätt. — b. c. och d. äro mindre och

vanligare artförändringar i olika åldrar. — f. visar fo-

tens ihålighet; stundom är denna pip fylld med en

tät, fin, nätformig väf. — Foten på figurerna a. och e.

är jaågot för tjock.
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ERIOPHORUM POLYSTACHION,

ÄNGSULL. MyrJadla. Hardun. JAaådnn. På Finsks:

Wajwajsenvilla. På Lappska : Goeke?inh'0.

Scråct är trindt. Bladen platta. Axen sitta

på egna små stjeikar,

Linn. Fl. Su. p. i7. Cl. 5. TRiAWDr.. T:gyn. Lilj. St. Fl. s. 19. Kl. g»

Yrh.mämN. i:iivinn. Ä. Teö-. Ah. Hanul. 17JS. s. 5o5.

iVAed grägula ax utmärker Ängsullen, hörande till naturl,

örtHocken Sä/like växter (pl:ce Calamariie), sin blomnings-

tid, som är tidigt om våren på kärrängar, hvilka seder-

mera af dess livita bomullsiika fröfjun ofta sjnas alldeles

hvita. Slägtets kännetecken äro : fjällika bicmlbderskal;.

ett för hvart blomster, och dessa fjäll tacka såsom tak-

tegel hvarannan rundt omkring ; blomsterskal saknas, me2ä

fröen, ett i hvart blomster, omgifVas med ett ganska långt

ulHkt fjun, hvarjgenom endast detta skiljer sig från Säf-

slägtet (Scirpus). Allmänna Ängsullen , som här i fig^r

meddelas, har mångårig, tradig och icke krypande rot;

upprätta, strekade, bladiga strå; ganska kuita, smala blad,^

till skiftes sittande, vid basen slidlormiga, mot spetsen

Lvasst köllika; vid axen sitta 2-3 blad med hinnaktig»

kanter. Axen äro flera, äggformiga, med smalt lansett-

/ormiga blomfoderskal. Dä blomniugsriden är förbi och

då axstjelkarne , som sttmdom äro greni^a, längre utvuxit,^

hänga småaxen nedåt och ha mycken hvit ull. — En an-

nan art, lik denna och äfven svensk samt nog allmän,,

fastän förut otiilräckligen bestämd, kallar Smith (Fl. Britt,

p. 59) Erioph. angusiifol. hvars blad äro smalare, längre ä;

proportion, kanderade oeb i spetsen trekantiga.

Det bör icke fägna landtmannen att se sina ängar
lysande af denna växtens n\\ , emedan det utvisar dålig,

mager och för andra växter nästan onyttig torfaktig jord-

man. Han bör då vara omtänkt att genom dikning, göd-
ning och ängens behöriga skötsel, förbättra jordmånen
och göra den fruktbärande. Kreaturen äta icke gräset,

så framt de genom vana eiler nöden icke förmås dertilL

Höst och vår, dä kärr-ängarne så tillfrusit, att boskapen
kan gå der, ser man dem likväl äta detta sträfva safllösa

gräs, då ingen tillgång är på annat. Om det ber^gas så-
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isSiTi foder, knii boskapen med pastrOdt mjui cller^grope,

ciler ock söndermaJen Ljurif^knopp, iörmas att iiia det

vintertiden. De unga skott, pä några orter kallade Svart-

J)ufvud, som växten om våren Iramskjuter, äro mjwka ock

välsmakeligH för kreaturen och sökas af dem begnrligt i

kärr odi myror. Efter blomningen och du fjunet är ut-

vuxit är det för kreaturen skadligt^ emedan det orsakar

onaturliga hopgyttringar i magen, kända under namn a£

bollar eller kulor. Af fjunet torde mera nytta kunna
hämtas än lutiills skett. Det har blifvit till stoppning m-
vändt i stället för ull eller bomull, men som det valkar

ihop sig och blii knöligt, är det mindre lämpeligt dertilL

Det skulle utan ivifvel vara bättre att spinna det till

vekar, i ljus och lampor, iivilka på Island brukas

och berömmas som lika goda eller bättre än bomullsve-

kar. Hattar äro gjorda deraf i blandning med ull eller bom-

ull , och blifva de lätta och vackra, men mindre varaktiga

iin de af ull ensamt. Med Silke eller Ull kan man göra

af Ängsullen kläde. Scheffer har deraf beredt papper^

Nation. Hush. Sällskapet i Holifind har loiVat en Guld-

medalj åt den, som uppger och genom försök bevisar bästa

sättet Ätt nyttja denna växt.

Tab. — lig. a. blomma. — b. en dylik förstorad. —

^

€. blomax med sitt blomh-ölster (Spatha) och slida för ax-

stjelken. — d. etc moget frö med vidsittande blomsterskal

och fjun eller ull. — e. stjelk med blomax. — f. stjelk

med axen i frö och ull. — g. roten med afskurna strä

och blad.
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RUBUS Idjseus.

HALLONErsKB. TJlthär, Bringbär. Fallbur. Brombär,

Iliwibur. På Finska ; Waarnma. Fadenna, IVaiuhka.

På Lappska : Gappermurje.

SljeJken är taggig. Bladen aro penntaggacle

med 5 eller 3 sågtandade småblad, under

livitludna. Bladstjelkarna upptill fårade, lud-

na och taggiga.

Linn. Fl. Su. p. 172. Cl. 12. I c os amdr. polygyn. LHJ. Sv, Fl. s.

501. Kl. 8- Tjuge.man:;. niangcjyinn. Murr- App. Med. Tom. 5- p- i5i.

Fischerscr. Zkon Dikr. Arf. Bär. Grochs Beskriln. att göra Yin af ^n
fcäitiukt. 4;o J777' Vharm. Rubi Idaei B a c c .-e.

D.en allmänt bekanta Hallonbusken har zåriga^ upprätt-

växande^ trinda och fint taggiga stjeikar^ hvilka äro grön-

aktiga, vid pass alns höga, lullsatta med fina täta taggar

och blomma i Juni, samt växa vilda, helst viél gärdesgårdar^

ofta ibland andra buskar och i stenrösen. De ölVcrst sit-

tande bladen bestå inest af 5 nästan ratlikt äggformiga

småblad, som äro spetsiga, ojemt sågtandade och stre-

kade; de nedra äro penntaggade och med 5 småblad.

Blommorna sitta i Ibrm af små vippor och ha fintaggiga

blomstjelkar. Blomfodret är utbredt, ludet och qvarsittan-

de. Blombladen äro platta, trubbiga och små. Frukten

är röd, stundom hvit, och mogen affallande från» det

qvarsittande tapplika fruktfästet, samt hårig af de qvar»

sittande honstylarna. Genom 5klufvit blomfoder, 5 blom-

blad och många tillhopasittande bär, innehållande hvartdera

ett litet hårdt frö och utgörande frukten kallad Hallon

^

utmärker sig Rubus-slägtet, hvars naturliga örtflock kallas

ipllce Senticcsce (n:o aöj.

Hallonfruktens angenäma lukt och smak äro tillräck-

ligen kända, och skulle utan tvifvel busken ännu allmän-

nare i trädgårdarna planteras, om icke insektlarver, i syn-

nerhet då buskarna bli gamla, alltför ofta skadade fruk-

ten, och buskens rötter icke för mycket sökte alt sprida

sig i den jord , som till andra växter kan vai-a ämÄad.
Ehuru smakliga de äro, kunna de dock sällan utan olä-

genhet ätas lika ymnigt som smultron; de förorsaka lät-

tare magkijip och diarré. Alt de ätas färska, med via
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eller mjölk, syltade med socker eller haning, odi ntt mnn
al' utpressade sfilien, med lillsnts al' socker eller liåning,

genom gäsning k.>a tillreda ett vJilsmakligt vin, eller med
b;iren sätia deras smak pj vatten, bränvin, utländska vi-

ner, ättika ocli öl samt svagdricka, är allmänt bekant och

sättet alt verkställa det, i de flesta Hushålls och Kokböcker

upptagit. 1 Lilliauen ]>credes al' b;'iren tt» berömdt vin, och

Kys.sarne tillaga ett rörtjäiriigt mjöd af Kallon. I febrar

liar Hallon, såsom läskandc och kylande, lika förljenst med
anrlra syrliga frukter af denna art, och beredes under

kokning af saften med socker, en sirap, som ijenar att

blanda i drycken för dem som ha feber. — Killingar och

Getter skola mycket tycka om Hallonlöf. Busken bör

planteras glest, med telningar som lätt gro, allenast nå-

gra rötter medfölja; de sättas tidigt om hösten, att de

hinna rota sig innan vintern. Grenarne bära ej frukt förr

än på andra året, då de sedan torka ut, ehuru roten varar

flera år och ger årligen nya skott. Om jorden emellan

stånden eller buskarna, liöst-tiden uppgräfves, rensas och
godes , samt det torra riset ulskäres, blir frukten större

och smakligare; jordmånen bör vara sandblandad. Bäst

är att livart 4-5:te år plantera den på nytt. Men man bör

ej använda denna buskart till häckar, emedan den upp-

fyller platsen med rotskott, som omsider qväfva allt annat.

I trädgårdar brukar man helst de h-vita Hallonen såsom

sötare och finare till smaken.

Tab. — fig. a. fruktfäste och blomfoder. — b. frukt

eller hallon. — c. en ståndare. — d. pistiller med frukt-

ämnet. — €, blomblad; allt i naturlig storlek.
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VERBENA OniciNALis,

J r. n :s ö R t.

Örlsqelken är grenig och merendels ensam.

B/ade>i äro niångklafvrt- flikiga. B/omcurcti

jemnsmala ,
urgörande ett slags blomvippa.

Blommorna ha 4 ståndare, af hvilka 2 sitta

högre än de öfriga.

Linn Fl. Su. ji. 10 Cl. 2. Diandf,. i:gyn. £///. Sv. Fl. s. 253- Kl.

II. T VÄ VALD. ined nakna frö. Murr. App. Med. T. 2. p. ac;}. Curt.

n. LonJ. Pharm. Yeibenae Heiba.

uT
vtrikes ifrån liar Jernörten troligen iurst bliivit till oss

införd, men växer nu vild i Skåne. Roten är mångårig^

trädaklig och grenig. De små blekröda blommorna IVam-

komma i Juli eller Aug. Örtstjeiken är vitl roten något

krökt, växer sedan rak och är slräf af strödda fina uddar.

Bladen äro lyrformigt penntaggade, och de mångblommigH
blomaxen utgöra loppen. Blommans mynning, inom Inil-

ken slåadarna sitta, är hopdragen. — Slägtkarakteien är

att blomman är trattlik och krökt; att blomlodret har ea

trubbig tand; 2.-\ ståndare och lika många frö. Dess

nalurl. örtflock kan kallas Maskerade hloinmor (pl.w per-

sonatas) , af en inbillad likhet med en mask eller menni-
sko-nnsigte.

Det gifna rum , som i Sv. Botanik lemnas för växtrns

nytta, är stundom alltför kort och inskränkt, men blir

vid detta tillfälle, icke allenast tillräckligt ulan ölveifjö-

digt. Såsom Aniulet eller lorviiringsmedel, att bäras ]»å

halsen, mot flera slags sjukdomar, i()rijenar växten icket

li.ir sitt rum, ehui u dea vaiit utropad dt;rlöre. Men som
den biifvit i Farmako[)éi.n intagtm bland Apleksväxtern.i

,

så kan det vara nyttigt att få veta, om ej mer, alt den

är längesedan aliagd och dess nyttjande urmodigt. Med
utpressade saften trodde man sig tillförne kunna boia

Irossor; vatten på orten deslilleradt , skiille kurera ögon-

krämpor, och till gurgelvatten användes örten mot hals-

sjukdomar. Den sisin.imde förmånen kan endast lörijena

något atseende, eniodan växten äger en ringa sammandra-
gande kraft. Roten ibland Guikor (föiaiudligen inlagd
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tillika med dem) skall gura dem smakligare. Morlefs pi-

staende att örten som Amulet vore lörtr.ifflig mot skro-

Her, saknar all sannolikhet. JJcimboiirnoy siiger alt vrixlen

innehåller largämne. El ter v. Linnks uppgilt äta endast

Faren utan skada Jernörten, af livilken annan boskap icke

skall trilVas väl.

Tab. — lig. a. bloinma , med blomfoder och derviot

fästad blomskJirm. — b. blomfodpr. — n. vx\ öppnad blom-

ma med ständarne och pistillen; alla förstorade. — d. irö.

— e. ett ensamt förstoradt frö. — f. de 4 i bottnen af

blomfodret hopsiltande iröen, förstorade.





Ib.J

,r>-v

J.WP.Oel. er
I.



lOO.

GLECOMA Hederacea.
JoRDnEFSÖRT.

ÖrtstjeJken ar krypande. Bladen hjertformigt

nJLirlika och i kanten nnggade.

hinn. Fl Su. p. 202. Cl. i/j. DinyNAM. gymiiosp. Lilj- Sv. Fl. s.

246 Kl. II. TvÅVALr). niecj nakna IVö. Murr, App. Med. T. 2. p. 174»

Juhn Aur-.vjlil der Arziieyinltt. &c. i. B. 2^0 1797. \>. 414. Vhaiin, Hedeiae

tciieslr. Il e 1 b a.

D,e refviga och utut jorden liegande stjelkarne lia något

uppivitt vä.v.Tnde, blomlörande grenar, och platta utbredda

blad, försedda ired biadstjeJkar. Pä dessa träffas stundom
knölar med inånga rum ini, iörmodligen tillkomna af in-

seUisting. Biommorna iiro blä, sitta i krans kring stjelken,

mest 3 tillhopa och ha strtkadt blomfoder samt hvita

slåndtirknappar. Om våren, då stjelkarna änntt äro korta,

ligga de icke så ntät jorden , som sedan om sommaren
och mot hösten. Växten blommar i Maj och Juni; våxer

vid gärdesgårdar och på torrn ställen allmän; har mång-
årig rot och tros utmagra jorden samt cjväfva andra växter

i sitt grannskap. Naturliga öriHocken för denna ört kallas

Kransbluiimior (plue verticillalu}), och Slägtet kännes med
5kluivet blomfoder, och slåndarknappar, af hviika a och

2 sitta tillhopa och utgöra ett kors»

Växten röjer färsk ocii torkad någon aromatisk lukt;

hyser bäska och litet skärpa samt tyckes , i afseende pä
sina egenskaper, böra få sin plats emellan Aptekslumaren

(n:o 4^) ocii Koklearicn (n:o 82). Den är öppnande, urin-

drifvande och särläkande , och brukades i medicin mera
förr än nu, då den blilvit nästan bortglömd. Ciillen kal-

lar den ett kraftlöst mtdicament, livaremot likväl andra
Läkares erfarenhet, både incm och utom England, kunde
liil bevis lör motsatsen anlöras. Såsom ett verksamt ine-

d**''- hvilket retar, i synnerhet körtelsyslemet, säger sig

Jalui ofta och med fördel ha brukat den i sådana Lun-
gans sjukdomar, der han förmodat skärper af skrofler,

reformar eller gikt vara orsaken. Han föredrar saften af

friska växten utpressad, men brukar älven torkade örten

i lörcning med andra biöslmr<lel, att nyttja såsom Té, i

inluiion. Andra ha i pulverloini g,il\it den till \ eller
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hel tlrakma 2 gånger om d.igen, jemte nn^^on fjenlig brost-
dckokt; eller ock sirap, tillredd af denna öit, och ymnigt
förtärd; dekokt pu växten med socker eller håning kan
äfven nyttjas. Emot blodig urin och anlag till grus och
sten i bläsan, har man äfven funnit växten tjenlig. Dr.

'T^Iend lät i detla alteende lägga växten på oliumladt drickfi

imder gäsningen, lör att emellan plägorna vid denna sjuk-

'dom, nyttjas till dryck. I England brukas under namn af

fjili-aie ett slags dricka, som af denna växtens blad blir

öppnande, urindrii vande och nyttigt mot skurbjugg. Bla-

den kiiraia ges åt silkesmaskar i stället för Mulbärslöf.

Lindliga sårfrossor omtalas såsom botade med iniusion pä
friska örten. Färska sallen struken i ögat par gånger om
dagen på hästar, skall, efter Loesels uppgift, borttaga fläc-

kar derstädes.

Tab. — lig. a. blomfoder med pistill. — b. ståndare,

Lvars knappar utgöra ett kors. ™ c. en blomma, öppnad

;

alla n^i^ot förstorade.
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AGAPJCUS ToRMiNOsus.

B ITT ER -RIS K A. Bjurkris^:a.

Hatten är kupig, niidtari intrycV.r, röJlett, ofta

mad mörkare ringar och alliid ined ojemn

eller luden kant. Suijvorna bli nftdållöpan-

de, äro hvita ocli olika långa. FoIcil jenin-

tjock, blekröd, ini bvit och ihålig.

Fersoon symps. F. p. 43o. Sowerhj Fung. i. lOj. Scliäf. Icon. Fum-

gor. Bav^ae A^ar. XLl;us.

V iJ Stimma tid och pa. samma st'ille som r;ilta RIokan

(n:o 175.) träffades, Viixte donna vid Gariberg, tliaru min-

dre aiimin , och mest på ö[)pria fält bland Ljung ocii

Mossa. När Bitter-riskan är fittn och tuig, är hatten ofvan-

p.i ljusröd, eller något gnlaktig, med en lält koniäk ce»-

tral-inlry<.kning. Kanten, som är böjd nedut oth inät

foten, så att skiCvorna ej synas, är luden såsom af sj)indt.J.

väf , hvilken dock icke är lastad vid foten. Tnder svam-

pens fortfarande utveckling, tilltar fördjupningcu i liattens

medelpunkt, kantf-n blir på annat sätt ojemn och liksom

slailvig ; skilVurna bli mer ocht.nier tydligt nedät foten

löpande. Fullväxt, bleknar fäigen och blir smutsigt h\it;

öfver hela ytan, utom kring medelpunkten, uppbryta

Ijällika slarfvor, som formera liksom kni[)pen af hir, hvar-

af svampen får ett ludet och slurfvigt utseende. Dessa

^jäll äro oordenlljgt trekantiga, med tunna luddiga spet-

sen ulät, och tjocka samt breda fastsittande basen inåt

vänd. Skifvorna äro hvitare än hatten, smala, olika länga,

merendels 7 kortare emellan 2 radier, pä det sätt, alt

den längsta af dessa 7, har på ömse sidor 5 kortare, som
sinsemellan äro olika länga. Stundom växa de tillsamman

och synes då en och annan skil va liksom grena sig I ilera.

Foten är blekröd, slät och jemntjock eller cylindrisk och

ini ihålig eller pipig. Svampens inre massa eller köttet

är hvtit, oftast mjöhgt och torrt, men stundom med en
nijölkhvit bitter saft.

Genom anförda kännetecknen är denna Skifsvamp,

ehuru lik Riskan, lätt alt IVän den s.mima åtskilja. Men
dessiitoni saknar Bitter-riskan den gula saften, siäta kan-
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ten och jonina ytfin, som tHlkomma RIskan ; den v/lck(?t

en biännande känsJa på lungan, sAsorn ni starkpeppar

eller tobak, samt liar ingen lukt. Ehuru denna svamp,

livars latinska namn utmärker dess skadlighet, icke ännu

är nog känd, lör att såsom egentligen nyttig, eller bestämde

giftig, kunna anföras, torde likväl kunskapen om dess kän-

netecken så vida anses vara vigtig, som kan hända farliga

misstag vid rätta Piiskans samlande, utan en sådan känne-

dom, lätteiigen kunde begås. Och pä en sådan grund

meddelar Svemha J]ota?iihen, af ett slags skyldighet, den-

na misstänkta och lätt misskända Skifsvamp, så hastigt

efter Puskan (n:o lyS.), nndtr den lifliga önskan, att till

det Svenska Allmännas gagn och nödiga upplysning, kun-

na, ju förr dess hellre, lemna säkra utvägar, alt i växtriket

.skilja det skadliga från del nytiiga, så alt vådliga följder

na af det lörra, måtte lika säkert kunna undvikas, som det

sednare riktigt användas.

Tab. — fig. a. en liten upp och ned vänd svamp. —

=

b, en dylik , sedd uppifrån och något på sidan. — c. en

Iialfväxt svamp. — d. en fullväxt, hvars skifvor äro tydligt

nedlöpande och hstten ofta af fjällika slarfvor mera ojema

än pä figuren. — e. en klufven svamp, som visar dess

ihåliga fot och ludna inböjda kant , kring hatten»
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AFxNICA Montana.
B ER GARN I K A. SaTlkt-Hmis hlomvior. Vild rinojblomm/l:

Hästfihler. Brud/nunner. Milrrhlomster.

Bladen äro aflångt äggformiga , helbräddade

och på örtstjelken midt emot livarannaii sit-

tande.

Linn. Fl. Su. p. sgj. Cl. 19. Stngenes. poljgam. superfl. Lilj. Sv.

Fl. s. 36o. K^. i5. Svågrar, olika svägerl. eller inångsifte. K- Vete. jik.

Halldi. Vol. 2. s. 206. FischersCr. Ekon. Dikt. 1. B. s. iSg. Veckoskr. £öt

Läk. D. S. s. 185- Murr. App. Med. T. i. p. 157. Sv. Hedin Bruk och

Kytta af Arn. ni. ,S:o 1789. Piderit rharm. Rat. p. la. 8:0 i782' Arnem.

Chir. Arzneimittell. 8:0 1799. p. 106. Hiifel. Jurti. d. prakr. Arzn. K. 5cc.

B. a. 5. 9. ir. /(i/z^z Ausw. d, Arzn. mitt. &c. 1. B. s. 170. 8:0 1797. Phann.
Arnice 1. Doron. ''erru. Rad. Herba, Flores-

I Vestergöiland, på öarna i Bohus skärgård, i Smålancl,

Skåne och Tyskland, men ej i England, växer Berga.rnikan

allmän pä öppna fält och ängar, liar mångårig rot och
blommar i Jnni och Juli. Örtstjelken, stundom I aln hög
är något klibbig, fint luden, som oftast mångblommig,
med egen något obehaglig lukt och blommoi\ som vända
sig efter solen, samt stora aflänga rotblad. De i ändan
taggade strålblomstren ha 3-5 otydliga strängar, wlan stån-

drtrknappar, lastade nedtill och ini på blomsterpipen,
olvanför fruktämnet. Diskblomstren äro 5flikiga (icke all-

tid 5fhkiga) och ha 5 bruna niainenter, hvilka ikring den
aklufna pistillen äro till en pip hopväxte. Detta är slägt-

karaktern, och naiurl. örlHocken för Arnikslägtet kallas

växter med Snmviajisatta diskblonister {^^\^ comp:re disc;35).

Den art man ansett såsom artförändring , som jag funnit

växande i Enontekis lappmark, är skild från denna, med
enblommig örtsijelk och aJla bladen smala, lansettlika och
nägot iv.dna, och kunde kallas Fjäll, arni k a (/irn, alpina).

Såsom ett kraftigt retmedel och med mycken fördel an-

vänd vid många tillfällen, har Bergarnikan lilnge utmärkt
sig bland inhemska medikamenter. Elera dess namn till ex,

panacea lapsorum, Fallkraut och dylika, tillkänna

ge redan i förhand, dess verkan mot stötar och iaii. Okun-
nige Aptekare förfalska den stundom med andra biommor
(t. ex. H3pocha:r. macul.), som likna Arnikan, och är det

icke underligt, om då utslaget vid dess bruk, blir oväntadt.]

Den är bisk, något bitter och skarp, samt littt samman-
dragande, och ger gnuggad en ^'<'3.^^ aromatisk lukt; är

retande, stärkande, nyttig mot röta såna oftast antingen
svcit - eller urindrifvande, ehuru stundom ingendera af

nämde verkningar synes. Sjelfva örten, som sällan brukas,
är mindre ret.^^.nde och mer sanmiandrai^ande samt \äcker
ej sä lätt kräkning som blommorna, hvilka jiysa något
Larts-äajue. Altrendeis nyiijas blonunurna och ges som



Arnica Montana.
Té i infusion , ellpr dekokt , ellei txlr.tkt , eller som pul-
ver, di', dosis 1 skrupel, götts lill in >s med liuning odi
tages 54 gSngcr oin dagen. Till i liber kokht^lt vatten,
tar man frän t till o dj.iktrur <if' bJomrnornfi , att bruka
som Té och deaiiH dryck lörl<';f<s i Hcra portioner om
dagen; al roten, som älven nyare Aukturer beröir^ma, ges
åt, lullväxta frän 5 lill 20 gran i pulver, lielst i jiiJlerfoim.

Utverles iiro blommorna, såsom lordefandc, luktade med
t. ex. kandertspirilus, eller kokade i vatten till omslag, liögst

berömda mot blanader, lail, stolar och krossningar, dä
tillika infusion ges inverles ; äfven tjena de tiii insprutnin-

gar i gamla pipsår och lill omslag mot rötsår, såsom ock.

mot börjad kallbrand; med tillsats af iMillefol. (n:o 74.)

minskas dess retande kraft. Dr. Fäes har med 5 delar

fcina (5^i) och 2 delar af blommorna, (5'j) i pomerans-
gjrap till mos, gifvit på fritiden, botat dd envisaste fros-

sor, hvaremot likväl Bergii erfarenhet kan anföras alt 3:dje-

och 4:de dagsfros-»or, deraf bldvit förvärrade. Dessutom

bar Arnikatis nytta visat sig i bröstsjukdomar af asthe-

nisk natur (peripn. notiia, nervösa, putrid;^) utan inllam-

xnation; efter häftiga skakningar, till befordrande af ut-

gaina vätskors absorption; i rötfebrar, då verklig svag-

het (debil, recta) synes; i nervösa och maligna febrar;

i blodstörtning efter det; svåiaste anfallet, dä svaghet

eller kramp märkes och i synnerhet om utvertts vald va-

rit orsaken; i rödsot säsom infusion på blomman, med
tillsats af vinättika och altésirap; i hosta och katarr

•utan feber, med mycken seg slem, krampaktiga spännin-

gar i bröstet och öfvergång lill kronisk natur; i lindriga,

Eartiella och ej för gamla lamheter t. ex. i ögonnerven,

varaf svarta starren uppkommer, och i urinbläsan m. m.

;

i afstannade regler och hämmadt afslag; i galsot af

yttre våld elles: stötar; i svindel m. m. Men ett så verk-

samt medel fordrar försigtigliet vid dess bruk och bör ges

i småningom ökad dosis. Vanligen följer på dess bruk,

äckel, kräkning, ångst, ökad 'smärta på skadade stället,

krälande känsla såsom af elektriska stötar m. ni. hvilka

olägenheter pläga dock snart försvinna. Emot för stor

dosis och dess skadliga följder ges ättika. — K;gs första

Lifrn. Hr. Ass. Hedin bar, efier l:yh»åe. ändamål, förenat med Armkans

bruk, dels Ftabarljer , dsis Sjlmi.ik och stimdom svertdnlv,.nde medel

och funnit def ga.iska föniumligt. Tii-iÄ Läk .re liafva vid .svara koniu-

Bioner, blanader och stötar .sett ovititadt Iscklig.'» yeiknm-.irat denna

växt, hrars allmännare användande, del är un. pitjiotisk s!;>ldigliet atl

öuska och rekommendera. — At Bosk.ip, sora bKIVi! stångad eller .idie

»f uirertes vald, ges dekokt på hela örten. Csiter endast ata f^en. xill

Uk«medel samlas roten och örten tdlp^t om våren; bloinmjria tagas

nys-: förr an åa äro fulit uts'aKna. — Att räcker och bestand.- jM tar«

(kall af blommorna kunna eiU;'!las, säger Dr. Olin, men om äätiei yttrar

han sig icke. Ensprumingar af iufusion på^ Arnik-;. t lelvat>de HdStart

åiiror, ha åstadkommit lamhej, som varat några timmar.

Tab. — %. a. ett tväköit»<;c diikblomster.— b. ,-tt <">npnadr g.i1!b?om-

Ster ni(fd ständ.ire utan knappjr. — c. ett slralbl jmster ut ui stånd. n«iaj>-

pac. -« d. kii mei Ijau. -' e. eit Uädiki fjunjalia farsioiade.— Lrotb-a*.
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ZOSTERA Marina.

H A F T 1 N G. Tång.

Örtstjelken ar fe-lfull. Bladen jemnsmala, hel-

brädda de och tunna. Blomhöhtret^ inom bla-

dens hinnor, hyser endast ståndarknappar och

fruktämnen.

Linn. Fl. Sii. p. oao. CJ. 20. Gynandr. polyau<]r. Ejusd. Vestg. R.

s. i63. LUj. Sv. F). s. 51. K). 3. TgKAiÄNN. i:.|viim. K. fett. Ak. HauJl.

1748. s. 190.

r ör inbyggare af liafsiräncler vid Norrsjön och Östersjön

är Tång en aJImnnt känd växt, som trilVes bäst emellan

klippor och holmar på dyblandad sandbotten, och har

mångårig lot ; uppkastad al" vågorna på land, och urblekt

af solen, blir den alldeles hvit. Dess trinda, släta och

iedfulla örtstjelk är vid hafsbottnen nedliggfnde och med
små tråd lika rötter försedd, men upptill löriorar den sig

i blad, som sitta skiftevis, ha bladstjelkar, äro ganska

släta, langa, i äntlan rundade och simma \A valtnet. Någre

af dessa, lä vid blomningstiden, som är i Juli eller Ang.?

icke särdeles långt ifrån basen, eU några tum långt biom-

hölster, hvilket synes derigenom , att bladet blir något

tjockare på delta ställe; iuum dess gröna eller yttre hin-

nor formeras ett svampaktigt ämne, tunt, jemnsmalt och

vid basen fasisittande, men upptill tunnast och något sma-

lare eijer spetsadt, samt löst: på ena sidan af detta ämne
och liksom deri inbäddade, Hgga stånda» knapparne och

fruktämnen, snedt och omskiftande med hvarandra. De
förra äro afiångt äggformi^a , ofta med en intryckt fåra

Jångsefter, sakna nästan alldeles strängar och ha rättare

sagdt hvardera ett nästan omärkligt ,
ganska kort trådiikt

fäste i stället; de sednare, eller fruktämnen, ha ingen styl,

äro aflåoga, uppåt spetsade, med 2:ne irädlikn, rödtiktiga,

länga och spetsade märken. Js'är befrcdningen, fredad

för vatlnets hinderliga verkan inom slidan af bladhinnorna,

för sig gått, öppnar sig Jångsefter den hinnan, som direkte

t;tcker fröredningsdelarna, för alt utsläj)pa frökapslarna,

livilka, med ett frö i hvartdera. äro ovala, tunna och till

formen nästan lika gurkkärnor.
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Tåne,l)lommorm luo sa besynnerliga, flit de forljena

en särskik uppn; Mksjiiniift. Det har redan pä sina stril-

ieu LHlvit rmrriiirkl (n:o 17a 6cc.), att dtt konstioa

sjsleniets grunder snindom äro otillnickliga och icke alle-

stiides lidlkondjocn passande. Denna växt ger derpa ett

nylt och ganska ölvrrtygrfnde bevis. De mest vanda Bo-
tanister h«fva itke kununiL ölvercns om platsen lör den i

systemet. Von LinkÉ IVJrde den till Gyz/a/u/ritn, lör

dess likhets skuii med de släkten, som ha lörl^in«dt blom-

iVislc, hvarpå slåndaie och pisliller sitia om hvarannr.n.

Andra ha gli vit den, än en plals bhiiid M<LiiL,rnäiinini^an2a,

än ibland Griisen io-^A]^ klassen, än ibland valienvaxicrna

i den iörsta eller Emnännir/sama. Men den ijtftr visser

ligen ing':n af nämda klassets egentliga känntmiirken

Likväl torde en nybegynii.n-e , utan alseende på ståndar

nas läge, blott eiter deras ani^l, lättast iaUa pä den tan

ken att yäxlpn bör iökas bland Mångmänningarna. Sy

stematici niu i^lytta den frän en klass till en annan; v

fästa oss med mera nöja vitl dess bloinnings-Siitt. Då Na
turen föreskret' sig den Isg, att nied torrt Irömjöl göra

honorna i VÄXiriket fraklsamma, och tillika ville, alt 01 ter

borde finnas ?i\wi:n i vstintt; så blef det nödigt att före-

Komma vattnets inHjtsade på fruktsättningen h&s de väx-

ter, som deri lått sin uppehållsort. Derlöre ly/ta sondiga

blomman öfver vattenytan medan befrödningcn sker, och

andra ha IVöredningsdelarna så Inslängdo , att vattnet,

ehuru omgiivande dem, icke kan intränga. Sådan är

Tångblomnian, som med sina frö gör hafsbottnen till en

äng för fiskar, snäckor och maskkräk, hvari d» dels dölja

sig lindan faror, dels sfika föda och lägga sina ägg.

Rlenniskan använder läisk Tång samlad, vederbörligen

torkad och blandiid med Iiö eller halm, till vinterfoder

St b.jskap, som äta den gerna. Afven till taktäckning dä

den skall uthärda 5v> år och deröfver ; till gödsel på

åkranie; stofipning i bolster och iyllning i säten mellaa

stockar i trädhus^ i stället för mossa ; till inpackning af

glas och pusliin m. m. De flesta af dessa sätt till Tångens

användande, vovo redan för Z^«/(?c//<7w^, i sinlid, btkonta.

Tab. '— hg. a. ett stycke af blomiiölstret öppnadt,

med stånd, samt frukiämne; lörsloradl. — b. frukiläslet

bloitadt Iran ena bladhinnan. — c. örtstjelk, rötter och blad.
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RUBUS CORYLIFOLIUS.

Hasset.bladig Hallonbuske.

BusJistjcIkarne äro något nedliggande, trinda,

med raka taggar. Löfven äro inunder håri-

ga, delade i 3 eller 5 småblad, af hvilka de

på sidorna sakna bladstjelkar.

Smith f]. Britt. Vol. 2. p. 542. 8;o. iSoo. Icosandr. polygyn.

Övenska Botaniken ger häc åt Fäderleslandcts Flora ett

offer af en ny buskart, som tillfurene icke; varit kä-1 sä-

som växande inom dess vidsträckta områ le , och !iVr,rs

nära slägtskap med Björnhallon (R. Iruticos.) och Biåhallon,

(R. cves..) torde ha gjort, att den undgått våra Botanisters

uppmärksamhet. Och om tillräckliga skiljetecknen lör

denna buske icke blifvit gifna (se Fl. Britt.) ; skulle det lätt

ha händt, att den.ähen här, blifvit för någonclei-a af sina

nämde slägtingar misskänd. Vid jemlörelsen alla 3' arter-

na emellan , ser man dock lätt olikheten. Denna har

stjelkar, som äro ganska långa och något nedliggande, men
böjande sig uppåt som bägar; de äro tjockare och sko-

rare än Biåhallonbuskens ^ röda eller bruna, och tätt med
taggar försedda, hvilka äro korta, hvassa, fina och nästan

alldeles raka, utan att äga pn <:ådan bas, som taggarna

på Björnhallonbusken och på Kj^ponbusken (n;o 29).

Löfven äro ofvanpa vackert gröna och temmeligen glatta,

men inunder håriga, dock ntan att synas hviiludna eller

grå;'ltiga; de äro sammansatta af aniingen 5, såsom de
högre upp sittande, eller 5 småblad , hviika äro äggfor.

miga och såsom Hasselns (n:o i5y) löf, ojemt eller liksom

dubbelt sågtandade; det medlersta eller udda bladet är

störst och stundom alldeles likt Hasselns löf; de öfriga

sidosmåbladen äro stjelklösa, och af dessa det yttersta

ofta på yttre sidan flikigt. Blad- och bioiiistjelkar äro
bäriga och taggiga. Blomvippan har många hvita blommor
med ludet utbredt blomfoder, som, vid fruktens tilltagande

mognad, småningom böjer sig inåt den samma; denna
blir enligt Dr. Sni(ths uppgift mörkröd, med något blått

mjöliikt ämne, likt ea tunn dagg, öfverdragen, såsom på
Blåballon ocli är sammansatt af glest sittande eller fä

emåbär (acini). — På tveane holmar Grutu/i och Iu>ön,
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EofuTsIäns sli.äji:;ård, emellan Guleborg och Marstrand
växte d..n i':k(; sJiiJsynl , vid slenrusen. eller berg, ibland

andra icin r.itlsbiiskar, ocfi blommade i Juli 1804; frukten

som jag icke s.tt, l"i'- mogna i Ang. eller September, (3a

mera om fiubus-slögi.iLi n:o i8i in. ni.)

Alla arter i delta slägle ge frukter, som äro syrliga,

helsosamma, välsmakande och i lmshållnii.tgen nyttiga. Bä-

ren af denna Hallonart kunna användas liksom Björnbär,

Blahallon, Hallon m. fl., att antingen ätas ra dä de äro

r/iogna, eller sjdtas ; om de till ezJbrderlig mängd kunna

erhållas, bör vin genom gäsning af dem kunna vinnas;

de torde ock förbättra smaken på ntiändska vinslag ocli

på ättika. Det är troligt att om busken odlades, flytta-

des i trädgårdar och lick den värd, som till foi bättrad

frukt fordras, skulle den ge större, rikare ocli sötare bär,

som i hushållen kunde vid mänga tillfällen med fördel

ijyltjas. Björnbärsbusken torde dock af de 5 här nämda
närslägtade arter, vara den till odling tjenligaste, ehnru det

ännu icke lär vara så gifvit, huru den bäst bör skötas.

Tab. — fig. a. blomfoder med pistiller och fruktäm-

nen samt en ståndare, som visar dessas fäste på blom*

fodrets inre sida. — b. en förslorad pistill. — c. frukt..
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ORIGANUM Vulgäre.

yiLD Mejram. Dosta. Ko?iungsgräj. "Märrmyntti^

På Finska: Mttziimirrami.

Blomaxen äro nästan runda, sitta i form af

blomvippor, hopklasade och släta, med svepe-

lika blomskävmar , som äro äggformiga och
längre än blomfodret.

Linn, Fl Su. p. log. Cl. i4- Didtnam. gymnoSp. LilJ. Sv. Fl. s»

a56. K!. II. TvÄVALD. med nakna liö. Man: App. Med. T. i. p. i4l»

J. Linders Sv. Fäigekonst p. 40- C:o 1749. Fharm, Orlg. vulg. Herba»

M . -

'

It JLejx-ams-slägtet, hvaraf denna är én svensk vildväxande

artj igenkännes med ett /^V^nu^^t T^ottelikt blomax oclt

bJomskärmar, som omfatta blommorna. Dess aaatnrliga

örtflock kallas Kranshlommoi . Denna art har mångårig

krypande rot, växer allmän på berg och torra ställen, och
blommar i Juli eller Aug. Ortstjelkarna äro 4kantiga

,

ludna, rödaktjga. Bladen äro äggformiga, helbräddade,

nästan fmludna och med klara punkter försedda. Blom-
axen sitta i toppen, hopgyttrade, upprätta och äggiika.

De svepelika blomskärmarne äro röda. Blomfodret är;

slätl med hårig ni3^nning och blomman rosenröd. Nord-
amerikanske artförändringen är rödare än vår svenska.

Dess dubbla njtta, neml. den medicinska och ekono-

miska, är icke vidlyfiig att omtala. Såsom Té använd,
med kokhett pågjutet vatten, har infusione^rt brukats i

hosta Ulan feber och irårgbröstighet, samt lör att drifva

regler, då växten äfven blilVit lagd i foLvatten och i kar-

bad. Utvertes, i form af torra eller fuktade omslag, är

den fördelande, såsom de öfrige af samma naturliga ört-

flock, af hvilken vi likväl äga andra vida kraftigare arter.

Den liknar myckel lill egenskaper den rätta Mejram (Ori-

gan. Majorana), har stark kryddaktig lukt och skarp
eller bitter smak, samt ineddelar, ehuru i ringa ir.ängd,

under distillaiion, en olja, som har örtens lukt och dry-

\i^% på bomull att lägga i ihåliga värkande tänder. Om
växten lägges på färskt öl under gäsningen, ökas derige-

nom dess rusgifvande kraft; men hängd knippvis i tunnan
eller dricksfatet, förbättrar den smaken och förekommer
till en tid att ölet eller drickat surnar. Torkade bladen
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hrukfl somliga i stället för Ostlndiskt Té, men torde vpra

nog heilande. Till detta ändamål sanslas bladen tidigt

pä sommaren, sköljds i kokhett vatten, uppkramas, tor-

kas på varma jernplätar och inpackas i täta bly - eller

tenndosor, för att nyttjas först elter ett ars tid. I brist

pä rätta Mejram, som nyttjas susom korlkrydda, kan den-

Jia användas i stället. Med topparna kan röd eller brun
färg sättas pä ylle, dä det kokas med torkade växten ocli

emellanåt ofta upptages ssmt klappas. Sönderhackad Vild-

mejram lägges i stark afsilad och kall dekokt på äppel-

trädsbark och lemnas par dagar; örten upptages af de-

kokten, lägges i god ren lut, och det förut alunbetade

och torkade godset värmes sedermera tillsamman med
luten och Vild-Mejramen ; upptages sedermera, sköljes

och torkas.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma med blomfoder

«ch blomskärra. -- b. ea öppnad blomma med pistill ocjl

4 iriiktämfli^a^
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SPIR.^^^A Ulmaria.

Klgört. Karsöta. KarUn. Mjödärt. AIgräs. Johan-

7iisört. Majgräs. Luktoräs. Byttegräs. Mökngräs 7n. m.

På Finska: Fleinimoho. Havialaheinä. Forum.

Myndijormu.

Örtstjelkeii är Icke trädaktlg. Bladen per.ntagga-

de, under hvitludna: småhiauen dubbelt sågtan-

dade, det yttersta udda bladet är störst och

stundom Sdeladt eller flikigt. Blommorna ha

inånga pistiller och sitta i knippform i toppen.

Linn Fl. Su. p. 170. Cl. 12. Icosaädr. 5:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. 198.

Kl. S. TjuGEMiNiT. 0-5 (jvinn. Murr. Anp. Med. T. a. p. 120. Phann.

UlmarlK Tio res, Herba.

Ele"'rtens många svenska namn, olika för hvar landsort,

utmMrka att vä\ten är både almän öfver hela landet, ucli

att den ådragit sig ett visst slags uppmärksamhet. Den
trifves bäst i ängar pS luktiga ställen, i buskar, vid bäc-

kar och kärr samt blommar i Juni och Juli. Pioten . som
är mångårig och tradig, uppskjuter 3-4 fots höga stjelkar,

livilka äro fårade och bladlga. Bladen, inunder ådriga

och hvitaktiga af ett fint ludd, ha olika små blad; blad-

skärmarne äi-o tandade, åtskilda och nästan runda. Blom-

knippan är mycket grenig och mångblommig, med små

h%ita, starkt luktande blommor, som hysa hvardera 6-S

pistiller eller stylar, samt få glatta vridna spiralformiga

frökapsler. (Jfr. n:o i54).

För blommornas lukt och växtens resliga utseende,

har man utan tvifvel först funnit Elgörten i allmänna lei'

vernet något märkvärdig, och sedermera har den eiter-

Land, såsom gagnelig i utslags-sjukdomar, kommit
Apoteken bland medicinalväxterna, fastän den nu mera

är ailagd. Blommorna ansågos såsom svettdriPvande och

gafs infusion på dem, gjord med hett vatten, för att på-

skynda koppornas eller me<!lingens ul brytande, dä dermed
gick långsamt. I lika afsigt förenades med dera? bnik,

svafvelblommor em.ot skabb, som sliigit in i kroppen. —
Såsom innehållande garfämne, skulle växten kanna vid.

.Garfverier och Hudars beredning ftnvändas. — Biand £p-
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SpiRAEA ULMAniA,

sl^ap<5n äta Getter den gernn och rörmodllgen äfven Elgar,

om inan far sluta ai namnet Elggr.is; men Häitar och

Oxar, anmärker v. Linn i, äta den icke; de förra liar

man likväl sett förtära den torkad bland annat foder. —
Af Gadd berättas att blommorna fördrilVa mask ifrån sä-

den i spanmålsbodarna , och i fall sä vore, hvarpå dock

tviflas, ägde Elgörten i detta afseende ett sant varde. —
Vid midsommartiden, brukar man på landet att med dess

blommor, skaffa angenäm liilit i boningsrummen, der den

Strös på golfvet, hänges under taket och på väggarna.

Tab. — fig. a. blomma ; förstorad. — b. fröhusen. —
c. fröhusen, förstorade. — d. ett ensamt fröhus, förstoradt.

— e. rotblad,
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PiUMEX AcETOSA^

Ängs YR A. Pä Finska: Suolakka. Snola-ruoTi&i,

På Lappska ; Juemo. Joemo.

Bladen äro aflångt pillika. Han- och Hon-
blommor växa på särskilta stånd; fröskaleo

äro rundade och ha en kornlik upphöjning.

l.inn. Fl. Su. p. iig. Cl. 6. Hsxandr. 5:gyn. Jailj. Sv. Fl. s, 174.

Kl. 7. TiEMÄN^. 5:qvinn. Kalms Boliusl. resa p. 190. Fallen, om Nod-

fcrödsämiie s. 14. i!/«r/-. App. Med. Tom. 4. p. 548. Phcnn. Acetos»-

Hadix, Foli^e»

V id n:o i6i äro de allmännaste för Syrslagtet antagne

kännetecken anförda. Änp;.syran har mångårig, grenig

löclbrun rot; tiind, strekad och blatiig stjelk. Rotbladdn.

äro trubbiga och med stjelk iörsedda ; örtblarlcn spetsiga,

något vågigfl, och omfatta örtstjelken. Blomvippan är

grenig med blommor, som.skla i hallkrans kring stjelken.

Hanblommorna, som tidigt fäJla ståndarne, ha ö blombla-d

elier om man hällre vill kalla dem blomlodcrtlikar; hon-

blommorna ha bloit 3 blomfoderblad, inga blomblad

(hvilket hiltills ej blifvit anmärkt) och 5 fruktämnen, med
€tt stjernlikt, ludigt eller slarfvigt märke. Fröskalen äro

rundade, helbräddade och med en kornlik knöl försedda

Den växer till \ alna höjd vid pass, allmän på ängar och

åkerrenar och blommar i Juni och Juli. Inflyttad i god
trädgårdsjord blir den större, frodigare och ka}las Syra.

En bes5'nnerlig förändring ifrån södra fjälltrakterna och

känd hos oss under namn af Spansk Syra, planteras ocb
förekommer ofta i våra trädgårdar,

I allmänhet sagdt liknar denna till sina egenskaper

Harsyran (n:o 10), och skulle kunna i dess ställe användas.

Bladen innehåHa ett salt, likt Cremor Tartari, men surare

och i vatten lättlöslare. Växten är således kylande, törst-

släckande och motstående röta. Skörbjugg har ganska

ofta med Augs^Tan blifsit boiad, hvilken nyttjas då på
Jlera sätt; utpressade saften ensam, eller med mjölkvassla

har i synnerliet visat sig förmånlig; den kan älven förenas

ined Kokleari (n:o 87). Vid långa sjöresor, fordom mera
än nu för tiden äfventyrliga för skörbjuggens skull, liar

maa till dess förtkoiuBiande eller botande, föreslagit



igo.

RUMEX ACETOSA.

att medtaga utpressade saften inkokad, eller ock färsk»

bJridcn iaknudade i smör. Tuggade bladen af denna växt

skola , enligt Kropps försök, mildra skärpan af förlärda

Ranunkler (n:o 117), su vida den icke hunnit invertes göra

för stort vald på de angripna delarna. Pä rötsår beröm-
mas bladen utvertes, och stötta samt blandade med vin,

läs en likör, hvarnied tandköttet tvättas då tänderna vid

skörbjngg lossnat. Roten, som kokad eller infunderad ,

sätter röd iärg på vattnet, brukas ej i läkarkonsten, meu
torde inneluilia ett användbart färgämne. — Allmännare

bekant är Syrans bruk i matlagning, hvarest den användes

antingen ensam, eller i mångas tycke smakligare med.

Spenat, Molla, Rödbetsört m. m. , alt ätas antingen för sig

sjelf, eller till kötträtter. T)cn innehåller väl ringa födämne,

men kan dock i afscende på sina medicinska egenskaper.

ofta vara riyttig. Lap[)arnas Jnenio- eller Joeino-meike till-

redes af den stora Fjällsyrans blad, som med vatten ko-

kas 6-7 timmar till siraps stadga, och sedan detta kallnat

tiilägges Renmjölk samt förvaras i trädkäril eller i Rendju-

rets mage. På lika sätt nästan, tillägga Lapparne i mjöl-

ken, i stället för Syra, Angelika och åtskilliga slags bär,

och tillredes således en rätt, som hos dem anses såsom ea

läckerhet, — 1 Tavastland samlas vid blomningstiden hela

växten, torkas, stötes, males och blandas mnd rågmjöl lill

deg och bröd. IVöen äro stoppande och brakas derföre

i Bohuslän såsom ett husmedel mot Rödsot; häraf kan

man sluta, att om de till bröd skola användas, böra de ej

nyttjas ensamma, utan väl utblandade med sädesmjöl.

Tab. •— lig. I. rot, stjälk och blad. — 2. växtens

öfre del med hanblommor och örtblad. — 5. toppen af

ett annat stånd med honblommor. — 4. toppen af ett

honstärtd med frö; alla i naturlig storlek. — a. honblom-

ma med sina 5 blomfodexblad och stjernformiga märken,

— b. hanblomma. — c. fröskal; alla förstorade. — d. fro

uttagit ur skalet eller kapslcn. — e. det samma afskurU

och lörstoradt.
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FUCUS Vesiculosus.
BlIsfukTTs. Blåstäng. Knapplång. Kloläng. Si'i?itä7igl

Klodder. liauter. Slahe^

Stamhlaclet är 2deladt, helbräddadt, skinnlikt,

med en nerv lårigsefter och nppdrifna släta

eller vårtfulla blåsor: de förra sitta stimdom

parvis i bladdelningen; de sednare ofta i de

adelade bladändarne.

Linn. Fl. Su. p. 43o. Cl. 24. CnYrTocAM. AlgK. i/// Sv. Fl. s. 4401

Kl. 16. LöNNGifTE, Alger. K. Vett. Ak. Handl. 1740- s- 4i6. — 174a.

s a2. — 1745. s. 046. — 1748. s. isg. &€• Lightfoot Fl. Scot. Vol. 9»

p. 904.

V;årt språk äger for detta slägte, i så många afseenden

skildt från n:o 18G, intet eget allmänt bekant namn. Vi
kalla nästan alla slags halsväxter. Tång, ehuru Zostera
(n:o 186) är utan tvilvel den som allmännast dermed för-

stås. Till stränderna af Nordsjön uppkastas denna Fukus-
art ymnigt, antingen fästad vid smärre stenar, som der-

igenoni af vågen kunna lyftas och föras i land, eller Iö9-

slitna ifrån klippan, der de vuxit. Frisk har den olivfärg

eller är smutsigt gulgrön; torkad blir den svartbrun, Cell

ruttnad ofta röd; af den sednare omständigheten trodde
Kalm att den hyste färgämne, hvilket förijenar att utrö-

nas. Den förekommer mest qvarters lång, men stundom
nära en aln och har midti och långs efier en stadig nerv,
som ger bladet stöd och grenar sig efter alla stambladets
delningar; på ömse sidor om denna nerv är en tunri

skinnliK hinna , som gör hela stambladet nästan jemnsmalt
och är utan tänder eller taggar i brädden, samt stundoin
i en eller 2:ne klotrunda släta blåsor uppdrifven vid blad-
delningen; stundom bildar den i toppen en oval vårtfull

blåsa. Dessa blåsor, icke alllid så likformiga, synliga i

Juli eller Augusti och ämnade antingen att upplyita väx-
ten i vattnet, eller att förvara Iröredningen , äro hnt-
håriga ini och hysa en slemaktig, seg, föga eller icke salt

vätska. Vårtorna på de i bladändarna sittande äggiika
blåsorna, tros innehålla fröredningen och äro fastade i

blåsans yta, samt öjipna sig slutligen för att utsläppa dö
förmodade fröen, som sitta i form af små runda gryn
inom \årtorna. De aklufne bladändarne, på hvilka vårtiga
blåsorna sitta, äro gc-menligcn längre än de öfriga. När.
något blad afbrytes eller skadas, tyckes naturen genom
bladnervens växtkraft, vilja frand^ringa nya, men oordent-
liga, knippvis sittande, ovala småblad; nerven är således
liksom proliier, hvarpå bifogade figuren ger exempel. —
Egentliga fröredningssätlet hos dessa sjöväxter är äj^ii



Fucus Vesiculosus.
icke med säkerhet bestämdt. Rér/i//>n/rs och G^rtncn
stiidiga meningar om köndelarna hos Fiikus-slägtct , synas
icke pa nog lillr.ickh'ga observationer griincladc. Del iwir
emedlenid i sysiemet lätt sin plats elu.r Laharne, ibland
'de så kä-ilade ^/^er, som löreoå Svamparna, men Jörtjenar
,€tt rnm i en egen örtflock, lör hvilken Prof. Acharins
föreslagir, namnet Vhycei. v. Lihsé ansT.g Fukusartema
såsom akönade och bcstiimda karaktc ren lör siägtet såle-
des: alt de släta biasorna med inv;il(la härlika trådar,
skulle utgöra hanen, och da vjutiulla bläsorna skulle inom
små vårtorna hysa ensamma frö, och löljaklligen svara
JTiot honblomster hos andra växter.

Blåsiakus är ett förtiäffligt gödjiingsämne i synnerhr-t

på sandiga åkrar^ emedan den på lerjoid bibehåller lör
länge luktighcten. På öarne Juia och iikj^e har man sett

boskapen vid cbbcn ordentligen inHnna sig pä stränderna,
för alt äta den, (kanske dock mest lör Hals-tångens skul!)

och äfven Hjortar ha i samma afsigt efter storm, kommit
Hed Irån bergen till halstranden. Svin äta den, i synneriiet

kokad och med påströdt sädesmjöJ , enligt /i/^/zV/j anmärk-
Iiing. Till taktäckning, att blanda i lera till väggar i Ims,
och till stängsel i stallet; lör jordvall elier gärdesgård,
nyttjas denna, tillsamman med andra uppkastade sjöväxtei',

i Skåne. Under nama af Kelp, är ett alkaliskt salt be-
kant, som genom förbränning ymnigt erhålles af Blåsfu-

kus ; 5 5 Aska, ge zl- ^ Lutsalt. Dertill samlas växten,
torkas i små högar, och förbrännes långsamt efter hand i

ien stenlagd grop. Massan som iTis, liknar röd och het

aska, samt omröras liastigt med en jernraka, till dess den
.börjar sainmrmlöpa, hvart:fter den lemnas att svalna, blir

solid eller last och kallas då Iiel;j samt säljes vid Såpbru-
ken och Glasmanulakturer. Det är en betydlig exporrvara
®ch sätta Oboanie på Jura sä mycket värde på viiy.ien , att de rnlla

stenar i hafvel vid stranden, i afsIgL att Fukusartema mätte växa på
<lem och förökas. — Emot skroller län Fiussel gnida svullnaden med
friska bliisoriia till dess deii iniiehåilna vLiökan genomträngt huden; eller

cck tog hcjji i Juli månad, vid pass par skåip. fulla Fukusbläsor, slog

<3flrpå ett qvarter sjörätten och lät sta 14 dar i glaskäri), dä vätskan bler

tjock, niistaa som hänini^ ; detta si!adt gor.cm glest linne, tjeiiie att i

handen pnida svulsten med, 3-4 gånger om dagen. I begge iallen tvät-

tades efteråt deu angripna svnllna körteln mad halsvatteo , och berömmer
jhan detta afven vid scirreusa bröst och skörbjuggartade härdheter. Hans
9^e^etable ^Ethiops, rekommenderad sor.x lösande ocli som tandpulver,

hvarmed skörbjnggV-iktigt tandkött skulle gnidas, var denna Fukus , bränd

i öppen luft tilF' svart pulver. — Åtskilliga utländska f.rrer (palmatus

,

escnlentus, saccharinus) kunna ätas; men det är mig obek.int om försök

med denrw som ncdbröd?ämne blifvit gjorda.— JNär uppkastade sjöväxter

lukt» ovanligt illa, förebådar det elakt' väder, säger maa vid de siränder,

ås\ deuua Fiikiis linnes. Hviikålshufvuden inpackad», med stjelkeu uppåt

i denna växt, förvaras länge f/iska, höst och vintertid deruti.

Tab. — iig. a. en del af stamblader med de så kallade hanblåsorna ,

afskurr.j. — b! en vårta af de förmodade honblåsorna. .— c. en ganska

mycket förstorad rérta af samma slag, hvaraf ses att den har andra

Strödda vårtlika punkter pä sig. — d. en förstorad del af samma blåsa

«:ed sin vårta och dess öppning. — e. de för fly aajedd^ $niå kroppar,

iffrttorade.
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LOLIUM Temulentum.

DÄRREPE. Låsme. VUdpesa. Shade. På F. PalianioJio.

Strået är nedtill slätt, upplill straft. Axet har

borst, med mångblommiga platta småax, som

iiro kortare än blomfoderskalen och med af-

långa (elliptiska) småblomster.

Linn, Fl. Su. p. 58. Cl. 5. Tim an dr. atgyn. Lilj. Sv. II. s. 54. Kl, 3.

Tre.mäsh. 2:(j^vinn,

J—^årrepels rot ar liten, trarlig och varar blott cU år.

Stråen växa sällan många tillhopa, äro bladiga , trinda,

upprätta, stylva, 2-3 lut höga med 3-4 knä. Bladen äro

lansettlika, strekade och utbredda. Axet, stundom | fot

och derölver långt, är hoptryckt och något vridet, med
sträft blomsterläste; småaxen aNänga, lansettlika, hop-

tryckta och sammansatta af 4"9 småblomster. BlomFoder-

skalet är smalt, lansettlikt, platt , strekadt och strält, samt

merendels längre än småaxet. Småblonistren sitta mest åt

olika sidor och till skiftes, med borst dubbelt längre än

småblotnsiret, fästad str^^x nedom dess spets. Fröet är

brunt, aflångt, pa ena sidan trindt, och på den andra med
en intryckning. Slägtet ulniärkes med enbladigt mång-
blommigt blomfoder och åt 2:ne motsatta sidor vända
småblomster.

STensha Eotanilieii, som redan meddelat en art (nro

71 och T. 3. Till. s. IX.) di Ilepesiägtet
, ger här den an-

dra af de 2 biftills bekanta svenslia. Denna är märkvär-
dig för det anspråk den kan göra på ett rum ibland gift-

växterna, såsom döiV-.inde. Fordom brukade man fröen
sönderstötta eller malna till mjöl såsom omslag och ett

mvertes smärtatillaudc medel t. ex. mot hålJ och styng.
Nedriga bedrägerier V6x'öl\- di(\Qs, dernied för att få öl och
bränvin att bli mera rusgifvande. Dess verkan är i män
af den förtärda mycken.heten, svindel, hufvudvärk , sus-

aiing för öronen, ett slags stelhet i ögonen, oredig syn
och blindhet för några timmar, svårighet att svälja, kramp
i magen, böjelse för kräkning, ångst, darrning, matthet,
sömn, lamhet m. m. Sjelfva de uppstigande dunsterna
vid fröen? röstning orsaka svindel, och efter föregående
£äsning, yttra de i synnerhet sin skadliga verkan. Växtens



LOLIU.AI Ti: IMU LENTUM.

öfii^a delar liysa iVjnnodliyen Jitet eller intet af fröena

döivande kralt ocli bo.sk.-ipt-n , som kunna utan fara äta

det torkadt bland annat löder, får sällan tilllalle all äta

Dårrepet friskt, emedan det växer i åkrar mest bland
Korn, Lin och annan vårsäd, Ijelst på fuktig jord och
frodigast våta semrar. INästan öfver hela Europa, äfven i

lilla Asien och Egypten träffas detia grässlag och kring-

sprides såsom vid Landhafre (n:o i4''0 sagdt är, så att det
stundom kan synas såsom ren säd förvandlades i åkern
till Dårrepe. Sådant liTmder om dess frö legat t. ex. några
år i jorden, men gynnas af fuktig väderlek, att de gro
hastigt upp och förqväfva säden. Dol utrotas genom dik-

ning och djup plöjning, hvarigenom åkron uliork.is, och
med förekommande af frösättning eller fröens fällande på
åkern, då gräset såsom ägande årig rot, måste försvinna.'

Dä v. Linné träffade det på Gotiland ganska ymnigt till-

lika med Landliafran, a svåra och besvärliga ogräs, påtnin-

tes han om de passande orden i Virgilii Eklog, ubi infelix

Lolium, steriles nascuntur AvcncB. Han tillägger att dess

verkan skall vara n'indre sj^nbar och farlig i bröd, än i

dricka , då det förorsakar yrsel.

Tab. — fig. a. ståndare, pistiller och håningshus i ett

småblomster, något förstorade. — b. ett smäblonister med
sina blomsterskal och borst, förstor. — c. ett stycke af

axstjelken, och hela blomsterskalet med det deremellait

sittande småaxfästet, hvarpä småblomstren sutit.





/9-3

./H^P de-l Cl



ig5.

PRUNUS DOMESTICA.

P L o -M M o rs T R A D. Pä Tijiska : Plomnpnu.

Grenania äro utan taggar. Löfven äggformigt

Jansettlika, sågtandade och nyss utslagna hop-

rullade. Blomstjelkarna mest ensamma.

Linn, Fl. Su. p. 165. Cl. 12. Icosandb. i:gyn. Lilj. Sv. Fl. s. 194.

Kl. S- Tjuge.männ. i:qv!nn. Murr. App. Med. T. 5. p. aa-. Patr. S,

llush. J. I782. p- 472. Fharin, Pruna Gäll. Damasc. Uiiguoleusia.

JL rådslaget är ej stort och blommar i Maj. Dess unga

löf äro hoprullade och inunder finludna ; de fullvåxta ha
korta bladstjelkar , samt uro sugtandade och glatta. Blom-
sljelkarna äro kona. Blomiodret upprätt. Blombladen
ouivändt ägaformiga och hvita. Stenfrukten, som varierar

till formen^ är mest elliptisk (Jfr n:o 121. i5i). Krikon eWev
så kallade TyiJia iSVJ//, (Prun. :nsititia), med dubi)la blom-
stjelkar, inunder ludna löf, och grenar, som sluta sig mer-
endels med tagg, växer egentligen i Tyskland , Sweitz och
England, men äJven hos oss, och var redan af v. Linxk
känd som es,en art (Amoen. Acad, Vol. 4 P- ^T^- Cent.
plant.'). Frukten är mera kioiformig , med kort och
bred sten.

Plommonträdet med sina loolals forändringar ger
äinne för en vidiöftig alhandling; här måste allt inskränkas
inom a sidor. Dioskorides ansäg plommon frän Damaskus
lör de bästa. Ifrän Syrien till Grekland och derilrån till

Italien hafva Plommonträden för fruktens skull blifvit flyt-

tade, och voro redan för Vira.iuus och Ovidiiis bekanta.
Tlinins kände mänga af dess artförändringar. INu planteras
trädet ölverallt i Europa och växer sjeifmant på Kinne-
kulle, såsom ett af Sveriges Flora adopterad trädslafv
ftlaijer, Dvhamel och iJere nyare ha sysselsatt sig med
uppsökande af karaklerer för dess många variationer;
dessa kännetecken hämtas af fruktens färg, storlek, form;
költets fastfiet och smak; tiden alt mogna; stenfruktens
figur och yta. De allmännast hos oss bekanta äro gula,
röda och grc/',7(7 (Pieine-claude) plonmion; så kallade -Agg-
plommon äro stora, och i\lirabeller små fruktsorter. Äila
de genom odling erhållna och derföre till smakan ange-
nämare Irukilörändringar, förtäras antingen rå och mogna
eller syll.".de, torkade ocli på hvarjehancia sätt tillredda.
Deras lindrigt laxerande egenskap är allmänt bekant och
nyttiHS i delta alseende, att underhjelpa raedikanienters
verkan, i nialrälter, soppor och dylikt. Katrinplo?iiinon
äro en bättre sort af de så kallade SiisJion, som torkade
inlörskrifvas och i handel förekomma. De så kallade



Prunus Domestica.

T>rimeJ]er komma frän en ort kalJad V>ri^7iales i Provence.
Dessa torkas i solen, sedan stenirukten i\x uttagen, pac-
kas och inläggas i langa smala trädiudor och luras utrikes,
der de nyttjas, sa viil i bakelser och andta r/itter, som att
lörtäias sädana som de ankommit. DyJika torde af våra
X)lonimon eller krikonarter lika väl kunna tillredas. Plom-
mon, ehuru fullmogna, men i för stor myckenli» t förtär-

da, kunna genom sm ymmiga sait och laxerande egenskap,
blilva skadliga, men måttligt njutna äro de oskyldiga och
lielsosanmia. Af kärnorna i stenfrukten läs eltcr lindrig
uppväruming och pressning, en god och välsniaklig olja;

och som kärnojna älven i andra alseenden likna mandlar,
sä kan af dem på vanligt sätt med vatten tillredas så kal-

lad mandelmjölk. — Inre Ä^a-Äi"// lägges i varmt vatten med
tillsats af alun och sätter gul lärg på ylle och linne. —
T eden , som är härd, rödaktig och mot kärnan h\itare,

bruka Snickare och Svarlvare till finare arbeten. — Lofven
kokade i vatten med tillsats af Bläbärsait och Jernvitriol,

tjena till betsning af åtskilliga trädslag, som deraf få grå-

aktig färg. — Plommonträd sä val som Kersbärstx-äd ut-

sila genom springor elier sår i barken, en vätska eller

salt, som stelnar till en kåda, lik Gummi arabicum och
tjenlig till samma ändamål. Genom odling, omplantering
i god jord, ympning och okulermg, har frukten tvifvels-

vitan småningom ernått den fullkomlighet i smak och
storlek, hvai igenom den tillvunnit sig så allmänt bifall.

Trädets utseende i sitt ursprungligt vilda tillstånd är

icke med säkerhet bekant. Haller tror detsamma bära

sur frukt och vara kan hända med taggar försedt liksom

Slånbusken (n:o 121); ocii i fall sä är, synes krikonträaet

vara det vilda Plommonträdet, liksom Vildapel är det

odlade Äppelträdets ursprung. Med namnet Fr. insititia,

tyckes v. Linne velat tillkännage, att i Krikonstammar
kunde bäst Plommonträdet ympas, efter samma grunder,

som Äppelträd ympas i "Vildapelstammar. Det fortplantas

dt-ls med kärnor, som sås i Oktober och efter par år ut-

flyttas, eller ock med rottelningar, som planteras tidigt

om våren.

Tab. — fifj. a. blomma ulan blomblad, som visar

ståndarnas fäslen. — b. pistill. — c. ståndare; båda för-

storade. — d. krikonfrukt. — e. dess stenfrukt. - f. dess

åtskild.! skal sedan stenen bliiVit klulVen. — g. mandeilika

kärnan. — h. gult plommon. — i. dess stenfrukt.
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ERYSIMUM Barbaraea.

ViNTERKRAssi;. På Finska: I\j-assi.

ÖrLstjeJken är rak
,
grenig och bladig. Bladen

äro nederst lyrtaggade med rundad slutflik;

uppåt enklare och stjelk-omfattande; öfverst

omvändt äggformiga och tandade.

Linn. Fl. Su. p. 255. Cl. i5. Tetradtn. siMquos. Z.///. Sv. F!. s. s-g.

Kl. 12. Ftryai-dige. långskid. Marr, App. JNled. T. 2. p. oiS- ¥harm%

Barbarseae Folia.

Viinterkrassen växer allmän, odlas mycket i trädgårdar

och är då utsatt för månaa arttör.indringar ; den får stun-

dom dubbla blommor och olika blad, samt knölar på
stjelken ; m. m. Dess topp nedböjd i jorden slår rötter.

Roten är mångårig, tapplik ooh något trädaktig; örtstjel-

ken alnshög, växer upprätt, är kantig, iårad och glatt.

Bladen äro glänsande, mörkgröna , släta och tandade.

Blommorna, som i Maj eller Juli finnas utslagna, äro gula,

lätt sittande, talrika, och blomfodiet ofta af annan färg

än den gröna vanliga. Fröskidorna äro korta och något

upprättväxande. (Jlr n:o i5S). — Då man biukade att åt

vissa Helgon tillegna säiskilta 01 ter, blef Barbara ihåg-

komrnen med Viaierkrassen, som deraf fick sitt ena latin-

ska namn.

Bladen ha en bitter, något äcklig och mindre ange-

näm bäsk sinak ; men brukas till sallat i synneihet

om vintern, emedan orten, sådd oni histen, bibehåller

sin grönska äfven ujider snön, ht la vintern. Den är så-

som färsk att räkna ibland de växltr, som hindra eller

bota skörbjngg. Yiuterkrassen är ej ömtålig eller nogräk-

nad på jordmånen, men bör %di% i Juli eller Aug. , emedan
de frö, som s^jl^ om våren, lättligen af den torra väderlek,

som då ofta inträfTar, hindras att gro eller slå rötter.

Tab. — fig. a. ståndare och pistill. — b. blomblad.

— c. fröskida, afskuren fui alt visa dess rundning. — d.

rotblad.
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LEONURUS Cardiaca.

Le JON sv ANS. Bonässla. AsJinnte. På Finska: AJide-

pellava. Sydätnen-valivistus yrtti.

De öfverst sittande bladen äro vanligast oflikiga,

men stundom helbräddade och lansettlika*

de nedersta flerflikiga.

"Linn. FJ. Su. p. 207. Cl. 14. DiDYNAM. Gymnosp. l.tlj. Sv. Fl. s.

2C0. Kl. II. TyÅtäi-dioe m.eå. nakna frö. Phar/a. Cardiac» Keiba.

Olägtkarakteren for Lejonsvansörten är ett 5kantigt och

Slancladt blomroder; ihåligt ludet och heibräddadt blom-

blad, som kallas öfre läppen, och ståndarknappar be-

strödda itied hvita glänsande punkter. Kranshlomnior kal-

las dess naturl. örtflock. — Denna artens örtstjelk blir

2-3 fot hög, är röd och luden af nedböjda korta här. Bla-

den äro talrika, inunder finludna, utbredda, ådriga och

med bladstjelkar försedda : de ölversta äro ofta helbräd-

dade; de medlersta 5klufna och något landade; de neder-

sta fingerlikt delade. Blomkransarna kring örtstjelken äro

mängblommiga. Blomfodret är styft med hvassa stickande

tänder. Blomman är utvertes hvit och ullig; ini röd och

hvit. Fröen äro fyi kantiga. Roten är mångårig eller 2-

årig, växer vid hus och byar temligen allmän samt blom-

mar ifrån Juni till Augusti.

Cl len har en bäsk sm.ak, stickande och obehaglig

lukt. Har redan längesedan blifvit i iMedecinen bortlagd

och har ej mera än latinska namnet qvar af sitt fordna

anseende mot hjerlklappning. Men som den hör till en

klass, hvilkcn innehåller verksamma örter och är dessutom

icke utan lukt och sni.ik, så torde den kanske lönjena

att vid vissa tillfällen försöl^as såsom stärkande, ehuru vis-

serligen ingen brist är på bepröiVade och godkända me-

del i denna örtllock. Boskapen äter väl Lejonsvansörten,

dock icke gerna.

Tab. — hg. a. blomma. — b. visar 4 tillsamman sit-

tande frö, — c. ett d3-likt särskilt. — d. en öppnad för-

storad blomma. — e. en förstorad pistill. — f. en försto-

rad ståndare med sina gl.insande utslående punkter. — g.

roiblad; något förstoradt.
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ANTIRPtHINUM Linaria.

Sforrblomma. Flugblomster. På Finska: Ahde-pellava.

Örtstjolken är rak, med blommor vsittande i

axForm och i toppen. Bladen sitta tätt, äro

smala och lansettlika. Blomfodren äro släta

och kortare än blomsporren.

l.inn. Fl Su. p. 217. Cl. 14. Didynaim. aiigiosp. L///". Sv. Fl. s,

a6i. Kl. II. TvÅvÄLD. med täckta frö. Fharm. Linarlae Herba.

A,J detta slngte^ som har Sdeladt blomfoder, blomma

med nedslående och håningbärande bas, samt 2 rum i

fröhuset, finnas arter med och utan bioms])orrar, med
bredare eller smalare blad, rak och styl örtstjelk och ut-

göra derelter egna underdelningar. Deras naturliga ört-

ilnck kallade v. Lifi n i. Mas/cerade blommor (pl:tB pe:"s:a?).

Denna arten har krypande mångårig, något trädaktig rot,

med upprätt, trind , mest enkel örtstjelk, som bär smala
helbiäddade strödda blad och ett mångblommigt rakt

blomax. Blommorna äro stora, vackra, gula med små
blomstjelkar ocli ha brandgul luden öppning, och sylloi'-

inig sporre, som är vid ])ass 5 gånger längre än blomfo-
derbladen. En artlörändi'ing (Ant. Peloria) af denna före-

kommer, liksom af andi-a i detta slägte, med likformig

eller trattlik blomma, som är 5klufven, med hopdragen
öppning, 5 ståndare och 5 håningshus samt i pistill. Or-
ten blommar i Juli eller Augusti, och växer helst på ste-

niga, upphöjda, torra och magi-a ställen, på åkerrenar,
ängar och dylikt.

För luktens skull och slägtskapen med andra giftiga

växter, har denna blifvit älven misstänkt. Den har en
obehaglig, nå^ot bäsk smak och brukas blandad i mjölk
att deimed döda flugor. Det torde vara rådligast att

icke bruka den invertes, ehuru fordom dess nytta hos
Auklorerna omtalas såsom urindrifvande, laxerande i vat-

tensot och gulsot. Många deremot bekräfta dess utverles
gagn mot värkande hemorroider; dertill nyttjas blommor-
na stötta och med svinfett eller osaltadt smör gjorda till

en salfva , som med litet kamfert, strykes pä linneskaf
och lägges på lidande stället. Dr. Hnmnerin har med 4
delar af Sporrörlens blommor och 2 af Kungsljusblommor
(n:o 79), infunderade i hett vatten och drucket flera Te-
koppar om dagen, botat långvariga kroniska utslag.

Tab. — fig. a. vanliga Sporrblomsörten, — b. dess
blomma öjipnad. — c. en artförändring, beskrifven under
aianm af Ant. PeJoria. — d. dess öppnade blomma med 5
bloms])orrar eller håningshus.
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BOLETUS Edulis.

Ätlig Pips vamp. pä Finska: Lefinuin-sienn.

Hatten iir ofvanpå kupig, smutsigt gulbrun,

torr och skinnlik; inuiuler med smutsigt hvita

eller gulgröna pipor. Foten är gråhvit, vid

basen tjock och lökformig, uppåt smalare med
korta bruna strek nätibrmigt öfverdragen.

Tersoon Synops. Fung. p. 5io. O. Fr. Miiller Efteireiu. om Svampe,

isaer Rörsvampens velsmag. pilse 4:to i/G"].

H-ade Mykologien eller läran om Svaniparnn, llingre tid

varit ett älskadt föremål lör Botanistens granskande upp-
märksamljot , skulle utan tvilvel \år titls Nalurlorskare

mindre bfliöft beklaga sig öfver osfikeihet i svamparnas
skiiiemärk^n och det mörker, som höljer läran om deras

tillväxt orh organisation. Det synes som man till slut upp-
skjutit att sludcra deras -latur, derlöre att de sist i syste-

met förekomma; de förljcna iikväl i intet afsecndej alt

såsom utan intresse förbigås. Deras hastiga tillkomst och
utvecklmg ofta på rn natt eller ett dygn; deras lika un-
derbaia förvandling , stundom i ett flytande lärgndt ämne;
deras uppt^hällsort , oita på ställen, til; hvilka man ej lätt

förklarar huru frö kunnat komma, än i trädens höga top-

par pä någon ruttnande gren, än i tilltäppta källrar der
intet annat växtlif kan underhållas; deras bpsynnerlig.i

byggnad och sammansättning, så olik den af andra naiur-

alsier; doras egna fortjdanlningssätt , afvikande från de
öl'"iora oss bekanta naturens utvägar; och ändtelioen deras

egenskap alt ofta visa en frisk och liflig yta, fastän de
inom sig nära lootals Insektlarver och maskar: alla dessa
omständigheter, förmodar jag, kunna icke vara likgilltigit

föremål för filosofens undersökningar, bidragande pä
en gång till vettenska pnns framsteg och vårt slägtes för-

delar. Alen i den ovisshet, som emedlcrtid råder i kän-
nedomen af Svamparnas natur, vore det, äfveu i händelse
af misst.>g, kanske bland de mest ursäktliga, om man i

växtriket aiisåge Svamparne, som bebo de af röta angrip-
na delar, såsom svarande mot maskarna i djurriket, hvil-

ka påskynda djuiiska bygonadens förstöring; eller om man
ställde Svamparna , antingen såsom hemvist för oräkneliga
småkräk , eller såsom föremål liknande djuriska samman-
sättningen, på gränsen emellan djur och växter i Zooly-
ternas grannskap. Deras egentliga plats såsom länkar i

Katurkedjan, hvtlken för oss så ofta visar sig afbruten ,

är således ej lätt att bestiuuma. Tydligare linna vi huru
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BOLETUS EdULIS.

naturens Uppliofsman i ?ivar j)unkr, livar d<^'l ocli "hvart

och tit helt af de iöremäl soxn oni^ilva oss, ini ryckt stäm-

pAn al sin visliftt och makt; det som saknar nyhetens

Viirde, läster väl icke alltid nog var uppmiirksamlu t , men
söka vi ölverallt de mer och mindre synli^^a S{)ären ni' det

allvisa Uppholvet, albrytas vara nndeisjkniiiaar beslan ligt

af vördnad, hänryckning ucl; beundran.

Den svamp vi har i figur meddela, framkommer i

Augusti och September, mest i sko^-ar af barrtr.-ia, dork

äfven i de af Bok och Björk, på torra npplu')jda siWlen;

på öpj)na fält ocii ängar har jag < j träffat <\>r\. Sent på
hösten finnes vid Carlberg en i allt annat iikiiande den

här alritade, men med nästan jemn^inal, högre och sma-

lare svamptot, mindre tydlig nätlormig yta och något min-

dre hatt och ständigt snmlsgrå pipor (B. scaber? Sowtithy

175); kan ii;inda är den blott <n artlörändring. Ätliga

pipsvampen liar verkliga trådlika rötter; ju yngre, ju

mindre tydliga äro psporna; ju äldre, ju mera öppna de

sig, bli gulgnma orl' innehålla ett möikt fiöstolt samt skil-

ja sig frän foten. Köttlika massan är snöhvil, solid och

på unga icke v.iltenaktig. Hattens färg och dess torra

skinnlika yta, lökformiga foten med rutforniiga nätet af

fina mörka strck. och kötiinassans hvithet, som ej i luften

ändrar sig , utmärka denna Iran andra Pipsvampar. Den
är förträfflig till mat. VUnhis och Martinlis omtala Boleli

såsom Romarnas yppersta läckerheter. Agrippina blandade

derföre i en rätt al svampar det gift , som slutade dess

Gemåls Kejs. T. Claudii dagar. De böra samlas medan
piporna ännu äro hvitgrå, då högst sällan någon larv fin-

nes i svampen; men bortplockas alla i otid , blir följande

året ingen eller ringa skörd. Skinnet och piporna bortta-

gas, och hvita massan, som äfven rå smakar angenäm och

något lik mandel, kokas i litet vatten, hvilket derefter af-

hälles; de förvällda svampbitarna kokas sedan i litet köttiM

so]>pa och stulvas med smör, persilja och litet karde-

mumma. Eller ock tillagas af foten med äggulor, persilja

och lök, en massa, som lägges pä den förut rensade hat-

tens undre sida och stekes med smör på papper i tårt-

panna. Den tjenar 'i\'i\Qr\ som Champinjoner att inlägga

i ättika och bruka till kötträtter. Man kan också på
trådar torka de rensade svampbitarne och bruka dem
som Murklor. Fransmännen kalla alla dessa slags pip-

svampar med ett allmänt namn Pied de Bo:nf.

Tab. — lig. a. en fullväxt, som dock träffas stundom

nästan dubbelt större. — b. en klufven svamp, som visar

hattens undre sida, piporna och köttaktiga massan. — c.

en nyss uppväxt, ung svamp. — d. något af piporna iör-

storadu
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HOLCUS Mollis.

L E N • T Å T E L.

Roten är lång och krypande. Strået rakt med
fintludna knä. Blomvippan rak, vid, med
nästan bara och likstora blomster, hvilkas blom-

foderskal äro sblommiga; hanblomstret har

bruten borst, men det skonade är utan.

Linn. Spec. pl. T. 2. p. i4S5. Lilf. Sv. Fl. s. 42. K). 5- TREMXnHi
2:<jvinn. med blomfoder, som imiehälla mer än ett småblomster.

D å vår oförgätlige v. Linné ntgaf sin Flora Svec. var

Lenläteln icke känd såsom svensk växt; den är rar, växer

på torra ställen och blommar i Juli eller Aug. samt har-

mängårig rot. Den aktningsvärde Teol. Doktor Osbeckf

utmärkt bland Linnes ännu lefvande Dissiplar^ icke min-

dre genom många förtjenster, än genom en lycklig och

sällsynt ålderdom , har först funnit detta gräs i Halland

vid Hasslöf. Dess blad äro gröna och liksom strået, 2-3

fot högt, temligen glatta; vid knäen finnas på strået nå-

got ludd och är sista leden mycket lång. Vippan är ljus-

grön eller brunaktig, med merendels a hårfina, ludna

grenar, som dela sig i flera. Blomstren äro vid basen

styfhåriga. Borsten är vriden^ och utom blomfoderskalefc

liksom bruten, inböjd, men ej bägforniig. Det öfra eller

han blomstret har oftast älven en ofullkomlig pistill. Detta
gräs skiljer sig i synnerhet frän Luddtåteln (n:o 84), som
det mest liknar (utan att vara artförändring deraf), genom
smalare och ganska /int håriga, ej ludna blad, som ha en
matt gräsgrön färg. Bladslidorna och blomskalen äro

glatta (Jfr n:o i6ö).

I sand eller sandblandad jord trifves Lentåteln bnst
och växer på flygsandfäken i Mark Brandenburg. Före-
kommer äfven i Holland, England, Frankrike och Dan-
mark, ehun: på intet, ställe använd i odling, emedan det

från sina krypSnde och vi.lt utbredda rötter uppskjuter
endast enkla och glesa strå. Det ätes väl gerna af boska-
pen, men är för nän.de orsaks skull sämre att till boskap-
foder od!d än Luddtåteln.

Tab. — fig. a. ett af småaxen, mt.d sina 2 blomster^
olika i anseende tiil borst och pistiiicv; iörstoradt.
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PJBES RUBRUM.
RÖD Vinbärsbuske. Rehs. Ilvita Vinbllr. På Fliis'xa:

Fana Vijuamarja.

Busken är utan taggar, med glatta hängande

blomklasar, plattade blommor och omvändt

aggfortniga blomblad.

Zinn. Fl. Su. p. 73. Cl. 5. Pe.ntandr. i:gyn. LilJ. Sv. Fl. s. 99. Kf.

5. pBMMANN. i:qvinn. P. Sä/lsk. llush. J. ly?*?. Sept.. Fischerjtr. Ekon.

Dikt. 4 Del. /rt. Bär. T'b/gts Magaz. d. nen. Zust. ti. Natuik, 7 B. i St.

1504. -Brauner Sätt att tillreda vmer af bär m. m. s. 3. LärJa Tidn.

1752. n;o 30. Fhann. Ribium 1. RiLesror. Baec«.

D,'enna buskens löf sitta till skiftes, ha länga stjelkar,

iiro oHikiga, dubbelt sågtandade och uTigot flnluiLnn. Clom-

klasarna äro enkla och mångblommiga^ liukleii är nedhän-

gande. Blomskärmarne äro ensamma, gröna, trubbiga och

smärre än blommorna, som äro f^ulgröna ; bären klotrun-

da, sura, röda, hvita eller liffärgade. I April elier Maj
blommar buskarten och växer vild i Norrland, Lappmar-

ken , Sweitz, o. s. v., samt planteras alitnänt i våra trJid-

gärdar lill häckar och älven åtskilda, då de merendels ga-

bättre kukt. (Se n:o i35 — 1G9.) Uottelningar eller ned-

böidn grenar, som slä rötter och sedan liän gaiiua basktrj

aiskäias, äro till plantering tjcnligast.

lyen vilda buskens Irukt är surara och i mcdicinskE

afseende bäst, samt forljenar samma omdötne, sotn vid an-

dra snra frukter nämdt är. Den är lösande, kylande, stil-

lande och hindrar röta, hvarföre ock den biukas i febrar

«f nästan alla slag. och gifves rå eller i saft, eller som mosr
eller ock som sirap. — Hvar och en vet, alt röda vinbär

3 hnsliållen ärligen mycket förtäras, dels ra, dels insyltade

eller inlagda, eller till sä kaliadt vinbärsvaltefl. Ett välsmak-

ligt vin af vacker färg tillagas af saften, som, med tillsals-

af ]]airt vatten, uljiressas nr Uiren cch lemnas att gäsa meti

pudersocker. Om i-L-.Uon nytljas tifiika bli? vinet i nulneaa

smak bättre; af hvita vinl)är tror man att det bästa ei hål-

les. Det som efter pressningen återstår, kan r.j-ttjts \ ij,

jpritdestilltring. Färska mogna vinbär,, hvilkas .sidi nyss äy

Btpressaci och med kallt vatltn och socker efter smak
blandad, ge en uppfriskamlc, smaklig och lieisosam dryck;,
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som i synnerhet don varma ärsiiden är förträfiTif^. Har mail

tiJllnlle fltt med is göra drycken kallare, blir den bättre^

Blandningen tål ej att i()rvaras utan alt surna och skäm-

mas. Till ättika kunna älven bären anviindas. Af enbär

ocli röda vinbär tilhedes en lielsosam och smaklig dryck.

Om tnm tar 20 ^ Vinbär och lika nsj^cket så kalladt So-

hannisbröd (siliqua Ceraloni.»') samt en dylik vigt små
kersbär och blandar tillsamman; så tas 2 litres Enbär, som.

kokas i 5— G pint vatten, livarlill iä^ges ett helt eller hällt

^ håning. Denna sistnnmda blandning slås till den fötra,

lemnas ett dygn och -oniröres 3—4 gånger, samt slalligea

Jylles käiilet med vatten och sprundas. Vill man tillsätta,

i pint Bränvin eller Piom, blir det så mycket starkare ocll

bättre. Denna blandning skall ge 25o' buteljer af en dryck,

som knappt skall kunnaskiljas IVän vin. Ehuru oiullsländig

denna up]igift är, torde dan dock kunna iöranleda till för-

sök , hv.aigcnom en säkrare metod och mera bestämda

proportioner kunde erhållas. — Vinbär, som sitta qvac

på sina små grenar i klasen , kunna i svalt rum förvaras

högst par dyga^ men bortskäuimas om de ligg'"' l.ingre.

Tab. — Hg. a. Bioniina förstorad. — b. b.ir.klase af

röda iöränJringen, — c. en dy hk med hvita vinbär.
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CALTHA Palustris.

Kabbl EKS-ORT. Kahhalol. KaJflek. Mjölkrosor. På

Finska : Rondiikka. Kelda-kxikka.

Örtsljelken är något grenig och glatt. Bladen

hjertformiga eller njurlika, glatta, och hvasst

naggade.

Linn. Fl. Su. p. igS- Cl. i5. Poltandr. polygyn. Lllj. Sv. Fl. s. 230.

Kl. 9. Mak G MÄN K. måugf^vinn.

N.är det föroka>Je meaniskoslrTgtet , tvingadt af beliofvet,

fattade det djerfva beslut, att befolka sjelfva Norden, der

naturens alstrande förmåga hvilar overksam ena hälften af

året, beredde den välgörande naturen, i den efterlängtade

vårens fördubblade behag, ett slags ersättning för en lång-

varig vinters stränghet och öfveigifna iördelar i ett milda-

re luftstrek. Hvart och ett föremål, som bebådar denna
tjusande årstidens annalkande , måtte biifva oss dyrbart,

och allt som förskönar den nyss vinterklädda jorden, hän-

rycker oss i hojipet om de sköna vårdagarnas anl-omst.

Ka liHigt grönskande äng, iörgylld af Kabblek-örtens glän-

sande blommor, ner utan tvifvel en skön anblick, och lå-

ter åskådaren Jäit glönuua siriterns besvärligheter. — Kabb-
leks-örten växer r-] liTjg på tradig mångårig rot, med vid

pass I alns långa lärade sljelkar. Bladen, i synnerhet de
vid roten, aro försedda med stjelkar; men de på örtstjel-

ken sittande äro glatta, mörkgröna och stundom stjelk-

omfattande. Blommorna sitta på egna sljelkar, äro upp-
rätta, stora och lysande. Sl.igtct kännes med 5 blomblad;
intet blomfoder; inga hånijigshus och många fi'ölius med
2 hvassa kanter, sotn hysa hvartdera niånga frö. Naturl.

örtfiock. kallas Mångskidadt: växier (phas multisiliqufe).

Dess ännu outslagna knapj)formiga blommor, som blen
sedan flitigt besöka, kunna, saltade och inlagda i ättika,

ätas såsom Kapris (Capparis sativa) , hvilken de likna.

Haller och Here nyaie ufgifva örten såsom skadlig för bo-
skapen, och det tros, att jii mera växten hinner utveckla

sig, ju mindre oskyldig blir den, hvaraf följer, att om
den utan skatllig påföljd skall kunna ätas, såsom af getter,

får och oxar, bör det ske dä den ännu är späd. Blommor-
na skola ge gul färg, och af deras saft med alun tiilredes

gult skrifliläck. Enligt Tournefort sm.tka bladtn bittra, och
ha obehac-iicT lukt.o o

Tab. — fig. a. blomma ntan blomblad och med ea
qvarlemnad slånddre. — b. fröhus. — c. ett något för-

storadl iiö.
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CORNUS SvEcicA.

HoNSONÖRT. Hönsbär. Smörhcir. HoUehlommor.

Örtstjelken är mest 2grenig, med blomstjelk ut-

gående från greningen och försedd med l^hXa.-

diga svepen. Bladen ha nästan alla nerverna

tydliga.

Lhin. Fl. Su. p. 48- Cl. 4. Tetbandix. i:gyn. Lilj. Sv. Fl. sid. 67.

Kl. FynMANN. l:nviu.

I Jani och Juli m;inadf^r, blomningsriden for Honsonörten,

titmnrker den sig på något lägländta ängar, med god jord

och nyligen ruttnade tr;idsi\rkt-n, i synnerhet i Lappmar-
ken ocl) Norrland eller Vesicrbolten ,

ganska allman. Den
träffas likväl äf\en i Vesl( rgölland , Småland och andra
rikets provinser; växer qvariershög pä krypande mångårig
rot och har /jkantiga blfldign raka orlsfielkar, som i ändan
åro merendels zkhdna. lliån diMina klyining utgår blom-
stjelken^ som uppehåller liksom tn liten parasolislällning,

hviiken är rak, jnkei oth iiied svpjie , som är hviil eller

rödii tt, blir stdan grönaktigt och uisidgadt saint är qvarsit-

tande. Blommorna aro sniA, mörkröda med korta hlomsliel-

kar. De stora livira bldd , som utgöra svepet, ger bloin-

m;tn likhet med Hvitsipj^ans (n:o 5). Stcnliukten är klot-

rund, röd 0( Il lik Lingon (n:o 116). Bladen sitta moth\.ir-
annan, äro äeglormiga, ulan biadsljelkar med synliga ner-
ver, som komira nästan alla Iran Idadets läste. — Släg-

tet, som innefattar med denna, z Sxenska arter, af hvilka
en har trädstam och kallas C sanguinea, utmärker sig med
4'^andadt blomfoder, 4 blomblad och en stenfrukt, som da-
nas under blomn/an och har nöt med 2 rum. Delta kom-
mer i naturlig ordning närmast tiil Stjernjonnii^a växter
(pl.-OD steliaias).

Af denna växt, som tillhör värt kalla klimat i norden,
har Menniskan ännu icke lärt diaga någon betydlig nytta.

Alt bain, som mod ett synnerlig; begär uppsöka alla slags

bär, äta älven dessa lill smaken något äckligt söta Hön5on-
bär, ar icke 'ärdeles märkvärdigt. Hemtamu boskap, äf-

vensom hörs ocij fåglar, förtära de förra örten, och de
senare bnit-n, ehuru ej begärligt; men o.xar och kor allde-
les icke.

Tab. — fig. a. en ensam förstorad bfomma. — b. en
dylik utan MombaJ. — c. f<är. — d. kärnfruklcn. — e.

kärna eller liö. — i. kärnfruktcn öppnad i naturlig storlek.
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TULIPA Sylvestrts.

Vild Tulpan. På Finska: Metzä Tulpani.

Örtbladen äro lansettlika. Blommcui na^ot lå-

tande, ensam, med Skanligt irubbigt märke
och -sid basen ludna ståndare.

tinn. Fl Su. p. io6. Cl. 6. Hexandr. i:gyn. i<7/. Sv. Fl. 5. I38.

Kl. &. Sbx.makn. x:<jvinu.

V.id Natureris första stora utsade, illl prydnad för jord-*

ytan och nytta för dess Inbyggare, liafva frön till denna
vackra blomma troligen icke fallit inom Sveriges gränsor»

Men tid efter annan^ och igenom INaturens mångfaldiga

utvägar att g^^fva sina alster mera utrymme och utvidga de-

ras uppehåils-ort, har denna Tnlpan-art i Skåne blifvit lik-

som vild . och växer af sig sjelf ymnigt inom Carlbergs

trägård. Den finnes likväl ännu sällan långt ifrån hus och

städer, hviikas grannskap växten såsom af ett slags tillgifven-

het ännu vill försköna. Utan tvifvel har den, liksom män-

ga andra örter, från våra trägårdar kommit att i ängar

och på närliggande platser fortplanta sig sjelf, hvarigenoni

Svenska Flora årligen blir rikare. — Roten är mångårig^

lökformig och tjock, samt sätter en ny lök lägre ned hvart

år, ända till alns djup i \ö% jord, då de öfra småningom

dö bort. Smärre lökar afsöndras pä sidorna af de större,

hvarigenom antalet beständigt ökes. Örtstjelken är enkel^

rak, midtpå bladig och spetsad mot roten. Bladen sitta

till skiftes, äro spetsiga, nästan stjelkomfnttande och fclä-

gröna. Blomman är gni, utanpå grönaktig och välluktan-

de; blombladen elliptiskt lansettlika och sakna håningshus,-

Ståndarne äro plattade med lösa knappar, som Kunna vri-

das^ ikring, äro aflånga och gula; under ståndarnes ludd
vid deras baser finnes håningen förvarad. Fruktämnet är

Skanti^t med derpå direkte fästadt märke. — Den blom-
mar i Maj och Juni; men finnes mera sällan planterad i

trägårdar än den större ofta brokiga Tulpanen (Töl. ge-
sneriana), som den liknar. Deras genjensamma släglka-
rakter är en klockformig CbJadig blomma ;int« t blomfoder;
ingen styl; fröhus med 3 rum öf\er blomman och platta
Ub. Naturl. örtflock, kallas Liljevnxter (phce Liliacea;).

Del är troligt att dennes så väl som Trägårdstulpanens
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rot, kan utan fara ätas, men jag kan derpä icke till bevii

anlöra någon erfarenhet. Också lärer den p^ Jång tid hos

oss icke blifva sa allmKji, att den såsom riödbröds-r-imne

kan komma i fråga; som läckerhet torde den ej heller

kunna rekommenderas. Detsäges stt Trä^-ärdstuipanens lOk

kan kokas i vatten och ätas med olja och peppar. Pallas

isåg lökarna al Lilium Martagon och Pompoiiium ätas stek-

ita i askmörja, liksom kastanier, eller ock kokade i vatten

förtäras med mjölk och smör. Deremot anses lökarne af

Hjacinthus, Narcissus och friiillaria såsom skadliga.

Tab. — fig. a. pistill. — b. ståndare, — -c. basen af

tgU j^lomblad med sia ludna kant.
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SISYMBRIUM Sophia.

Stillfrö-ört. Pä Finska: Savuruoho. San.

Bladen äro penntaggadt findelade och liksom

något iinludna. Blombladen mindre än blom-

fodret.

1.11111. Fl. Sv. p. 252. Cl. 15. Tetrad YN. siliqiios. LilJ. Sv. Fl. s. 283.

Kl. 12. FynvÄLD. längskidade. Murr. App. Med. T. 2. p. 3i3. F/iarm.

Sophiae Chiruigorum. H er ba , S em en.

D.enna åriga växt, som, af sin egenskap att stilla diar-

ré, kallas i Nerike SlilltVö, bär små gula blommor i Juni,

Juli och Ang., och växer allmän på torra sandiga ställen,

gator, vid hus, på tak och grushögar. På en Jiten tapp-

Jik rot växa alnshoga, raka, greniga orh bladiga stånd.

De penntaggade bladen, som sitta till skiftes, tia småblad
som äro ätven penntaggade och stundom dessa ytterligare

kort penntaggade med nedåtlöpande lansettiika s[)etsiga Ki-

kar. Fröskidorna äro talrika, upprätta och släta. Siägtet;

har blomman och blomfodret vidöjipna eller utbredda, och
en fröskida, som öppnas långsefter, med raka Iröliusskal,

1'ruskidade växter (pl:ae siliquosae') kallas dess nat. örtliock.

Det grekiskt-Iatinska Apteksnamnet, Sophia Chirurgo-
rum , tillkännager växtens Ibrdna anseende mot sår och
utvertes skador, fastän den nunera är längesedan bortlagd
och glömd. Man stötte eller bultade hela örten och lade
den såsom läkande på sår. Såsom dekokt eller infusion,

troddes växten gagnelig, att inveites förtärd, stämma för

liäfliga magens uttömningar, och har äfven varit ])å åtskil-

ligt: sätt brukad mot blodspottning, hvit fluss och blodflod
\xv lifmodern. Men huruvida dessa uppgifter föMjena en
^äng att eftergöras, kan man väl t\iHa ]>ä; äfven som den
kraft^ hvilken tillägges fröen , nu öka krutets veikan vid
dess explosion, ej är lätt att föiklara och förmodligen ej

heller att påräkna. Man brukar likväl i Nerike, att med
frön, som äro små, glatta, röda och af bitter smak, hos
jnenniskor och boskap hänmia rödsot; och skola de, efter

CcelsaljHtu uppgift, tjena mot Spolmaskar (Ascai id. luiubri-

coid.) och kurtua nyttjas i stället föv maskfrö (Seni. San-
tonici).

Tab. — fig. a. förstorad blomma. — b. ett blomblad,
afven förstoraUt. — c. en öppnad IrösUiJa med ii o, soift

silU qvar på skiljeväggen i siådan, i nalurl. aloriek.
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BROMUS Secalinus.

Rag-Losta; Gasse. Gåshafre. Taxe, Lösta. Lyxa,

Si>einmeL

Blomvippan är utbredd, med nästan enkla gre-

nar, äggformiga, något sammantryckta och

loblomstriga småax, samt åtskilda trindaktlga

bara småblomster.

Linn. T\. Su. p. 35. Cl. 5. Tr,iAT«DR. 2:fryn> Ejuscl. Skånska Tves»

«id. 277. Lilj. Sv. Fl. s. 49. Kl. 3. Ti\E-MAN^. 2:qvini». P. Säilsk. Hush.

J. 1755 J«n.

Oäsom etl besvflrligi ogräs ibland rågen, helst på sandig

åker, ar delta gräs i flern imdsorter under olika nainn li-

ka kändt som föiiiaJlJgh Det blomtrsar i Juni eller Juli,

liar tradig rot, son» varav blott ett ar, och bar i^ alns hö-

ga strå, som ;iro enkla, raka, trlndri, ghua och bladiga.

Bladen äro cfvanpå och vid braddarne något laJna och

ii)indi'e str^ifva. Blomvipnaa är knappt qvarterslång, iiar

grenar som sitta i halfkranj kring siiciken, äro ouka län-

sa och mest c-nbloiTimiga. Smu-«xen äro cllinliska, ned-

})i;ULade och i-.i 9— 12 sniäblomster, åtskilda vid basen, så

all det vågigt krökta f.istet (rachis) liclt och hlilet synes.

Blomfoderskalen äro elliptiska och glatta. Småblomstren,

mest glatta och sällan finludnn, äro ljusgröna^ glänsande,

med yttra blomsterskalet ellinliskt, något uppblåst ocU
borstfur.-inde tiedom spetsen; borsten, som ibland saknas,

är eljest rak, sträf och kortare än skak t; inre blomster-

skalet ar smalare, konkavt, utan borst, stfsrkt bärigt i

brädden. Fröet ar cylindriskt nud en inuyekl i.^ro ofvan-

till. (Jlr n:o 120) — Er. multitlorns, som iurr blifvit som art-

iörändring af denna ansedd', har äggformigt lansetllika liop-

tryckta småax, med oftast i3 småblomster i hvarldera.

Dä frö en af detta gräs finnns bland räg^^n och blifva

med den nialna till mj<"l, hvar.if bröd skall bakas, far det-

ta deraf svart färg ocli bäsk obehaglig smak
; och ehuru

v. Linné, efter de uppgifter han fatt, berättar at detta

grnsslagets fro skall göra yrsel hos menniskor och höns,
torde dock derna verkan, om den nånsin inlräffar, varii

obetyilli£, I Skåne brukas gräset till färgning. Det Ikinder
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med Rjolostan, såsom ined alla frodigt v.ixando orter, att

de lätt Jurqvfilva andra växter i sitt grannskapjOcli således

älven sJiden pä åkrarne. Der af har Jandtmannen, som sår

sad ocli lår berga ogiäs, troit att den l^irra förvandlades i

den sednare. Orsakerna liiiiliU se n:o i4''j. Otjenlig väder-

lek vid saningen och illa tillredd, sur och seg jord bidra-

ga äfven till ogräsens trelnad och sädens för<jvälvande. —
Boskapen äter gräset, nicn till odling duger det icke.

Tab. — lig. a. axlastet med en topp-blomma och blom»

foderskal qvarlemnade. — b. ett smiiblomsler i nalurl. stor-

lek. — c. det yttre blomsterskalct^ sedt på platta sidan.

<d. dtt inre biomsterskaiet.
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PRUNUS AyiuM.

riCELBAESTRAD. tågelkershär. Svarta Herslur. På

Finska: Linnun Kersperinmarja.

Trädet är högstammigt. Lvfven iitspricka mest

4 af hvar knopp, äro ojenit sågtandade, aflångt

lansettlika och under något finludna. Blotn-

iljelkarne utgöra en parasollställning som sak-

nar gemensam stjelk.

"Linn. F]. Su. p..i65 Cl. 12. Icosakbk. iipyn. Lllj- Sv. Fl. s. ig4.

Kl. 8. Tj re EM ÄN K. i:qvinn. Murr. App. Aled. Tom. 5- p- 209. Pharrri'

Cerasorumnigror. Fruetus, Gummi.

D.e fleste Örtkännare Iiafva ansett detta trädslag skildt till

sin art från rätta Ke.rshärsträdet ( Pr. Cerasns) , hvars blom-
stjelkar ha en gemensam stjelk tUI fäste för parasollställnin-

gen, och blad , som äro glaiia. Men Smith i sin Fl. Brit. p.

627 gör Fågelbärslräflet till en artförändring af det egentliga

Kersbärsträdet och anför karakterer liil deras åtskiljande. Det
är ej lätt att afgöra hvilkcndera meningen är rättast. F.tt vant

ega igenkänner lätt Fägelbärstriidet pä dess resligai-e växt^

rakare grenar, mera hängande ech djupare sågtandade löf»

Detta är stamträdet för de sötare kersbären ( Fågel-

bär , Bigarråer, Spanska Kersbär m. fl.), hvilka äro

mer eller mindre lijerllika och ha huden mei^ fästad vid köt-

tet. De sura Kersbären med sina artlörändringcir äro mera
rundade. Emedlertid iorefalla stundom artlörändiinparne sä

blandade, att Botanisten med svårighet nppger karakterer,

som för båda arterna äro beständiga. För min del vill jag

hellre begå ett misstag med v. Linne, än på någon annans
trovärdighet och utan egen öfverty^else lysa med en ny-
het utan väsendtligt värde. Detta trädets löf äro merendels
längre och smalare, dess löfstjelkar lia oftast 1-2 körtlar

vid spetsen och äro spensliga, hvaraf löfven blifva nedåt hän-
gande. Elomstjelkarne sitta ej mänga (2-3) tillhopa. Fruk-
ten är mindre än Kersbärsträdets, ofta svart, något litet

aflång, föga saflfull, söt och med stor stenfrukt. Blommorna,
som på detta träd sitta på 2 års gamla grenar, utspricka

hos oss i början af Juni; de på Kersbärsträdet sitta på års-

gamla qvistar enligt Reichard. Frukten mognar i Augusti.

Ifrån staden Kerasuns i Kappadocien vid svarta hafvet,
der Toiiriiefort selt kersbärsträd växa vilda på backar och
små kullar, tror man att de först kommit till Europa ; och
att de enligt Fli?iii berättelse, år 680 från llonis uppbyg-
gande, GiiQi Liicu/ä siigex öhisi Mii/iridaus, kommit till I-
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tallen, livarifrän ile 120 ur derefLcr lörsf; blifvit flytfaUa
tiU England. Nu liafva dessa Ir.idarler vant sig vid vfirt

liärda klimat, sä att Kinnekiille och n."igra st;iiien i Sk'ine
ixainbrinna vilda eller sjellinant växande. K<^rsb.iTstrad.

Genom odling, ym])ning eller okuleriug förb^tiras Iruki^jn,
ocii häller man Jöro att stammar af Fagelbirsträdet tjena
bäst, i synnerhet till lurädiing af de större och sOt.ue kers-
börssorter. Dä trädet blir gammalt eller annars skadadt,
sä art barken spricker eller veden blottas-, utsilas saften
genom öppningen, stelnar och ger en häda lik Gummi
Arabicum , tjenlig till samma ändamål, och inn; hällande
något födande ämne, såsom gagneligt involverande i röd-
sot, grusplägor , stranguri m. m. Trädet lider likväl hära£
såsom af en sjukdom, som försvagar det och beröfvar gre-

nai^na sin näringssaft, hvaraf händer att det dör små-
ningom bort. — Fruktens nytta såsom rå och sylJad är all-

mänt bekant. AI saften, lemiiad med socker att gäsa, fäs

ett välsmakligt vin, äfven som af frukten och kärnorna
stötta tillsanunans tillredes i hast genom tillsats af annat
vin, sockor och kanel, det bekanta kersbärsvinet; Spiritus

kan äfven af kersbär distilleras. Af kärnorna stötta och
med vatten distillerade , erhåiles ett vatten, som likväl anses,

dels för likheten med distilleradt vatten af bladen till Pr.

Laurocerasus, hvilket är giltigt, dels för den erfarenhet
man i England haft på dess skadlighet, dä det varit för

litet utspädt, såsom mindre säkert, hvarföre det blifvit

ntur Engelska Farmakopéerna uteslutet. Fågelbär stötta

lillika med stenarna och kärnorna, kunna sedan de med
tillsats af jäst fått undergå jäsning , distilleras och ge
en spiritus eller likör, som liknar franskt briinvin och vär-

deras mycket i Sveitz och annorstädes under namn af Kir-

schenw^asser. Af denna spiritus tillagas med vatten, citron-

saft och socker, god punch. Sirap kokas äfven af Fågel-

bärsträdets frukt. — Veden eccis'kn.åe^ af Svarfvare och Snic-

kare såsom vacker och härd. — Trädslaget fortplantas med
stenfrukten, som sås om hösten; i unga stammar okuleras

andra bättre sorter då frukten blir smakligare. Fåglar, som
begärligt förtära i synnerhet dessa slags kersbär, bidraga

till kärnornas kringspridande. Att orrar dött af dessa bär,

kommer deraf att stenarna stannat qvar i raagea och ej

der kunnat smälta.

Tab. — fig. ä. blomma med afplockade blomblad. —
b. ståndare. — c. pistill ; båda förstorade. — d. kersbär. —
e. stenfrukten hel — f. — f. 2;ne halfra skal af steolrukten-.

— g. kärnan.
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URTICA Urens.

Étthrnasla. På Finska: Viholainen. antanolJionen.

Bladen äro ovala eller elliptiska ,
sågtandade",

spetsiga, mot hvarannan sittande, och mest 5

ådriga. Blomklasarne äro nästan enkla med
sainbyggarblommor.

l,inn. Fl. Sv. p. 537. Cl. 01 Monoecia 4:anJr. LilJ. Sv. Fl. s. 6g.

Kl. 4. Fykmämn. i:qvinn. med blommor som sakna blomblad. Ä. Veit"

'^k, Hundl. 1747. p- 79. Curtis flora Londiiieiisies.

V.id hänförandet afdenna växt till sitt slägte, måste man , så-

som vanligt, ha afseende på blommans delar; och serian man
anmärkt, att blommorna icke äro zkönade, men att lian-

och honblommor likväl finnas på samma stånd, så har

man träffat karakteren för Sainhygf^nrMasse?i i Linnéska sy-

stemet. Granskas sedermera fröredningsdelarne livar för

sic, så finnes hanblommans blomfoder /jbladigt, med ett

bägarformigt håningshus midti emellan de spänstiga stån-

darna, i stället föl fruktämnet; honblomman har abladigt

blomfoder, som efter blomningen omgifver ett glänsande

frö: båda sakna blomblad. -Detta utgör NässelsJägtets ka-

rakter och räknas Nässlorna till naturliga örtfiocken Hfass-

blacliga växter, (plras scabrida). Elternässlan , täckt öiVer-

allt med stickande hår, hvilka i vår hud, liksom Brännäs-

slans (n:o 68), orsaka nässelbränning, är skild från densam-

jna genom 2-0 gånger lägre växt, Ijusgrönare färg, årig och

hvit rot, ovala, mindre och rtindare blad, grenigare ört-

stjelk, små, tillbaka böjda, knappt synliga bladskännar, samt

kortare och mindre greniga blomklasar. Don träffas på odlad

god jord, m)'cket allmän , och blommar i Juni, ända till sent

på hösten. Förökar sig myrket och utrotas derföre svårli-

gen; men om den genast och före blomningen flera gån-

ger om sommaren afskäres, eller med roten uppryckts, så

iörsvinner den. Dess åriga rot förvaras ej i jorden till

följande året. Man har observerat alt den blommat ocli

satt frö 2 till 3-4 gånger på en sommar, ('Prof, O. Swartz.

Farninson).

I medicin ocli hushållningen är flen icke af stort vär-

Ue. Älcd utpressade saften ensam ellc;r blandad med mjölk
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säg«s giktkrämpor halva blifvit botade. SpaJa blaå af

denna, brukas om våren i brist på Brännässla såsom grön-

kål; sönderhackade gifvas de med gryn af sHd , och hård-

kokade sönderskurna ägg, åt kalkonkycklingar. För öf-

rigt är Etternässians egenskaper mycket lika med Brän-

;aässlans.

Tab. — Eg. a. hanblomma, förstör. - h. fro -— c^

hoöblomma^ förstor. -— d. ea tagg, förstorad.
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ACHILLEA Ptarmica.

Nys-åkillea. RomersJia Kamiller. På Finska: Aivastus-'

ruoho. Sian-kärsän-ru oho.

ÖrtstjeJken är rak, bladig och glatt, med blom-

qvast i toppen. Bladen smala, lansettlika,

spetsade och fint sågtandade.

Linn. Fl Su. p. 299. Cl. 19. SrNCKNES. polygam. superfl. Lilj.

St. Fl. s. 271. Kl. 15. Svågrar. Olika svågeilag med pipblomster midti

och fjälllgt blomfäste. Miirr. App. Med, Tom. I. p. 169. Pharm, Pur-

micaeHerba,Flores, Radix.

Olägtet igenkännes med hårlika fjäll på blomfästet, intet

fjun på-fröet; äggforrnigt blomfoder, livars fjäll ligga som
taktegel pä hvarannan; samt5-io, omvändt äggformiga

cch nästan runda strålblomster. Dess naturliga örtHock kal-

las växter med Sammansatta Strålblomster. Denna Akille-

arten har kry^jande mångårig rot, alnshöga stånd, glatta

blad; hvita blommor med egna blomstjelkar; långt, nästan

Iialfklotformigt blomfoder; platt blomdisk; 8— 10 omvändt

äggformiga, platta och i ändan Sklufna strålblomster. Fröen

äro hoptryckta och med små vingar försedda. Hårlika ijäl-

len äro långa som småblomstren, jemnsmalt lansettlika, i

ändan trubbiga 0( h ludna. Den växer helst på fuktiga

ställen i södra Sverige , Bohuslän, Dalsland och äfven i Fin-

land samt träffas i små skogslundar. Blommar ifrån Juli

till Augusti och planteras allmänt för sina dubbla blommors
skull, som växten lätt genom odling i god jord erhåller,

i trädgårdar till prydnad. Men som den genom sin vidt

krypande rot, snart utbreder sig, är den gemenfigen lät-

tare att plantera, än att sedan utrota. Dess föga saftiga

blommor vissna långsamt, hvaruti de något likna Eternel-

lerne (Gnaphal. Xeranthemum m. i\.).

Den Akillea hvars beskrifning och figur under n:o 74
förekommer, är i alla afseenden, utom på bloinsterrabatten,

att föredraga för denna, af hvilken växt och blommor, tor-

kade och pulveriserade, för att brukas såsom nysmedel, äro
af så mycket mindre värde, som sådana medel nu for ti-

den sällan brukas, och om de någon gång skulle fordras,
äga vi tillgång på andra lika goda eller bättre. Växten är
»karp, och tuggad för att öka salivens afsöadring, har den
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stimdoiTi bidragit tlJI tandvJiikskur elier botande aJ andra
stocknlngar i munnen. Men härvid verkar den endast
genom sin retande ocli skarpa natur , liksom lättika,

ålandsrot, angelika och andra dylika medels hvilka fram-

locka vätskorna, som du ymnigare i körtlarna afsundras. Den
liknar således roten af Anlhemis Pyrethrum, som växer i sö-

dra Europa och brukas dels såsom retniedel vid parslyti-

ska tiljlällen i tungan; dels att tugga för att påskynda sa-

livens fransilning, och ändtligen älven ipulverlorra såsom

nysmedei.

Tab. — fig. a. ett akönadt. blomster — b. ett hon-

blomster; båda förstorade — c. en sammansatt blomma,
hvars strålblomster äro borttagna, för att visa blomfodrets

beskaffenhet.
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ERYSIMUM Alliaria.

HvlTLÖK.s-KRASSt. På FJuiska. KynsilaiiÅan-yrui^

Örtstjelken är rak, bla.lig och nästan enl:^l. Bla-

den äro hjerilika, tandade och ha bladstjelkar.

l.inn. Fl. Sv. p. 254- Cl. i5- Tet^adyn. sillquosa. I.ilj. Sv. Fl.

S. 277. Kl. iJ FyuvXt.d. långskid. K. Vett. Ak. Kauul. 1750. p. io5.

jlfurr App. Med. T. 2. p. 317- Curiis Fl. Londin. ^Pharm. |^Alliarise

Herba.

D,'etta ar den 3:dje arten af Kras^-slägtet, som Svensla Bo-

tanilien hittills rr-eildelat ( ?e n:o uö— iQ')); vid n>-a lorst

anförda, finna? siigikir^klei-en och ua;a'liga övtUocxen

näiiida. Hvitljkskra^seii delar, nsed whrvH fa iindra växter,

utom Lökslägiet, '^-^enskapen ?,'; lukta snm hvitiuk, hvuraf

den fatt sitt nasnn. Vid en alhrfn öfvcrsiet fd' de naturliga

föremålen och joi)u.>rr!'; . df-m en.eitaii, n"ltr oss garuka

ofta bevi:,- på den san;iiiij^ , att ratiiven 'uibehuiiit si" IVi-

het, att iiivsom låna e^ensKaoer .,1 en kiass eller slägte ,
för

all tilldela dein åt t,n oci' annan an, som efter eiL antaget

systenvfått sin plats i en nnnan afKi^se kiass. Man skulle

val knapjjast viinta att ibland F/''shiducI'i xÅxinYn^ , till livil-

ka alla arter af det bekanta Kå^iiiJtet höra, igfnlinaa lök-

växternas egna lukt, o(h än mindre att dtnna sVulIt ir.if-

fas ä.Ven blfind Svamparna. Denna växt ger e>L^mpel på
förra händelsen och ioksvamppn (n:o 79) på dt-n sednare.

Man igenkänner lätt Hviilökskrassen larsk, })å lukten, i syn-

nerhet om den gnuggns, och uå bladens form; dess upp-

rätta örlstjtik år strekad ocii hela växten är glatt och nå-

got glänsande. Blommorna äro hvita och utslagna i Juni

och Juli. Frö.skidorna bli ganska iåhga och syllikt spetsade.

Roten är 2-årig, eller enligt somliga årig, hvit, tappformig

och med trådlika rötter försedd, samt trifves bäst i skug-

ga vid buskar, pagod, fastän ofta stenbunden jord allmäa'

Scopoli flyttar den till Sisymbrii-slägtet.

I Läkarekonsten är växten afiagd. Den nyttjades for-

dom såsom ett ret medel, lindigare än lok, och lillskref

man den en lösande, svett- och urindrilvande kraft. Ut-

vertes väntade man af dess bruk nyttig verkan mot röt-

sår. Såsom köksväxt har den blllVit använd i såser och
sallat. Raj berättar alt somlige bruka äta bladen på
smör qcti br6d. Hvad för öfri^jt äldre Auktorer (Cainera.-
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rius , Taherncemontanus Ö'c. ) anföra om växtens nyt-

ta i bröstkrämpor, förtjenar ej alt upprepas. Den är så

väl på apoteken som i köket ganska umbärlig; men kan
anses något märkvärdig derföre, att den ger Jöksmak ät

mjölk, om korna lå äta den, livarlöre växten bör utrotas

på de ställen, der föda för mjölkkorom sommaren insam-

las. — Torkade växten förlorar nästan bäde lukt och smak,

hvilken sednare annars är något skarp och bäsk. Utpressa-

de saften innehåller väl de verksamma växtens delar, men
kan ej genom inkokning förvaras, emedan de dervid för-

Kyga. Om färska örten med vatten distilleras, lås något

litet af en väsendtlig olja, som har stark smak och lukt.

Tab. — fig. a. en förstorad blomma, som har mistat

de vid e fastade blombladen — b. en blomma i naturligt

tillstånd , förstorad. — c. rot, sijelk ochrotblad —den greij

Äied fröskidor i naturlig storlek.
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PlUMEX ÄQUATicrs.

Vatten SYR A. Tjerp. På Finska: Savipuolen-jiniru

Rothladen äro Jijertlika och spetsiga; de öfra

breclt lansettlika. Blo7?i7?ion2a skonade, krans-

vis fastade, få äggformiga och nästan alltid'

helbräddade fröskal , utan knöl.

Linn. Fl. Su. p. 117. Cl. 6. Hexandr. 5:?yn- Lilj. Sv. TI. s. 174*

Kl. 7. TiEMANN. 3:qvinu. Murr. App. Med. T. 4. p. 043. Phanii, Ileibss

£nii:x 1. Hydiolapathi Radix,

Viid slrömbräildar, insjöar, kärr samt på fuktiga stnlleit

växer Vattensyran temligcn allmän till 2-3 alnars hogå, p3
mångårig rot och blommar i Juli och Angusti. Örtsljelkeri

är rak, fårad och glatt. Bladen äro lansettlika och spet-

siga (bredare än på n:o 161); de som sitta längre ned äro;

vid basen hjertlika. Blomkransarne sitta tätt, med hårfina>f

ntåi tjcck.Tre, ntdhängi^nde små blomstjelkar. Fröskalen äro;

alldeles helbräddade, utan någon knöl eller kornlik upp.;

höjning, som hos liera andre arter finnes. Den liknar myc-<

ket Spetsbladiga Syran (n:o 161).— Det är troligt att denna,

som utan tvifvel är von Linnés R. aquaticus, är skiljaktig

från den Engelska som Smith (Fl. britt. i. p. 69 j) anför un-

der samma namn och hvilken äger kornförande fröskal

och blåaktiga blad, som också torde vara smalare än den-

nes. Den som får tillfälle att jemföra båda, kan bäst af-

göra frågan. — Syrslägtets arter, antingen derföre att de va-

riera, eller att de frambringa blandade arter (batarder), eller,

derföre att de eljest äro af naturen så närslägtade, äro ofta

svåie att bestämma; och nästan alla naturliga och tillika talri-

ka Slägtens arter, hafra denna omständighet gemensam. E«
allmän regel, efter hvilken med absolut visshet, gränslinier-

na kunde uppdr«gas, emellan ursprungligt särskilta artet

och deras variationer, torde lika litet gilVas, som åen, ef-

ter hvilken Siägten , Ordningar och Klasser skulle kunna
med säkerhet utstakas. Kolrenters försök, att genom flera

slägtledcr förvandla en art helt och hållit till en annan»

ge styrka åt denna förmodan.

I medicinskt afseende är denna ört icke utan värde.'

Dess stora månggreniga rot är i ytan svartakiig och ini

salirangul, af en tydlig bitter och bäsk smak, innehållande

sammandragande ämne; hvarigenom dess dekokt eller iö-



RuMEx Aquaticus.

fusion, gjord med välten, svartnar af iernvllrlols upplös,

jiing. S^tsom nyttig emot skörbjugg och krämpor som der"

med halva gemenskap, elaka rötsår, blödande tandkött

m. m. , har man rekommenderat dekokten både invertes

x>ch såsom omslag att lägga på såren. Roten torkad och

fint pulveriserad, lorenar egenskaperna af ett g"dt tind-

pulver, emedan det stärker tandköttet, renar och fäster

tänderna cch förekommer eller borttager röta. För öfrigt

har denna troligen lika egenskaper med n:o i6r , och skul-

le vid samma tilliällen kanna användas. Kan hända förtjen-

te växten mera Läkares och Huihållares uppmärksamhet

än man nu för tiden synes gifva den.

Xab. — fig. a. hanblonima — b. fruktämne med sina

ludna märken — c. honblomma — d. ett helt frö — e.

©tt afskurit frö; alla förstorade -— f, en greö med mogn»

frö — g. rolblad.
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SESLEPlIA CoErxULEA.

{Cynosuriis coeruleus. Linné).

Elf GRÄS. Elfdans. Elfexing. Elåexing;

Strået är enkelt, utan knä och rakt. Axet
äggformigt, med småax, som Hgga på hvaran-

nan, och till skiftes sittande ensamme blom-

skärmar.

Linn. Fl. Su. p. 3o. Cl. 3- Trxahdr. T.g)-xi. Lilj. Sv. Pl. s. 5:4. K.1.

3. TBEMifl^•. 2:<ivinn.

Viid jemförelsen emellan detta gräsets kannetecken och

de som tillkomma Kmnexingen (n:o 66), hvilka tillförene

utgjort ett slägte (Cynosurus), hoppas jag man skall fin-

na gilltiga skäl, hvartére Haller, Juaieu, Smith m.i\. skilt

dem i olika slägten, och hvarfOre deras exempel här blifvit

efterföljdt. Utom den stora olikhet i axens form, hvilken

hos detta liknar y^ngAampe/i (n:o25), igenkännes Exingsläg-

tet med 2:ne och mängblommiga blomfoderskal; ett eget

och bladigt fruktfäste på ena sidan; småaxen, som hysa

flera blomster, sitta äfven åt en sida och hafva vid basea

hvardera en ensam kamlik blomskärm, som sitter till skif-

tes med de öfriga. Deremot äger Seslerie-slägtet till ka-

rakter, 2:ne blomfoderskal, som ha borst och hysa 2, säl-

lan 5 blomster, hvilka ha hvardera 2 blomskal: det yttra

Standadt och det inre 2tandadt. Dess 2-5blomstriga små-

ax sitta på gemensamma axfästet, liksom vanligt hos grä-

sen, rundtikring och bilda ett äggformigt ax. Vid basen

af de nedersta småaxen och stundom endast vid det under-

sta, finnes en liten sträomlattande helbräddad blomskärm.

Kamexingen och Elfgräset äro således hvarken till utseen-

de eller vettenskapliga kännetecken så lika, att de kunna
med skäl räknas till ett slägte ; dessutom äro nu flera arter,

som böra föras till Sesleria bekanta, hvarföre detta ?,Vi\sr

tets antagande är så mycket mera billigt. — Elfgräsets rot

är mångårig, ganska lång och buskar eller tufvar sig. Strå-

et är knappt \ aln högt, trindt, strekadt och ofta nedtill en-

dast bladigt. Bladen äro smala, jembreda, krökta och
något trubbiga. Axet är blåaktigt, något mörkspräckllet
ech glänsande. Det; blommar om våren i Maj eller Juni

månader; och trifves bäst på magra och vattensjuka ängar.
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Öf/crtron, skyddad af okunnigljetens mOrker, utbredde
fordom GuJomligheter öfverallt, ocU i dessas verkningar
sökte inan beqvämligen orsaken till de Jiändelser, som an-

nars i naturen voro svära att förklara. Elfvarnc voro
efter fornLidens begrepp och Sveriges hedniska Gudalära,

smä fromma varelser, som bebodde strömmar och smärre

vatten, samt svarade ungefär mot Romerska Mytologiens

Tritoner. Dä man ännu icke viste att ett eget grässLig

,

genom sin iärg och egna sätt att växa, lörorsakdde helt

naturligt de ljusblå fläckar, som man ofta säg på ängar-

na, tog man såsom vanligt sin tillHykt till okända sjelf-

skapade varelsers åtgärd, och inbillade sig att der de så kal-

lade Elfvarne dansat i ring, uppkomm.o på ängarne sådana

runda olikt färgade fläckar. Med Naturalhistoriens framsteg

har många fördomars och vidskepelsers förstöring varit

förenad, och ju mera de praktiska vettenskaperna odlas,

ju mera måste antalet af falska begrepp minskas. — I

hushållningen är gräset föga märkvärdigt i annat afseen-

de , än att det utmärker, enligt Bar. Braimers tanka (om

åker och äng s. 119)) dålig sidländ jordmån och tillkän-

nager, när det finnes pä ängar, att dessa böra genom af-

loppsdiken, plöjning och gödning uttorkas och jordmånen

förbättras. Dess starka härdiga rot förqväfver andra väx-

ter i sitt grannskap och äfven små buskar; i synnerhet har

man trott sig finna Enbusken mycket hindrad i sin växt

.och stundom utrotad af Ellgräset.

Tab, — fig a. ett af småaxen med a blomster ock

hvar sin blomskärm. — b. blomskärm. — c. det inre blora-

sterskalet. — d. det yttre Siuidade.
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Korgpil. 2)j7t pil. T)slt vide. Pu Finska: Koripaju.

BusJigrenarne äro långa, smala och nijuka. Löf-

-ven smala, lansettlika, langa, spetsade, hel-

brädclade och inunder fmt silkesludna.

Linn. Fl. Su. p. 355. Cl. 22. Dioecia. 2:anclr. LilJ. Sr. Fl. s. 002.

Kl. 15. Samsuli-e. Åtskilde. Hänjrblomstrige med han- och bonblomster

pa säiskiha träd. Ä. Patr. ^^.'Hush. J. 1780 Febr. s. 5S.

V_/m naturen efter en viss form, som man kunde kalla

SiäglForm , haft lättare att tid efter annan uibilda ett stort

antal arter; eller om hon, framför andra, föredragit som-

liga Slägter till inrymmande af mänga arter: så Lör det

talrika Pil- eller 6c'iigsliigtet visserligen till dessa. Den re-

dan vid n:o 98 beskrifne Sälgen utgör en af detta

slägtes arter, och svenska Flora räknar troligen omkring

5o sådana särskilta, af h vilka man skulle kunna, för att

lämjDa sig efter vårt språk, kalla Sälgens närmsta slägtin-

gar Sälgarter och de öfriga , som mera likna Pil, med dess

namn; Tidjearterna , kunde i anseende lill buskformen en_

dast fä delta namn, men gränsorna dem emellan bli svår-j

alt noga bestämma, ölägtet igenkännes med i-5 ståndare
och en håningförande körtel midt uti hanblominorna ; med
2 märken; Iröhus, som är askaligt och har i rum för mån-
ga fjunförande frö. Intetdera slaget af blommorna har

blomblad, men båda ha ett mot blomfoder svarande hänge-

fjäll. Hängblomstrige växter
(
pl:£e amentacca,-) kallas detta

slägtes nslurjiga örtflock. — Korgpilen växer som buske,

med ganska långa, smala och smidiga grenar, på hviika

löfven sitta spridda, något upprätta, med korta löfstjeikar'

försedda, nära qvarters långa, på öfra sidan gröna och

glatta, inunder Iivita, silkesludna, med en tydlig rak nerv;

och många smärre ådror, som gå paralelt. Biadskärmar-

Hiarne, då de finnas, äro smala och lansettlika. Blomhän-

gena, som utspricka lörr än löfven, äro cylindriska, med
rundade, något trubbiga och ganska ludna fjäll. Ståndarne

äro gula. Fröhusen äggformiga, utan sijelkar, något silkes-

ludna. Honans slyl är jemnsmal, cylindrisk och läng. Märke-
na äro spelsiga, fina och allmännast dubbla såsom hos an-

dra Pilarter. I södra Sverige och mest vid byar, der den
förmodligen i början blifvit planterad ^ växer Korgpilea n»
alltniin ccli blommar i Maj,
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Rti.skcn växer fort och planteras derföre till livar-

jeh.indfl hushållsbeliyf. Till Lusthus eller Löhalar i irfid-

gAifiar Iirtr jag sett den ])];)nterad, hvarrill den sä vida

är passande, som den snart liinner att täcka taket och är

ganska böjlig; men som löfven icke äro breda, ger den.

icke så fullkomlig skugga, som andra trädslag med bredare

]ör. Far busken växa på höjden och tillika bli något tjock,

tjenar den att klylVns och nyttjas till tunnband, som an"

närs utrikes ifrån årligen pläga införskri I sas. De smärre
qvisfarne nyttjas till band på smärre trädkäril, och äfven

såsom vidjor, att snodda, derrned fastbinda halmtak, samt;

till så kallade hankar på gärdesgårdar, så väl som till mån-
ga andia beliof, i stället lör rep och tåg. Större och min-
dre korgar flätas af denna buskens grenar, och der rik till.

gång pä dem finnes, inflätas de uti gärdesgårdar tillstång-

sel eller för att afhålla vindar och skaffa lugn åt plantager.

Med snedtoch mot hvarannan lutande telningar, planterade

i rader och, sedan de börjat växa, flätade i rutor eller kors-

vis , utgöra de vackra häckar eller lefvande gärdesgårdar.

Förmodligen äger barken mer eller mindre af sälgbarkens

egenskaper i medicin, och skulle i brist på bättre kunna
niot frossor eller såsom stärkande i allmänhet användas.

Afven som barken bör vid garfverier och skinnberedning

kunna gagna. Med afskurna grenar som nedstickas i jorden,

fortplantas busken lätt, i synnerhet om stället är fuktigt

och jordmånen sidländ. Om 5 eller 6 års gamla buskar

»'skäras ' aln från jorden, gifva de nya telningar, som en-

lij' gjorda observationer, på ett år kunnat växa till 5 alnars

högd. Löfven ätas af boskapen ehuru mindre begärligt.

Tab. — fig. a. en liten gren af ett hanträd i blomma
— b. honblomma, förstorad — c. hanblomma, förstor.

—

d. en dylik af ett honlräd, hvars öfra blomhängen äro

nyss utslagna, men de nedre fröbärande. —
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SCORZONERA Humilis.

L .1 o S K o R s o N i R. Si-i7irot. Svinhlomsler. Ringormsrot. Tå

Finska : Sian-jmui.

Örtstjelken har oftast 2:ne blad och är enblom-

mig. Rothladen äro platta, lansettlika och

med 3—5 raka nerver.

Zinn. Fl. Su. p.267. Cl. 19. Stngenes. polyg. retjual. L<7/. Sy. Fl.

s. 552. K.1. 15. Svågrar, lika Svngerlag.

i^korsonérslägtet, livaraf blott denna hos oss ar vild ocH

den sä kallade spanska (Scorz. hispan.) planteras i trädgår-

darna, igenkännes med bart blomfäste, ijäderlikt fröljnn

och ett blomfoder hvars ijäll, liggande som taktegel, ära

skrofiiga i kanten. Denna lågt växande Skorsonér har en
enkel, rak, qvartershög örtstjelk med några bredt lansett-

lika blad nära vid roten, och ett smalare, som sitter högre

upp. I stjelkens öfra ända är vanligen blott en blomma

,

men stundom märke efter en på sidan, hvilken dock säl-

lan utvecklas. Det händer med denna såsom med flera

blommor, i synnerhet af dem som höra till naturliga örtfloc-

ken Sammansatta växtlJoviinor {yA-.vc. compos;a3), att blom-

man, troligen af röta, förändrar sig till ett svart eller vi-

olett fint pulver (jfr. n:o i4fi)- I Sveriges södra provinser,

såsom Vestergötland, träffas denna ört på något ISgländta

öppna ängar, i vissa trakter allmän och blommar i Juni el-

ler Juli, samt har sannolikast n.ångäria i"ot, ehuru somligo
anse den såsom aarig. Kanhända fröar den sig 2:dra å-

ret sedan den biifvit sådd , liksom Spansk Skorsoxitr^

utan att roten derlöre dör bort.

Jloten, sorn begäi-ligt eftersökes af svinen, hvilka då til-

lika förstöra gräsvallen, är ganska smaklig; kan kokas ocll

nyttjas såsom sparris ocfi älven såsom andra slags rötter,

för att läggas i soppor. Det torde väl löna mödan att

genom omplantering och inflyt tr.nde i god trädgårdsjord
förbättra smaken pä denna rot och derigenom göra den
till köksväxt; kan hända skulle den i godhet snart nog
bli nästan lika iörträffJig som spanska Skorsonérrötter.

Tab. — hg. a. strälblomster — b. diskblomster — C
fto — d. ett af fröfjunens här eller borst — e. rotblad —
f, rot. Utom de a sistnämda figurerna , äro sila fö?»

siorade.
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ASPARAGUS Officinalis.

Sparrisort. Asparris. Pä Finska: SparUi-jnuri.

Öitstjelken är mest rak , trind, icke trädaktig,

med mjuka hårlika blad och nästan ensamma

bladskärmar.

l,inn. Fl. Su. p. 108. Cl. 6. Hexandr. i.gyii. t/V/. Sv. Fl. s. i6a. K!,

6, Sexmänn. i:qvinii. K Vett. y4k. Handl. 1765". p. i6r. Vothm. Träg.

Cathech. Öfvers. at" O. Swartz. s. 162. ficc. Murr. App. Med. T. 5. p. 171,

Cullen Mat. Med. uebers. von Consbruch. 8:0 i/SO- P- lOj- Pharin. Asp,

Turiones, lladix^

E.ihuru v. Linné redan kände denna såsom vild vaxando

i Skåne, torde den dock knappast vara en ursprungligen

svensk inhemsk växt. Slägtet, som räknas till naturliga ört-

f^locken Liljeväxter , igenkännes med Gkiufven upprätt

blomma utan blomloder; ganska kort styl oeli 3 märken;
bäret formeras ölver blomman och liar 5 rum med meren-
dels 2 frö , som på yttre sidan äro konvexa. — Denna arten

har mångårig krypande rot, med långa raka trädlika költ-

aktiga rötter. Stjelkarne vara blott ett år, äro allmännast

raka, men hos en artförändring något nedliggande, greni-

ga och blndiga; hinna i synnerhet genom odling till en
höjd af 2 alnar. Bladen sitta knippvis, äro smala och spet-

siga. Blommorna, försedda med blomstjelkar, som utgå
mest från grenarnas fästen , äro nedhängande. Bloiuflikarne

eller blombladen äro likstora, ofta vid basen hopväxta.

De korta ståndarna sitta dolda inom och på blomflikarna.

Fruktämnet ar nästan rundt med 5 fåror och knappt någon
styl, men med 3 små märken, som åtskiljas, ju mera
frukten mognar. Bäret är Ijusrödt, glänsande, klotrundt
och ghitt samt fröen svarta. I Augusti träffas den i blom-
ma. Planterad fordrar den fet, lös och god jord, samt sol-

sken; vild trifves den äfven på ängar och i stenig sand-
jord vid hafsstränder.

Södra Europa och Siberien äro Sparrisörtens rätta hem-
bygder, men för unga skottens skull, som egentligen kallas

Sparris odlas den nu äfven hos oss. De vilda ge bäskare,
men dock ätliga skott. Med en undransvärd hastighet upp--

skjuta de af äldre rötter tidigt om våren, när värme och
våt väderlek inträffar och som de bli sega när de få växa
något öfver jordytan, plär man mornar o<.h aftnar afskära
dem. Bonnemain påskyndade Sparris-skottens framkomst
gcnoin rännor emellan sängarna ocii varmt vatten som led-
des i dem ; han tillskrifver vattenångorna den verkan att

skotten syntes 3 dar efter. Amlras försök ha senare visat

att samma utväg med fördel kan användas vid andra väx-
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ASPARAGUS OfFICINALIS.
ters framlockande ur jorden. De livita med giornktig
knapp anses vara bäst; dessutom jii t)ockare ocJi niöiflre,

ju bättre. Växten eller roten bör åtminstone vara 3 år

gammal, förr än man börjar nyttja skotten, oth längre än
till medlet af Juni månad skäras de icke; roten måsteder-
vid aktas. Man räknar pä 12- i5 års lid till nyttjande af

en Sparris anläggning, om den blilvit väl anlagd och vårdad.
•

—

^Gw. större Sparrisen kokas, sammanbunden till små knip-

por, i vatten och ätes med smält smör, som afredes med
äggegula, litet hvetmjöl, vin eller citronsalt och socker ; den
smärre sönderskäres och brukas i soppor eller såsom grö-

na ärter med kräftsljertar och späda morötter m. m. —
De äro ej särdeles födande , men genom sin söta och egna
smak rekommendera de sig, helst om våren då brist är på
andra grönsaker. Såsom urindrifvande och måttligt förtär-

da äro de ofta helsosamma. Men personer med svaga mat-

smältnings - organer känna ofta olägenhet af deras öTverfiö-

diga bruk. Dess verkan på urinvägarne tyckes bevisas af

urinens egna stinkande lukt och färg, efter ett längre fort-

satt bruk af dessa skott, hvilket likväl Ciillen icke finner

nog afgjordt. Forntidens läkare tillskrifva hos olika kön,
en alldeles motsatt verkan af mycket sparrisätande; det

ena troddes deraf blifva ofruktsamt. Och i fall det livila-

de på nog säker erfarenhet, att uiindrifvande medel hos

det ena könet tillika retade till vissa begär, och att de hos

det andra skulle drilVa starkt reglerna, så torde denna tanka

derigenom kanske kunna förklaras. INJu för tiden brukas

icke sparrisörten i medicin. — Om dess kostsamma odling

med frö och med rötter är mycket skrifvit. Af frö \idi% i

dålig jord snarare duglig sparris, än af rötter, som flyttas

från fet och mustig jord. Men i fillmäi\het sagdt, är det

väl säkrast alt plantera den med rötter. Hösttiden plär

merendels väljas, ehuru det äfven kan ske om våren. En
graf af 6 qvarters djup uppkastas , hvaruti lägges elt qvar-

ters tjockt hvarf brunnen hästgödsel i fuktig lerblandad

jord, men kogödsel i sandig och torr jordmån; der ofvan-

på god trädgårdsjord, så att sängen blir nog hög, och i den-

na läggas rötlerne radtals \-\ alns djup. Plantor, som på sär-

skilt säng blilvit ifiän frö uppdragna och äro par år gam
la, nyttjas helst till plantering. — Om hösten alskäras de

gamla stjell;arna; sängen beläckes sedan med årsgammal

kogödsel, som om våren till en del nedkrattas emellan

sängarna. Det linare af gödseln, som blir qvar på sän-

gen, hackds varsamt ner i jordytan af sängen; den i

går.pjStigarne, mellan sängarne ,
genom förra vårens dit-

lagda gödsel, mustiga jorden, fylles till par tums höjd på
sängea livar vår,

T.ib. — fig. a. blomma — b. blomblad med derpå fa-

stade ståndare — c. gren med bär — d. ett afskurit bär—
e. 4 frön sedda på olika sidor — f. ett skott^ eller Spar-

ris — g. fruktämne med fruktstjelk.
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THLASPI Arvense.
PenkinGört. SJiillwgfrÖ. TasJigräs. Trudluk. På Finskal

Maannousemiscn • rnolio. Taskii • h einii.

Örtstjelken är grenig upptill och bladig. Bladejz

aflånga, tandade och glalta. Fröskidorna luii-

da, hoptryckta och släta.

Linn. Fl Su. p. 226. CI. 15. Tetradtw. siliculosa. Lilj. Sv. Fl,

S. 275. Kl. 12. Ftrväldige, kortskiilade. JMiirr. App. Med. Tom. 2,

p. 354. K. Fett. Ah Ilandl. 1750. s. 100. — 1766. s. 269.

G.enom de anförda Auktorer är växtens rum i artificiela

systemet tillkännagifvet. I det som kallas mera naturligt,

har den sin pLits ibland 7-/-(VjA-/^<^zJe växter (phee siliquosce).

Siägtet liar en ornvändt äggformig, i yttre kanten nruupen,
fröskida , hvars valvler eller fröhus-skal likna något en båt

med köl niidt i, inneslutande mänga frö. Den art Läran-
föres, växer på årig, liten rot såsom ett nog allmänt och
förhatligt ogräs på åkrarna, får glalta stånd af \ alns höjd
och blommar i Juni eller Juli. Bladen äro vid basen pil li-

ka och till hälften sijelkomfattajide. Kolbladen ha stjelkar och
äro trubbiga. Blommorna äro små och livita, med helbräd-

dade blomblad. PVöskidan är hjertlik, nästan rund med ut-

bredda tunna kanter. På mager jord skall den träitas med
lansettlika och nästan helbräddade blad.

Fröen, som äro små, svarta, något hoptryckta och med
koncentriska strek , smaka skarpa och något likt lök. De
ge ymnigt olja; men i medicin, der växten fordom jemte
så mycket annat onyttigt och öfveriiödigt varit brukad, kan
den rätt väl umbäras. Senapsfiöen äro bättre och säkrare
att i dessas ställe tillita. Örtens löklika lukt och smak igen-

finnes i mjölk, smör och ost, då mjölkkorna äta ymnigt Pen-
ningört, och sjelfva köttet lår löksmak om slagtboskap
nyss förr än de slagtas förtärt växten. Likväl återvinner
mjölken inom a-3 dar sin naturliga smak , om korna få

annat gräsbete. Fåren &'Ägf.% icke äta Penningörten. Att
växten skulle lördrifva vägglöss ur rum och sädesmaskar
ulur spaimmålsuodar, är väl uppgilVit, men lär icke kun-
na anses som säkert. Det så kallade Shärjjrö , som i Bygg-
ningsbaikens 8:de kap. 4.-de %. såsom elt skadligt ogräs
omtalas, och hvars utsående i annan mans åker stralias

med förlust af ära och med penningböter dessutom, sy-
nes med mera skäl angå denna ört än OrobancJie major

,

hvilken svårligen låter med frö fortplanta sig, men har i v.

Linnés Flora Svec. blifvit kallad SkjorffrÖ.
Tnb. — fig. a. fullkomlig blomma — b. blomma utan

blomblad — c. fruktämne med märke. — d. ståndare och
pistill, sedda på ena sidan — e. du samma sedda från ei^

anaaa sida — ^ * \isar att stjclkun der bliivit afskurtJi.
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FONTINALIS Antipyretica.

Stor Kall mos sa. Eldfast vaitenmossa. Loriliemossa.

Stjelken är flytan tio ocli grenig. Bladen kölfor-

migt hopvikna, spetsiga och sittande i 5 ra-

der. Fröhiisjodrets blad (perichaetiuni) äro

trubbiga och frölocket (operculuni) sjllikt.

Unn.YX. Sv. p. Ö79. CT. 24. Cryptogam. Miisci. O. Swartz. Miiic

fjond. Sv. p. 72. l^ilj- Sv. Fl. s. 409. Kl. 16. Lum< gifte. Mossar.

^å kallad Stor Källmossa finnes nästan alla årstider, fästad

med sin mångåriga rot, merendels pä stenar eller trädstyc-

ken, uti floder och bäckar eller sakta rinnande vatten.

Växten uppnår qvarters eller halfalns längd, och träffas

sällan med frukt. Bladen äro svarfgröna, helbräddade,

äggformigt lansetilika och ulan ådror. Fröhusen sitta på
sidan af stjelken nära vid bladens fästen , äro ensamma»

afhinga och antingen sakna fruktsljelk, eller äga den gan-

ska kort. Den är omgifven med småblad (perichaetiuni)?

som ligga tätt såsom fjäll på hvarannan, äro trubbiga och

betäcka till en del fröhuset. Frölocket är koni kt , temme-

ligen rakt och spetsigt. Den derpå sittande mösslika be*

täckningen ( calyptra) är spetsad, syllik och bar. Mynnin-

gen af fröhuset (peristomium) äger dubbel tandrad , af

Lvilka den yttre har mest i6 åtskilda mörkbruna tänder,

hvilket utgör KällmossesLiglets kännemärke, jemte det att

kapselns stjelk eller bas merendels är innesluten af det

fjälliga fröhusfodret; \\ftxi inre är röd, koniskt och vackert

nätlik. Naturliga örtflocken kallas Mossväxter (MusciJ.

Om någonstädes Proniethens ^ som, enligt Grekiska Fa-

blerna, gjorde Menniskoslägtet den vigliga tjensten, att i-

irån solen nedhämta den första elden , iörtjent en Gudom-

tig dyrkan, så hade det visserligen vaiit i norden, der kli-

matets stränghet bort lära inbyggarne att högt värdera

delta lika välgörande som ödeläggande och farliga element;

Och hade naturen, ibland sina rika tillgångar, förvarat oss

elt ämne, tjenligt att ulan mycken möda och kostnad?

sälta en passande gräns, vid alla tillfällen, lör eldens sjelf-

^agna och skadliga utbredande; huru mycket borde vi icke

då lacka naturens Upphof, som på de trakter af jordklotet

der del bäst behöfdes, hade gifvit utvägar alt trotsa kli"
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rnalcts vuldsamhet, ulan att btJiulva Irukta det tlerllll glf.

na inedlcls farii^f^a verkalngar! v. Linn ii, dn han gaf den-
na källniossa namn af antipyretica , synes bafva veJat ut-

märka växtens furniodado egenskap alt motstå eldens ut-

bredande, ocfi berättar i sin skånska Hesa, att om denna
mossa stoppas emellan sj)ismuren och väggen i trädhus

,

skulle elden icke kunna gencm springor i muren genom-
tränga mossan IVJr att anlända väggen. Med all vördnad för

den enda och odödliga v. Linnks minne, vägar jag dock
icke försöka att göra denna uj)pgirt trovärdig, emedan
mossans brännbara natur och ölriga egenskaper gifva der-

till ingen säker anledning. En annan i Dalarne och Ge-
strikland bruklig fördel af denna mossa, kokad i svagdric.

ka och nyttjad till fotbad i bröstsjukdomar, är deremoi;

så mycket troligare, som fotbad i allmänhet vid dessa sjuk-

domar kunna vara att rekommendera ; men om mossan

dervid gör något särskilt utmärkt gagn, lär ej ännu vara

afgjordt.

Tab. — fig. a. fröhuset med dess sraåbladiga foder—"

b. mösslika betäckningen ( calyptra ) med en del af frö-

liusets eller kapselns mynning, hvars yttre tandrad är till

en del afstumpad så att inre mynningen eller peristomium

synes •— c. fröhuset med frölocket (operculum) synligt;

ajlla förstorade. — d, en gren förstorad; särskilt.
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CAREX Vesicaria.

B LÅ s • s TA R R. LappsJiostarr. På Finska : Lapiii-sara,

På Lappska; Kap?nocksuini.

Strået är hvast, 5kantigt, med breda blad. Axen
kortstjelkade, tjocka, cylindriska och nedhän-

gande. //a««x<?/2 ha stjelkomfattande, långa,blad-

lika blomskärmar. Fröhusen äro allånga, upp-

blåsta, i ändan syllika med suddiga spetsar.

Linn. Fl. Sv. p. 335- Cl. 21. Monoecia 3:andr. Lilj. Sv. Fl, s. 2g.

Kl. 8. T R£ M a:4 ^' I Kc AH med luiii- och honblornster åtskilda på samma
Stånd.

D,et har redan vid Sandstarren (n:o i56) blifvit anfördt,

hvad som angår Starrslägtets allmänna kännetecken. Den-
na art har mångårig krypande rot, alnshöga slrå med
skarpa kanter, i-aka, spetsiga och i kanten sträfva blad.

Blomskärmarne äro utan slidor, räckande öfver strået och

likna blad. Hanaxen äro 2-0, smala och spetsiga, med sma-

la lanseltlika blomsterskal. Honaxen äro 3-4, korta,

trubbiga, med älven lanseltlika spetsiga blomsterskal och

pistiller med S märken. Fröhusen bU något utspärrande

och längre än b omsterskalen , äggformiga , spetsade ,

uppblåsta, glatta och gulaktiga, med aklutven spets. Fröet

är litet, Skantigt, kort, utan stjelk, med en ganska läng

styl. — En artförändring, som af somliga blilvit såsom e-

gen art ansedd, har mindre uppblåsta och spetsiga fröhus

och ax, som sakna axsijelkar samt har långa honax. —
Biås-starren växer allmänt vid diken och på fuktiga ställen,

och blom.mar oni våren i Maj eller Juni.

Alla Starrarter böra tidigt afsläs, att de ej måtte bli

lör sträfva och styfva till foder; boskapen äter dem väl,

men hästar undvika dem, i synnerhet då stråen äro fullväxta

eller torra och styfva som halm. Lapparne bruka allmän-

nast detta grässlag att lägga uti sina så kallade pjexor eller

skor; de bulta och gnugga det mjukt samt anse gräset,

torrt, såsom bidragande att oin vintren bibehålla värmen,
och om sommaren att förekomma olägenheterna af fotsvett,

samt hålla fötterna torra då de genomvandra kärr eller gå
i vatten. Af gräset snos smalare och tjockare rep, tjenli-
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ga lill Iivarjolianda bruk, att släta om tunnor, att fläta i

stol.sHten ocli iilVen alt al Tunnbindare nyttjas liksom la-

sjösäl" ( n:o i5o) emellan logningarne pu luanboilnar för

alt göra dem lata.

Tab. ilg. a. Toppen af ett i blomma varande stru —
1^. nedra ändan. — c. tojijien af ett , som g;ltt i frö. — d-

Iionblomster — e. lianblomster — f. ett belt frolms — g.

ett afskurit ocli torrt fröhus — Ir. ett tversföre afskurit frö.

— i ett liclt frö ; alla särskllta Irörcdningsdelarne äro

iörstorade.
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till Tredje Bandet af SvcusJi Botanik,

Kir. 145. Rönn-. Erhart , Smiih och flere deras efter-

följare haJVa gilvii; anledning alt ilylta llönneu från det

Linnéska Sorbus-sln^tet till päron- eller äppeltrcHden i

Pyrus-sLl^iet. Ti önske ntt i denna omständighet mälte

linnas en ursäkt för namnet Pyrns, som Svensk Botanik

^ilvit Sorbus aacuparia. Kanhända sknli den lättare er-

liSIias, dä vi tilislä alt mogna Rönnbär, som sakna kärnhus,

likt det som finnes i äplen och päron, berättiga icke

e^entlicren trädet att få namn af Pyrus, Titan lär meJ
mera skäl Ja bibchälla sitt äldre namn Sorbus.

Nr. i.|S. Allmän Kattfot. Zadig n. Friese Archiv

der Prakt. Heilk. liir Schles. u. Sudpreus. i. B. 3 st. —
Orten anlöres säsom nyitig mot Diarx-é, Lefverflöd (Fluxus

l)epat.) och Puödsot, hvarpä åtskilliga händelser i nämde
Afhandling meddelas. Diarré af hämmad utdunstning oclt

som ej velat upphöra under andra medels bruk, botades

lios ett barn, geuom ymnigt bruk af Orten, använd sota

Té eller i form af Infusion. Tid andra tillfällen nj-ttjades

Dekokten förenad med Pomerans-sirap. Uti 2 qvarter vat-

ten kokas en handfull af örten, och denna dekokt varm

förtärdes tékoppsvis flera gånger om dagen.

Nr. 149 Bitter B er g knopp. På finska: Kukonmatta,

Nr. i5o. Insjösäf. På. f. Kahila. Knjsila.

Nr. i52. G AS PO TEN T ILL. På f. Ruixsenruoho.

Nr. i55. Stäkra. i en Afhandling (t/eiJ-. d. iVirkung

des lJ''c/sserfench(ih Ley einig. Krankh. 1S02) om Stäkrans

medicinska nytta, försäkrar Hr. Lange , att i Brunsvi'7ska

landet åtgå årligen många skålpund af denna växtens frö,

till sjukdomars botande ibland menniskor och boskap. De
skola nyttjas i synnerhet mot stötar, benbrott och sår, sä

väl mot Iriika, som gamla, elaka och skörbjiiggsartade.

Men om någon skulle finna detta Stäkrans värde ölverdrif-

vit eller ännu icke af erfarenheten nog besannadt, åtager

jag mig icke alt, emot en sådan förmodan, försvara Hr.

Langes uppgift.

Nr, i6r. Spetsrladig Syra. Det torde förtjcn?!

uppmiirksamliet och ge anledning till nya Undersöknin rrar,

att Apotek. TJeyp.ux i Paris, dä han af roten till Patientie-

syran (P>.um. Patienlia) ville bereda stärkelse, erhöll rent

svafveh Om rcten iint lifves, kokas i vatten och Icmnas
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i Stillhet, Ijnr man liinnit svofvel i skummet, som saft sig
olvanpä. Manne denna bestrmdsfJel /innes i aJla rötter at
SyrsJii^net, eller endast hos najira vissa artei? ingår den
såsom en väsendtli^ beständsdtJ, eller iruiias den blott då
och då under vissa villkor?

Nr. 1G2. LuKTGRÄs. På finska: Dessmurnoho.-

Nr. i65. Gul Gai, ip. Pä finska: MarianpoJina. Det
är besynnerligt af hvad anledning man lilla »t så allm/int

denna växt egenskapen ait ysta mjölk. Fransyska, Jyska

och engelska nanmcn Caille-lait , Bntterstial och C/ieese-

renning utmärka densamma. Likväl vågar jag påstå, dels

i anledning af egna flera varierade försök, dels i stöd af

dem som Panneutier , Deyenx, Rouppe m. i\. anställt,

nit denna egenskap tillhör växten icke väsendtligen ocli

åtminstone icke i alla dess tillstånd. — Med roten kan
iärgas rödt; se Ä. Fett. AJi. Handl. 1745. s. 245.

Nr. 167. Björkticka. PåF. Koivjinkänsä. Tuhnio.

Nr. 170. Äng SKÄR A. På F. Morsiamen-Krminn.

Nr. 171. S TR ANDKF. LiDON, Rttjns Nylt Bibliolh. for

Fysik m. m. i8o3. Cossigny har funnit Indigoämne i Che-

lidon. majns, Scleranth. annuus, Scabiosa arvensis m. fl.

och tror att det finnes kanljända hos alla växter, fast det

visar sig grönt, under vissa behandlings- sätt. Troligen

inneliåller Strandkelidonen älven Indigo ; och att Cerinlhe

major skulle med fördel kunna till Indigoberedning an-

vändas, synes mig ganska sannolikt, emedan växtens färg,

då den blifvit torkad, visar utmärkta tecken dertill. —
Om Indigo tillredning, se feide Sv. Bot. i:sta Bandet Nr.

55. Vanligast brukas dertill den Indiska Indigr)fera tinc-

toria , men älven arterna Anil, hirsuta, disperma och ar-

gentea. — På Sumatra fås en ännu finare Indigo af en

ny art Nerium, äfven som i Japan och Kina af flera

slags Polygonum. Prof. Dr. O. Swartz. —
Nr, 172. Slåtterort. Ståndarne böja sig efter iivar-

andra öfver märket; först kröker sic en, och då denna
småningom reser sig opp, böjer sig den närmaste ned till

fruktämnet att inlaga den förstes rum; denna efterföljcs

på samma sätt af den 5;dje i ordningen, hvilken dä den
för sin del bidragit till befrödningen och stiger derifrån

uppåt, lägga sig båda de återstående på egi gång öfver

pistillens märke och fullborda derigenom Irösättningen.

Nr. 17,3. Fl IS K- SVAMP. På F. Ihmisen-sierii.
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Nr. T75. Ask. Äfven al' Fraxlnns rolundlfolla skall

mycken Manna erhålias.

Nr. 177, Glansfrö. På F. R/iÅoÅirenmarJtj.

Nr. 1)66. Hafstäng. Uti Hot/is Neiie Beylräge zm-

Botanik, i:r Band. 1802. bcskrif\as Vaitenväxternas cgnn

behödnlngs sätt ; t. ex. Zostera, Cfiara , m. m.

Nr. 1S7. Hasselbladig Hallonbuske. På Prof.

Liijeblads nmntliga försäkran, kan jag medela den upp-

lysning, att den art, som iian i sia Svenska Flora kallat

Ilub. cresius, är den san>ma som i Sv. Bot. fält namn af

R. corylifolius; deraf följer likväl icke, att v. Linnks R.

caesius, som tyckes vara nog skild från denna, skulle äf-

ven vara samma art.

Nr. 191. Blas-Fukus. Hr. Jac. af Torsdles liar

jiyligcn genom blotta inkokningen af dekokt pa denna

hafsväxt. fatt brun färg i fasc Jorm , ijenlig lör MTdare alt

yiytlja susom saflfärg. Han liar funnit färgämnet bestå

förnämligast i en kåda. Om ylle eller silke, betade i

potlask-lul, dermed färgas, blir lärgen mörkare och tyckes

blifva beständig. — J\lätte denna nyttiga upptäckt tjena

^G.^% uppfinnare till uppmuntran att söka flera dylika! Vi
vänta det med mycket skäl af de kunskaper, skicklighet

och det nit hvarmed han studerar Naturalhistcrien. —
Stoctxhonse har sått fröen af en Fucns ocli erhållit deraf

verkliga j)Iantor. Ruitz borttog blåsorna ])å Fucus natans,

och f.iiin att växten icke raera kunde uppehålla sig i vatt-

net, utan sönk till Lotten; detta visar alt blåsorna genonx-

sin lätthet endast tjena att hålla växten upprätt i vattnet,

Roths Nene Beytr. zur Bot. i:r B.

Nr. \(p. Plommonträd. Om Plommonlrädcts ur-

sprung se Christs Pomologische Handwörterbuche s. 562;

Gch Garteiizeilav^, N:o 42. — Till ett redigare begrepp

om detta trädslagets mångfaldiga frnktsortcr, af hvilka Salz-

man uppräknar Q>b och Christ 90, torde följande indelning

i Utdrag kunna tjena. Författaren deitill har ulförligare

affiandlat sitt ämne i Garlenzeitung N:a 48, Halls

i8o|, ocii antfiger 4 arter, som han i afseende på frukten^

kallar Plommon. 1:0 Katrinplommontriid (Pr. dom est. /g)

som i vildt tillstånd har taggar; växer med utspärranda

grenar; Wir sällan ölver 8 alnar högt; har röd och tät

ved; gvilgröna löf; glatta röda soinmar-rotskott ; red i blått

fallande Jrukt , som är ViW^iWg^ temligen välsmakande, s}!"-

ijg GcJi inneslutande lång och platt stenfritkt, med skarp
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Jiant. En del af de hithörande plommonsorter ha den
eecnskap , att köttet sitter fast vid stenen , och andra ha
kollJika massan löst vid den samma liislad. H.iral formeras
J. afdclniiigar, som vidare nndcrdelas i alsccnde pii kollers

mer eller mindre fasthet och saftighet. Till denna art

raknäs såsom arlförnndringar äkta blå Katrinplommon,
ungerska _. gröna, stora gula äggplommon m. fl. — 2:0

E(^eii.tUa,t Plommonträd (l*r, domest. oC) har softi vild,

Irnbbigare och tiJl nnlalet mindre taggar; växer i form af

tr.id ; liar mindre röd och lösare ved; barken är ock lö-

sare; lölvon .äro bredare, mer eller mindre linIu(Jna ocli

ner möikgröna än hos iöregående ; sommarskoiten äro

liksom lint ludna och gra eller bruna; frukten är aflang

ijock, rundad, sötnktig och mindre angenäm, med aliåiig

ijock sten, som stundom är glatt, stundom ojpiiin och

ilräl, med skarj) kant och stundom något lik Apjikos-ste-

nar. Dessa indelas efter samma grunder som Katrinplom-

mon och innefatta, under 2 hufvudafdelningar, flera sär-

skilta nnderdelningar; Reine claude, gröna Vinplommon
311. ji. höra till denna art. — 5:o Krihonträd (^Pr. insitilia)

har länga li\assa taggar; växer än som buske, än i höjden

Jil-.nande lr;id, då jordmanen är tjenlig; löfven likna näst-

föregående till sin form, men äro något mörkare; som-

niaiskotten äro glatta och grå, de unga ganska fint ludna

ocii litet glänsande; frukten är rund, niigot mjölig och

sur, med sten, som är mera rundad än sHång ocli liknar

temllgen k<;rsl)ärsstenar. En fcnäiuliins af de hilhörande,

som törfait. kallnr Ke;? bärsplomtrion , sUail lörtna Plom-

niorisiägtet med Kersbärsträden (Sv. Bot. Nr. 200). Gula

IMirabriKr t. ex. räknas till denna art. — 4-^ Slånbiishe

(Pr. spinosa Sv. V>>1. ISr. i5i) växer som buske och antar

svårligen iorm al uäd; unga skotten äro svartaktiga och

icke iinl ludna ; frukten är nästan klotformig med sit n, som

liknar altlele.s kersbärs-stenar. Som denna art ännu icke

odias, linnas ej heller deraf så många lörändringar ; men

om de framdeles skulle tillkomma , förmodas att de kun-

na på lika sätt indelcis. — Att förklara huru dessa vilda

Plonunonlrädsarter kunnat förlora sina taggar och för-

bättra fruktsorterna, synes Författ. anse troligt, att de

vilda stammarnas pistiller i blommorna, blilvit af de söta

Kersbärslrädens hanmjöl fpollen) befruktade, hvartili an-

tingen l>i, som från en blomma medföra frönijöl till en

annan bidragit, eller ock genom vindavs tillhjelp; och att

de kärnor, som efter en sådan parning mellan Pioiumoa
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och Kersbar tillkommit, sedermera småningom, äfven un-

der andra derlill bidragande villkor, Irambragt stammar

med frnkt at de egenskaper, som vi nu så högt v"irdeTa.

Som dessa trädslag blomma på samma tid, men Slånba-

skens blommor tidigare iitspricka, så blir nämde förmodan

derigenom mera antaglig , äfven som det kan förklaras

hvariöre Slånbnskens frukl icke på lika sätt blifvit föräd-

lad; kan hända skulle man kunna, efter den här gifna

anlednincr, en gång iå Slänfruklen sötare, större och väl-

smakli.:'are. ?å delta sätt torde äfven de smakliga äppel-

sorterna först tillkommit, genom blandning af Paraaisaple-

irädet och Vildaplen, Försök att ympa Plommon på Kers-

bärsstammar eller tvertom, ha ej lyckats; det händer väl

iitt de till en tid växa ; men vanligen dö de snart bort

eller visa tecken till sjukdom. Man har älven anmärkt,

att på Katrinplommon- och Krikon-stammar, sällan ädlare

Plommonsorter kunna inympas; men på egentliga Plom-

monträdets och Slånbnskens slammar växa lätt alla slags

Plommon och pä det sislnämda skola till och med Apri-

koser kunna ympas.

Nr. 202. Vild Tlt, pan. Nic/iolsons lonrn. of Natu-

ral Pliilosophy &c. N:o 56. 1S04. Af åtskilliga Lökväxter

och rötter har man erhållit en kåda eller gummi. Till

försöken äroanvända Sciila venia eller Vår-Scilla, Liliuni

candidum eller rötterna af hvita Liljor, Orcliis eller Salep-

roten, Symphyt. officinala eller Vallörtens rot. Då röt-

terna äro torva, stötas eller malas de till mjöl, som löses

i vatten, inkokas till sii-aps tjocklek och lemnas att stelna

eller antaga någon fasthet; massan skares sedan i stycken,

torkas och är då en kåda. Att Tulpanlökar, äfvensom

många andra rötter, som innehålla ymnigt slemämne, skulle

på lika sätt kunna användas, är ganska sannolikt. Jemför

en Afhandling i Annales de Chemie T. 5g p. io5 af Leroi/x

om Hjacinilökar, som, på lika sätt behandlade, gifvit Gummi.

Nr. 2o5. F \(;fi, liÄR STRÄD. Chidiiis anför i Garten-

zeilv.jtg Nr. 4a April 1804, skäl att förmodandet Kersbärs-

trädens ålder i Eurojia bör räknas längre tid tillbaka än

man hittills tx.tt. Han anmärker ock , att Kersbärsträd

tiifvas bäst i någfit k, dit klimat och på fuktig jordmån.

210. Sp AR i\ isö ,", T. Si^nniai Biblioth. physico-econo-

mique Tom. i. Cah. 5. p. iGo. I trakten af Met2 och f";r

detta Lotringen, sås Sparrisfröen på det ställe der mara

vill ha växten, och plantorna flyttas icke. Deiigenoin
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händer alt skotten blifva snarare Lrukbara, efricdan röt-

terna genom omHyitning icke rubbas och lilndras i sin

växt. Jorden bör vara lätt och lös, sandig ocli om möjligt

iir något blandad med ockra; emedan Jröen bpgn Innge i

jorden, sås de tidigt ocli i Mars manad. Men osäkert är

om vart klimat skulle lillata denna odlingsmetod. — Plant-

sängarna för Sparris höjas lörsta året med nugot ny jord

och andra aret med gödsel af en Driibänk, blandad med
lika mycken jord; 3:dje året jcmnas sängen lörr än skot-

ten börja växa och stärka rötterna. Denna melod , som
bcrömmes såsom lörmånJi?, torde lätt, med iakttagande af

de för vart klimat nödiga iörsigtighetsmäti: , äfven hos oss

jkunna användas. — I allmänhet fordrar Sparris mera torr

och varm, än fuktig och kall jordmän; läget bör vara öp-

pet och mot söder, upphöjdt, i fall platsen derikring är ^id-

länd samt nägot sluttande. På fröens godhet ankommer
det mycket. Dessa fås af de tidigaste, tjockaste och bästa

skotten, som derföre icke alla om våren böra alskäras.

Frukten af sådana, väl mogen, sönderkramas med handen
i vatten, då endast de dugliga iiöen falla till botten i kär-

let och skalen af bären jemte de odagliga fröen, som
flyta ofvanpå, afhällas tillika med vattnet. De således er-

hållna goda fröen torkas och förvaras. En Sparris- förän-

dring ger gröna skott, som anses vara smakligast, men
de bli sällan så tjocka, som de livita skotten med grön

eller rödaktig spets. I Darmstadt sås Iröcn i Oktober

eller November på sängar , som föregående år blifvit göd-

slade och ha god lös jord. Deri uppdragas 2 tums djupa

rännor, till ett afstånd af 9 tum mellan hvardera, och i

dessa läggas fröen i i tums djupa hål, ett frö i hvart hål,

och emellan dessa bör vara 5 tums afstånd. Hålen fyllas,

men rännorna lemnas öppna öfver vintern. Som fröen

nthärda vinterkölden, behöfver ej sängen täckas med göd-

sel. Komma alla fröen upp om våren, bör hvarannan

planta borttagas och flyttas pä annat ställe. Kär plantorna

äro par tum höga, fyllas rännorna och endast ogräset.

bortrensas öfver sommaren ; hösten derpå mot vintern

täckas sängarna med gödsel, som är rik på halm och våren

derpå kunna dessa plantor med mycken fördel /13'ttas ; de

upptagas bäst med en trenddig gaffel eller grep. Hr.

Theuss i Jena anser gödsclbiidden, som vanligen lägges

under Sparrissängen eller i botten, mindre nödig och äf-

ven stundom skadlig; han tror alt Sparrisen deraf cdta

f^r osmak (förekommes troligen med kogödsel); röta be-
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fordras derigfnom, och dessutcm som rollerna sprida sig

horisontell och ej på djupet
,
gör gödseln icke nnnat gagn

än att Jursta och andra året öka värmen i ioiden. Dtr-

emot vill han att stånden stå en aln ifrån hvarandra och

att rötterna må ha tillräckligt rum att sprida sig. Men
om hösten bör sängen väl upphackas, jorden göras lös

och ölver vintern täckas med Iialmrik gödsel, som om vå-

ren emellan sängarne nedgräfves. Då skotten på /j.-de

sommaren börja skäras, bör alltid ett lemnas att växa för

livar rot eller stånd; rötterna aktas noga; i medlet eller

slutet at Juni upphöres med skärningen, och först när alla

grenarna eller örten är mogen och torr, afskäres det så

kallade gräset om hösten. — Sparris kan lätt drilVas oin

vintern i varma rum och behöfver irke solsken. Till detta

ändamål nyttjas helst ensamma på rabatter af frö uppdragna

4-3 åriga stånd, som förr än jorden för mycket tillfrusit,

upptagas i slutet af November; hälften förvaras i källare

och sand, till framtida behof; andra hälften planteras ge-

nast i lådor och vattnas tillräckiigen. Bottnen i lådan

fylles till par turas tjocklek med god lös trädgårdsjord,

derpå läggas rötterna och täckas med 5-6 tum tjock jord.

Omkring Nyåret gifva de god Sparris. När ej mera er-

hållas af dessa rötter, borttagas de; jorden tillagas och

deri planteras de öfriga i källaren förvarade, hvilka i sia

ordning gifva goda Sparris-skott. På detta sätt kan såle-

des utan särdeles möda och kostnad, frisk sparris hela

vintern erhållas. Hos Bagare i deras jemt varma Bakstu-

gor, borde lättast en sådan Sparrisplantering kunna vörk-

ställas. GarCenzeiciing N:o 58. 49. år 4804.

Naturalstrens indelning i 5:ne Riken: StenriJ(fit, Växt-
rihet och Djurriket , grundar sig på begreppet om deraj

olika organisation eller byggnad och sairiman.ättning.

Somliga äga Lif, eller en kralt, som bestämmer de JastA

delarnas verkningar och de flytandes g »ng, samt Organer,

tjenliga till kroppens underhåll och artens fortplantning;

andra åter sakna lif och dessa organer eller veiktyg. Så-

ledes utgöra NaJurkropparna 2.ne flockar : Organiska
(Djur och Växter), som underhållas och tillväxa genom
inverles tagna födämnen, och Oor^^onisha (Mineralier eller

Stenar), som vinna i volum, endast genom yttre tillsatser.

Plantfysiologif.n , som lär oss växternas inre byggnad,
och som visar de krafter, hvilka verka inom dem i friskt
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och sjukt tillstand, bevisar alt Y.-ixterna biliifjt göra anspråk

på ett rum bland de organiska eller lifvade kropparna.

Denna vettenskap, förenad med Kemien, som förklarar

orsakerna till olika jordblandningars verkningar, gödselns,

luftens, varmens och ljusets iiillytelse pä växterna, äro

förmodligen de enda siikra grimder hvarpå all vettenskap-

lig kunskap i Åkerbruk, Ängs- Skogs- och Trädgårds-sköt-

sel kan hvila. De iå och korta anmärkningar, som här

till upplysning, endast såsom excmpei, kunna meddelas, i

afsigt att vid dessa ämnen lästa en kanhända alltför ofta

nekad uppmärksamhet, torde för en del af Sv. Bot. Lä-

sare ickq vara alldeles öfverliödige.

Växterna hysa, liksom Djuren, i egna dertill inrättade

kärl, omlöpande vätskor eller safter; de fortplanta sig i

allmänhet genom olika köns parning, och frukten eller

fröet svarar emot ägget eller fostret ibland djuren; de

lida af allmänna och lokala sjukdomar, af sår och ulvertes

våld, och då lifvet hos dem upphör, förvandlas de till

oorganiska kroppar. Somliga lelva flera loo år; andra

blott en sommar, och när trädens löf hunnit sin högsta

ulder, dö de bort och affalla, liksom djurens hår och

fåglarnas fjädrar fällas, när organiska sambandet emellan

kroppen och dess del icke mera är till.

Af jorden och luften hämta växterna genom rötterna

och hela ytan sina näringsämnen. De iiån rötterna upp-

stigande kärl utsprida sig till alla växtens delar. I ytan

af stjelken, stammen, löiVen och bladen, finnas andra

kärl för utdunslning och uppsnpning af luftarter och fuk-

tighet. Den medlersta nerv eller åder, som merendels är

på löf och blad ganska tydlig, är en samling af många

kärl, som nätformigt sprida sig åt bladels bräddar, och

l)ilda. ofta dess taggiga , flikiga , eller helbräddade form.

Blomman och dess delar äga älven sina kärl samt utdun-

sta och absorbera. Briigmann tror sig halva funnit en

egen afsöndrad vätska, fästad vid rötterna af somliga

växter, hvilken han anser svarande mot djurens grofvare

uttömningar, och som skall vara dödande för vi^sa växter.

men närande för andra.

Bladen och åtskilliga af blommans delar, utmärka

hos många växter en besynnerlig retlighet. Hvad man

kallat Växternas SutriJi eller deras sammandragande mot

.afiaarna^ ofta på gilna tiuunaj:, synes härröra hos måjiga
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af en uppkommen slapphet, efter en for ui gående öfver-

retning, orsakad af Jjusets och värmens inHytelse. Späda

plantors behof af skngga, torde böra lillskrifvas deras reL-

liwhet; de uthärda ej ljusets häftiga och retande verkan.

Träd och Buskar hysa innerst Mergen, omgifven af

den hårdare Veden, hvilken inneslutes af enjnjuharefed

(alburnum); denna har omkring sig Sajven (iiber), som,

då den är torkad, tradig och seg, kallas Bast. Safven är

sammansatt af kärl för närings-safterna och således en
ömtålig och väsendilig del ; du dessa kärl hunnit tillhårdna

och förvandlas till ved, bildas derigenom Safringarna, en
för hvart är, och hos åtskilliga så synliga , då trädet tvers-

före afskäres , att deras antal är lika n\ed trädets åldersår.

Ytterst ligger Barken som består af Hud och ö fverhud,

hvilken sistnämde saknar kärl. De egentliga Örterna
(herbas) ha ingen Ved, emedan kärlen på deras kortare

lifstid ej dertill hinna förvandla sig; likväl äro de ofta

trädaktiga eller sega och tradiga. Deras öfverhud om-
kläder direkte huden, som hyser kärl och sällan liknar

bark. Mcrgen är hos dem nier eller mindre tydlig och

stundom lik spinneiväf.

Kolets och Vattnets grundämnen kollade Kol och Väte
utgöra Växternas huivudsakiigaste -näringsämnen; och som
gödsel innehåller ymnigt kol, och vattnet väte, så är det

lätt begripligt hvarföre en gödslad och lagom iuktig jord,

är bördigare än en annan af motsatta egenskaper. Men
växterna innehålla dessutom mänga andra ämnen och be-

ståndsdelar; dels nödiga till lifvets underhåll, dels alstra-

de under tillväxten och liuktens mognad.

Genom måttlig värme, fuktighet, luftens tillträde och
stillhet, påskyndas gödselns jäsning eller förruttnelse; ju

hastigare den sker, ju verksammare blir gödseln. Med
djuriska ämnen blandas de af Växtriket, såsom halm,
löf, bark m. m. , emedan de sednare under sin förrutt-

nelse alstra kolsyra, som för växternas trefnad är oum-
bärlig. Men att de ämnen, som under jäsningen utveckla

sig, icke måtte alldeles gå förlorade, hvarpå gödselns

större eller mindre verkan beror, bör gödselhögen täckas

med jord till par tums tjocklek. I England blandas i

animaliska gödningsämnen , osläckt kalk, som af luftea

uppsuper kolsyra och fuktighet, uppväcker värma, på-

skyadar jäsningea och ökar gödnijigskrafien; niea en. såf
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dan godsclljlandning bör snart föras på åkern ocli der

genait väl blnndas med jorden.

Växternas li^diof af vatten, ersätles vid infallande toika

ofta genom konstig vatining; men om den ilJa verkslälles,

kan den blilva skadlig. Orsaken dertill är, att då man
vattnar litet i "jondui-, ehuru olta, blir endast jordytan

fuktig ocli växten, nvilken efter sin natur söker de nä-

ringsämnen som kunn.T åtkommas, mäste med rötterna

böja sig uppåt; de blilva då lätt blottade, af Hera tillfäl-

len skadade och växten trånar eller dör. Denna verkan

bör blifva än synbarare, om växtens natur är att icke med
korta eller horisontelt liggande rötter, lästas nära under

jordytan. Derlöre bör man ej i trädgårdar vattna ofta,

men när det sker, så tillräckligen , att det liinner tränga

djupt ned i jorden; rötterna gå då mera på djupet, äro

der bättre förvarade och gilva växten mera näring. De
växter, som icke vattnas och likväl motstå långvarig torka,

älven som i synnerhet de saftfulla,, hvilka triivas bäst på
torra och sandiga ställen, bevisa huru lätt de ifrån luften

och i synnerhet om nätterna af daggen, genom de i ytan

befintliga uppsupningskärl, hämta tillräcklig fuktighet.

De flesta växter fordra sin sirskilla jordmån d. ä.

en egen jordblandning. Till dess beredande, så alt än-

damålet vinnes, fordras kunskap om jordarternas olika

egenskaper. Ivalk ger jorden lös, delar eller håller jord-

partiklarna åtskilda , skaffar luften tillträde samt drager

kolsyra dcrifrån. Derföre är Mergel, som beslår af kalk

och lera, på många ställen fördelaktig. Lera bibehåller,

enligt Bergwa/ts försök, längst fuktigheten; och Kisel eller

Sand gör att jordmånen håller värme. De ölriga jord-

arterna förekomma mindre allmänna; dock kan Teu?tanis

anmärkning här förtjena ett rum , att Magnesia eller Talk-

jord i förening med kalk, är hinderlig lör växtkraften. Af

det anförda om jordarternas egenskaper följer, att t. ex.

en leraktig, sä kallad styf och kall jordmän, fordrar till-

blandnijig af kalk och sand, hvarigenom jorden lättas och
blir mera porös, den qvarhällna fuktigheten, som hindra.

de växtdelarnas förmultning, får afdunsta och jorden blir,

som man säger, mindre sur, sffmt emottar mera värme.

På sandig och lätt grund, tjenor Mergel, dels för lerans

egenskap att qvarhålla fuktighet , dels för kalkens att

meddela växterna kolsyra. — Svartmylla eller egentlig
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»axtjord, tillkommer af ruttnade växters delar; trädens

löf, gräs och örter bidraga dertiil och utgöra naturens

gödningsämnen. — Användandet af saker, för att bclordra

växikralten, torde tjena mindre som gödningsämne, äa

som retmedel, hvarigenom växten liksom tvingas att sk5-nd-

samt upptaga alla möjliga näringsämnen; likväl händer

deraf tillika, att jorden lör näslföJjande år blifver ulmag-

rad. Man har nyttjat rå finstött Gips (kalk med svafvel-

syra förenad) att, nyss efter ett vårregn, strö på en ang

sådd t. ex. med klöfver; skörden blef väl derigenom ri-

kare, men följande året var afkastningen mindre än oiu

man icke gipsat ängen. På lika sätt har bruket af aska,

som innehåller i synnerhet vegetabiliskt lutsalt, visat sig

första åiet förmånligt; men jorden har derigenom seder-

mera blifvit mindre bördig. Gips är skadlig, såsom öfver-

Hödigt retande, på M ergelblandad jordmån, emedan kal-

ken i Mergeln är ensam tillräckligt retmedel; ej heller har

Gips på sidländta ängar, enligt ArduLnos erfarenhet, va-

rit gagnelig.

Är Brngma?ins anförde observation om rötternas af-

söndringar och dessa ämnens verkan på andra växter, nog

pålitlig och allmän, så är orsaken till cirkulations åker-

brukets förmåner, lätt att förklara. För att bestämma tjen-

ligaste ordningen för olika sädes-slag eller gräs-sorter, må-

ste likväl ärfarenheten rådfråg^is lör alt afgöra , hvilka af

några vissa arter, afsöndra genom sina rötter sådana vät-

skor, som qvarlemnade i jorden blifva dödande, skadliga

eller närande lör andra, hvilka skola s.'^% i samma jord

nästföljande år. Om t. ex. i en väl gödslad åker första

planteras kål, året derpä %di% hvete, sedan bönor, derpä

korn, så klöfver, återigen hvete, sedan hafre och sist:

gräslrö och intetdera vantrilves af jordmånen, så halva de

ämnen, som hvardera slagets rötter gifvit ifrån sig, icke

varit skadliga lör de följande. Att somliga växter icke

tvifvas bredvid hvarandra och att några froda sig bäst då

deras frö blandas och gemensamt utsås, kan älven häri-

genom förklaras. Genom jordens plöjning, grafning ochf

gödning vinncs, utom andra nödvändiga fördelar, äfven den^

att dessa från rötterna afsöndrade ämnen, spridas, förde-

las och blifva mindre skadliga eller alldeles till sin verka»
försLördd«
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Svensk Bofanik huv iblari I sina rerJan utkomna nylliga

v.ixlti' upptngit åtskilliga Irukiiräd; och i anledning liJirat

torde det tillåtas irii^ alt ii ir till slut meddela n''gra lä

])a;ninnelser om dessa trädsorters odling och skötsel i

alhnäflhot.

Goda trädskolor och deras tillbörliga vård är säkraste

lUv.i^en till erhållande al' en god Irukt-trädgärd. Kärnor

al vilda Iruktsorter ^iiVa som oftast vsrakiigare och här-

dii^are stammar iin dt- af odlade, men träden blilva senare

iniklbärande. Dä man gjort sitt val emellan kärnor t. ex,

al vildapel och förädlade äppelsorter, ulväijas de fylligaslej

bä-,t mogna och som i vatten hastigast sjunka till botten;

äic) de torra , kunna de lemnas en dags lid i vatten förr

än de sås. I god, n3'ss gödslad , fet jord, växa de fortare,

111' n staniniarne blilva porösa, svaga och mindre härdiga;

och i allmänhet, ju större trädet växer, ju senare bär det

IVukt. Deremot frambringar en plantsärig af god lös jord,

som är mindre fet, endast fri från ogriis och belägen

i synnerhet mot morgonsolen, varaktiga stammar. Har

man valt kärnor af odlade äppel- eller päronsorter och

har något förråd af flera fruktförändringar, gör man bäst

att så hvardera särskilt, t. ex. sommarfruktsorter, höst

och vintersorter, på livar sin säng, samt sedermera i stam-

marna ympa eller okulera af samma sort. Kärnorna strös

glest och vidlyftigt, pä den tillagade plantsängen, om hösten,

orh läckas med lös god jord till en tums tjocklek; genom

ett ganska tunt hvarf sågspån, som strös på sängen, före-

kommes ogräs. Nästa vår och sommar, dä plantorna upp-

kommit, bortrensas endast ogräset och ofta kunna de vid

2-5 åis ålder och tjocka som en grof gåspenna, flyttas i

trädskolan; de mindre stammarna lemnas qvar; men de

upptagna börfi, så fort möjligt är, på sitt ställe nedsättas,

att ej lotterna må torka eller skadas. Vid 5-6:te aret

kunna de vanligen, antingen genast ympas, eller först och

utan att skäras, okulerns med ett enda insatt sä kalladt

öga eller knopp, ocii sedan om den ej slår an, året efteråt

ympas på sätt som i Trädgårdsböcker visas (skarfympa

,

klylyiipa m. m.) Genom stadiga och väl nedslagna störar,

vid hvilka träden bindas så att de ej skafvas, förekommes

alt rötterna genom blåsten rubbas.

Man har funnit utväg att liksom tvinga ofruktbara

träd alt gilva frukt. Metoden deriill uppger Snrirai-



Tillag ö. sns:

Delarna uti Biblloth. pliyslco-economique An ii. Cah. S.

p. 9-7. Om våren dvl barken är lös, afskalas den t. ex.

vid basen af någon stor gren, eller ock på stammen, an-

tingen rundtikring eller endast ])å undra sidan, dock

så atr intet af safven eller bastet löJjer med barken. Pä

ett träd som bär kärnfrukt och har upptill en stam af

vid pass \ lots diameter, får ej barkringen som boilskä-

res vara öfver knappt 4 linier bred, ty annars lakes ej

såret innan hösten. Finnas små grenar nedom skärningen,

måste de borttagas. Päronträd fordra smalare sår-ring än

Äppelträd. Som detta ställe blir försvagadt, spjälas det

och ombindes, att ej grenen eller trädet af blåst der må
afbrytas. JlVän öfra kanten af såret börja snart de ned-

stigande sallerne att formera en svulstig ring, som små-

ningom utbreder sig öfver såret och antager barkens färg

och egenskaper. Ar såret för bredt , händer detta icke;

tvertom då det vaiit för smalt och linnes läkt i Juli kan
det något vidgas , och om trädet följande året icke bär

frukt, kan samma afskalning å nyo göras på samma gren

eller någon annan, hvilket dock sällan skall behöfvas.

Vanligen gifver ett så behandladt träd, året efter frukt,

som blir större och mognar tidigare än vanligt. Om den-

na metod passar för alla eller några af Sveriges provin-

ser, kunna försök endast afgöra.

Gamla så väl som medeläldriga fruktträd, fordra äfvea
vård, om de skola bära frukt och länge uthärda. Alla

parasitväxter, eller sådana, som lefva pä trädets bekostnad
och tillika pä andra sätt bidraga till dess sjukliohet eller

död, böra borttagas. Öfvertlödigt växande mossar och
lafvar, som fästa sig pä barken, suga trädets närings-saf-

ter, hindra dess utdunstning och luftens helsosamma in-

flytelse, gifva skydd ät insekter, larver och maskar, qvar-
halla fuktighet , hvarigenom om vintern frost gör mera
skada och om sommaren röta befordras, och som af dessa
orsaker bereda trädets svagare växt, då ofta bladlöss och
andra insekter inlinna sig: böra väl bortrensas och stam-
men om våren med asklut tvättas och renas; de äro ofta
tecken till sumpig grund, eller att trädets rötter nedtränat
till en sämre jord än den i ytan. På äldre stammar kan
äfven med lätt hand den bortdöda barken eller ölverhu-
den alskrapas. Vattengrenar och rotskott äro älven att;

anse som parasiter och borttagas jemte de af andra till-

fälligheter torra eller skadade q\istar, som afskäras intill
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/risk.1 veden, att r] (örsk.'irntla väl.skor mä ifrän dem åter-

föras (u:h IÖT(Jtit\a fiet Jirjnu icke angripna. Om 2 grenar

k(}iSH livtirannan och skafvas, niasle en borlsk.iras. 1 all-

jn;inliet täckas alla sSr, de må vara af konst ellt-r natur

tillkoiTiji I , med tjenligt ympvax, srdan de äro förut renade

och fiiska Hösltiden då trädets safter minskat sitt om-
lopp och löfven äro fällda , bör jorden kring rötterna

varsamt uppgräfvas, då äfven rotskotten bäst kunna "bort-

tagas; god, lös och gödselblandad jord läggas ölVer röt-

terna , eller vattnas med gödselvatten af gamn^al gödsel

och derpå iägges den förra jorden som tilhrampas; ny

grulsp] är skadlig. Detta behöfver dock ej ske alla år.

Ibland foderväxter iir förmodligen Knylhafre (N:o 48 Sv.

Bot.) det tjenligaste givis-slaget för alt sås emellan frukt-

träden, då man på detta sätt vill draga nytta af platsen.

Om Forsyt/is nya metod att göra fruktträden, genom
skärning och grenarnas nedböjning, ganska låga, skulle i

vårt klimat visa sig fönnänlig , hvarpå inga Jörsök ännu

äro mig be:kanta, så förtjente den, att hos oss blifva all-

männare känd och antagen.

Ibland nyare skrifter i Åkerbruk och Trädgårds-sköt-

sel utmärka sig E/zgels Vollsländige Gäriner herausgegeb.

von LeonJuirdi bey Lincke in Leipzig. — Thaers Einleitung

zur Kentniss der Englischen Landtwirtschaft, 2:ter AuHflge

180 1. Ii cher von der Diingung und zweckmässigen Be-

bandlung derselben i8o5. Forsyilis Treatise on the Cul-

ture and Management of Fruit-trees ; in which a new

method of Pruning and Training is fully discrebed. Lon«

Uon ö:o the 5:d Edit. t8o3.

Stockholm d. 14 J^^ni i8o5. Conr. Qvhnsei.



REGISTER
VJ\'er Tredje Bandet af Svensk Botanik.

A.

xicacia nosiras. i5t.

ACHILLE A PtARMI c A. 2O7.

Adstringerande. i63.

Aegopodium Podocraria. 147.

Alslag i85.

Agaricus Alt, iaceus 17g.

Agaricus coccineus. lyS.

— crocens 173.

Agaricus Dtliciosus 173.

AgarigusTorminosus i84-

Agaricus violaccus 173.

Ahde-pellava ir)5. 196.

Aira iGS.

Aivastus - ruoho 207.

Algräs 189.

Alléer 145.

AixMÄN Kattfot 148. Till. s. 1,

Allnuin Kelidon 171.

Amcntaceas planiéu 211.

Amur 162.

Angelika 17.S.

Anserina (Potentilla) 162.

AnllieiTiis Pyrelhrnin 207.

AntirrhinumLinaria 196.

— Peloria 19G.

Aporto i5r.

A ?TEKS- KRASSE 1 58.

A RNiCA Montana i 85.

Aromatisk i6o.

Ascaris lumbricoid. 2o3.

Ask 175. Till. s. iii.

Aska lill. s. xi,

Asparacus Offiginalis 21 3.

Asparris 2i3.

Asperiioli.e plantoe 177.
Auta - nokkonen 206.

AxilliX 159.

B.

Bark Till. s. ix.

Bast Till. s. IX.

Benbrott Till. s. 1.

Bensår 149.
Berg-arnika i 85.

Betsning i6.5- 195.

Bicornes planlte 176.

Bigarråer 2o5.

Bitter 209.

Bitter Bebgknopp l49- Till.s.i.

Bitter riska 184-

Björkriska i84-

BjO")rksupp. 167.

Björkticka i 67.

Biörnhallon 187.

Blek brun lärg i5i.

Blodflöden 167. 2o3.

— sj)Ottning 2o5.
— stöitning i85.

Blåbär (hvita) i63.

Blåbärsbuske i 63.

Blåexing 210.

Blåfajg 1 65.

Blåhallon 187.

Blånader i85.

Blåststen i5i.

Bi.Ås-FuKiJs 191.

Bi. Ås- Starr 216. Till. s. iii.

Biås-Tång 191.

Black (skril-) i5i.

Bockrot 160.

Bockskägg 146.

BoLEius Edulis 197. 173.
— Fomentarius 167.— hirsntns 167.

Bollar i magen på boskap
180.

Bonäsla 195.

Bordmattor 162.

Boskapsloder 145. 162. iGG.

168, 186. 192.

Boskapssjiikdom 175. 180.

Till. s. I.

Brandax 146.

BreDBI, ADIG SlUM 1 78.

Bringbär 18 1.

Brokig Tulpan 202.

B R o M B Ä R 181.

Bromus nuiltiHorus 204.
Bromus Secalinus 204.
Brudbrödsört i54«

Brudmänner i85.

Brun färg i5i. Till. s. m.
Briinvin 145. i5i. 154. i^J.

i8x.

BrOd. Se Nödbröd.



SYSTEMATISKT B. E G I S T E R

ofver da i Tredje Pjt/zitlcl, af Si'onsk llota/iih furehoiiiinan-

de i'äxler. Ord/ii/ige/i är etjlcr i^:(le U/J/nagaii af
Linnéska systemet.

Cl. 2. D I AND RIA.

N:o 1. Pag
Veronica officiiialis. i59

YeiLena ofiicinalis. \'&'i

Cl. 5. T r. 1 AND RI A.

Scirpus lacuslris. i5o,

Erioplioruni polysta-

cliion. i8o.

Nord US strlcra. I74'

Äliliinu elfusuni. 162.

Sesleria ccerulea (Cyno-
surus coRruleus). 210.

Brunms sec.ilinus. ao4-

Lolium teimileutum. 192.

Cl. 4. Te T n AND MA.

Galiiim verum. 165.

Curnus suecica. 201.

Cl. 5. Pe NTANDR lA.

Lilhospermuin offlci-

iiale. 177.

Fiibes riibrum. 199.
— nicrnm. 169.

Sium latifolium. 178.

PhellaiidrJum aquati-

cum. i^ii.

Pimpinella saxlfiaga. 16 ).

AEgopodium Poda-
graria. i47-

Parnassla palustris. 172.

Cl. 8. O CT ANDT, 1 A.

N:o 1. Pap.

Vaccinium Myrtillus. 1G1

Cl. 10. Deca:«diiia.

Pyrola uniiloia. 176
Saxifiaga Jiianuiata. 15^.

Sedmn acre. 149

Cl. 12. Ic o SAND niA.

Pninus Aviiim. ao5.

— domesiica. Tpa,

— s[!iiiosa. i5i

CrataegusOxyacaniha 157.

Sorliiis (Pyrus) Aucu-
paria. i45-

Spiraca Filipendula i54.

— Ulmaria. 189-
Rubus iilaeiis. 181.

— corylirollus. 187-

Potentilla anseiina. 152

Cl. 1 5. Poi-YANDniA.

jCliplidoniuni £,''ai'-

! cium. 17T.

Caltha palustiis. 200.

Cl. 14. DiDTN AMI A.

!Glecoma hederacea. 1S5

iLeoniinis Caidiaca. igS-

jOriganum vulgäre. ig.S

i Aiilhirrinum Linaria. 136

Cl. 6. Hexandria. [Cl. iS.Tetradynamia.

Tulipa sylvestiis. aoa.iThlaspi arrense. 2i4

Asparagus officinalL» 215. Sisymbriuni Sophia. 2o3-

Humex acutus. 161. Erysimum officinale i58-

— aquaticus. aog.j — Barbarea 194
» ftcelosa. 190.1 r— Ailiaria. aoS-

Cl. 17. Dia n f. LPiri a,

jS«;o 1. PajT,

Vicla Cracca. 1O6.

C. 19. SiNGE>-nSIA.
'' r.igopogon pr?itensei46»

Scoizonera humilis 21a.
SnrraluFa lincrciia. 170.
Oiiaphalium d'oicnni. r48.
Ainica niontona. 185.
Achillea Pfaimica. 207.

Cl. 20. G T N A K D R I A.

Zosiera marina. igS.

Cl. 51. Mo NOZ CIA.

Carex a ren aria. i^S.
— vpsicaria. 216.

Urtica urens. 20&.
Sagittaria sagittifolia 164.

Cl. 22. Di o B CIA.

Sdlix viminalis. 211.

Cl. 25. POITGAMIA.

Holcus mollis. 19g,— odorams. t68«
Fraxinus excelsior. 175.

Cl. 24- CnYrTOGAMiA.
Fontinalis autipyre-

tica. 2i5.
Fucns vesiculosus. 191.
Ägaricus del ciosus. 175.
— alliaceus. 179.— torminosus. i84'

Boletus fiimentarius. 167.

— edulis. 197.



Register.

Bröstsjukdomar 109. 175. 2i5.

Butterstiel Jill. s^ 11.

Byttegräs 1S9.

Barvin i63. 169. i8i. 1S7.

199. 2o5.

Biisk. 159. 175. 20g.

Böljon i65.

C.

Caille-lait i65.

Calaniari» planlag 180.

Caltha Palustris £00.

Calyptra 21 5.

Capparis satisa 200.

C A R E X A R n X A R I A 1 56.

CaRPX VeSICARIA 21 6.

Cerinthe Major Till. s. vi.

Cliaiiipinjoner lyS. 197.

Checserenning Till. s. 11.

Circulations åkerbruk Till. s. xi.

Cheiidonilm Glaucium 171.

Chermes 170.

CitrongnI Hirg 170.

Cilronsatt i63.

Compositcc planta 146. 212.

C CRN' US SUECICA 201.
— sanguinea 201.

Crataecus Oxyacantha 167.
— nionogyna 157.

Curcul. paraplecticus i55.

Cyma 149.

Cynosurus coeruleus 210.

D.

Dessmaruolio. Till. s. i.

Diarré i63. Till. s. i.

Distron 169.

Dosta 188.

Eld, emotstäentle 2i5.

Eldlast Vattenmossa 2i5.

Elfgräs 210.

— dans 210.

— exing 2io.

Elfvar 210.

EJgar 189.

E L G Ö R T 1 89.
Emulsion 177.

E N B L o M M 1 G P Y R O L I jG.

E R E N P R I S I 59.

Eriophorum angustifolium iSo
Eriophorum Polystackion 180.

Erysimum Alliaria 208.

B A R B A R AE A jg'^.

OFFICINALE l58.

Eterisk olja i55.

Eterneller 207.

Ettf.rxÄsla 206.

Europeisk kina 170.

Exingslägtets kännetecken 2 1 0.

F.

Faderma 181.

Fall i 85.

Fallandesot 14g.
Fallbär 181.

Fallkraut i85.

Faux 177.

Faxa 204.

Febrar i65. t8i. i85.

— malignvi i85.

Fetknopp 1^9.
Filip-^ndula (vSpirasa) 154.
Finnskägg 174.
Fjällsyra 190.

Flejniruoho i8g.

Flenört 172,

Flugblomster 19S.
Dricka i5x. 157. iGo. l8i-| Flugor, alt döda 196.

1 83. 188.

Dryck (helsosam) 19g.— (smaklig) 199.
Drupa i5i.

Dufkåi i58.

DÅrrepe 193.

Döfvande 192.

E.

Ebenliolts 157.

166.

Fluxus henat. Till. s. l.

Foderväxter 160. 162.

ibS. i8S. 192.

FoNriNALIS AKTIPYRETICA 2l5.
For.nu 189.

Formuruoho 154.
Fotbad 2i5.

— svett 216.

Fraxinus Excelsior I/O.'

Ornus 175.

Fritiilaria 202.



R E c 1 S T E R.

Frossan i/\g. i5r. 175. i85.

211.

Fiukions ökande T///, s. xii.

-- lörbåtlrancle 7V//. s. xiii.

Friiktsnuiliet 2i5.

Fi-ukiträd i/,5. i5i. iS/. 7'///.

s. xir.

Fröskiilade växLcr a58. 2o3.
208. 21,4.

Frö Tili. s. v. VIII.

Fucus Vesiculosus 191.
Fyl'ning iSG.

FÄGELBAKSTn\D 205. TIII.S.IV.

Fagelkersbär 2o5.

FÄGELVICKFR 166.

Fåglar 145. 157. 162. i66.

Får (af dem ratas) 214.
Fiirsjakdomar 176.

Ftir^aväxter i5i. 157. l65. i6o.

iij7- 170. 173. 182. 1 88.

ig I. 193. 200. Ti//, s. II.

Fästet (rachis) 204.

Fördelande i 85. i83.

G.

Galium Verum i 65.

Galte-knappar lo"!-

Ga p perm urj e i S i

.

Gavfning 164. i63. 211.

Gasse 204-

Getter 175. 189.

Giltiga växter 192. 19G.

Gikt 169. 206.

Giil-ale i83.

Gips Ti/I. s. XI.

Glansfrö 177. Ti//, s.iu.

Glasbruk 191.

Glaucium (Chelldonium) 171.

Glecoma Hederace A i83.

Gnaphalium DioicuRi 148.
.— Xeranthemum 207.

Goelccnnivo 180.

GraniFera (valvula) i6r.

Grind- wurtz iGi.

Grus i urinv.igarne 159. 177.

1 83.

Gräsvallen (skadande) 2ia.

Grön lärg 170,

Grön kål 147. 20G.

Gröt iG3.

Gui lärg 1G7, 170. 200.

G 01. G a LIE iG5. Till. 8. i;

Gulinära iG5.

Giilsot i85. 190.

Gult skriFbläck 200.
Gummi arabicum 193. Ti//, v;

Gurgelvatten 182.

Gnrkor 182.

Gäs-bafre 204.
GÅs-P OTENTiLL 1 52.

G ås ört 1 5 2.

Garde sgärdar 157. 211.
— lt;fvande 2ii.

Gödsel Ti//, s. ix.

Gödselämnen 18G. 191.

H.

Hafrerötter^ vilda 14G.

H a F T Å N G 1 86. Ti//, s. nr.

Hagtorn 157.

Hajii-ruoho 168.

Hallonbuske igi. 187.

Halmtak 211.

Halsbränad 172.

Hals-sjukdomar 1S2.
Hanlienjalka iSz.

Hankar (gärdesgärds) 2ir.'

Hardun 180.

Harvide 166.

HissELBLADiG Hallonbuske 187.
Ti//, s. IV.

Hattar 180.

Hauter 191.

Hemorrojder 196.

Hesbet iGo.

Hevoniuiraka 161.

Hierocbloé i6ä.

Hjerlblad 172.

Hiirenbirne 166.

Hinnbär i8r.

Hjortar 176.

Holcus alpinus iGS-

— Mollis 168. 19?.

— Odör AT US i68.

Holteblommor 201.

Hornboskap 175.

Hosta i85.

Humala-bejnä 189.

Hvassbladige växter 206.

Hvita blåbär i65.
— Flussen 162. 2o3.

— Hallon 181..



R K G I S T E R.

Hvita Liljor Till. s. v.

—
. Vinbiir 199.

HviTBLO.MMlG PlMPINEI.Ii iGo.

Hvitkal 191.

H VITLÖKS KRASSE 208.

Hvir Vissil 172.

Hyarintlius 202. Ull. s. v.

Hydnum imbricatuni 167.

— repanduin 167.

Haningoiäs ibD.

Håningshus 172.

Hackar 157. 2ir.

Hälle^räs 149.

Hälsknoppar i53.

Hängblomslriga Uäd 21 1.

Hästar 55. 6(j.

HästHbler i.S5.

Hästsyra 161.

Hönsbär 201.

Höns onört 201.

I.

Indigoämne Till. s. 11.

iNsrösÄF i5i. Till. s. I.

Insprutning i85.

Interrupte pinnatum fol. i52.
Jasmin 175.

Jasmineas plantas 175.

J E R N ö R T 1 8a.

Joemo 190.
— melke igo.

Johannisbröd 19g.— ört 189.

Jordkryp a iSg.

Jordrtlsört i83.

Juemo 190,
— melke 190.

Jungfru Marias sänghalm i65

K.

Kabbalök 200.

Kablfksört 200,

KaITé 157.
Kallila i5o.
Kaisila i5o,

Kalflek 200.

Kalk Titl. s. X.

Kalkon-kyck!irigar 20G.

Kallbrand i85."
Kam Hxiri;» 2iO.

Kanderade askfrö 175.

Kangas-kumina 160.

Kapiiiocksuini 216.

Kapris 200.

Karsöla 189.
Karört 189.

Kaslanier 202.

Katarr i85.

Katrinplommon Tiil. s. \\\.

Kalllot (allirän) 148.

Kaxsläkra l55.

Kelda-kukka 200.
Keiidon (strand) 171.

Kelp 191.

Kemitm Till. s. vin.

Kersbär 199. 2o5. Till. s. v. iv.

Kersbärs-vin 2o5,

Kr.nsKÅL 147-

Kina itS.

Kirsclienwasser 2o5.

Kisel Till. s. X.

Kissankipälä 148,
Klodder 191.

Ktotang 191.
Kläda 159.

Kläde I So.

Klädnini^ar 167.
Kiiylliafra Till. s. xiv,

Knölig sifnbrÄcka i53.
Kobt ber 175.

K'jwankänsä Till. s. 11.

Kol Till. s. IX.

Kollinmarja 169.

Kobass i5o.

Koiunsion i85.

Konungsgräs 18S.
Koilkiyddor i>58.

Korfstickor i5r.

Korgar r5o. 162 211.

Kor O-PIL 211.

Knapptång 191.

Knripiijii 21 r.

Kosvnmp 17.3.

Kransblommor iS^. i83. igS.
Krasse i5ä. 194. 20S.
Krassi 194»
Krikon 193. Till. s. ir.

KrDSsnmgar i85.

Krat (krafligf) 2o3.

Kråkvicker i6b".

Krälisif i49-

Kukun-lci.;*. 149.



Register.

Kukon-maja i/^r).

Kukoninaita 7///. s. i.

Kulor i8o.

Kylande dryck 1^3. i8l.
Kynsilaukanyrili 208.

Käda 195. 'ii//, s. v.

Kålslfiglet 208.

Kålvä\ter iGi.

Käppar 157.
Körne i5l.

Körtelsysteinet (retande) iS3.
Kolt (slaglkreatura), lar osmak

2l3

L.

Lamhet i lungan iCo. iS5.
Lampvekar i5o.

Lapi)in-saara z\6.

Lappsko-starr 216-

Laxerinedel 175. ij>6.

Lefverdöd Til/ s. i.

Lelimea-siena 197.

Lejons v ANS igS.

Lentåtel 198.

Lf. ONURUs Cardiaca 195
Lera 7/7/. s. x.

Lif Ti//, s. Ml.

Lilstid 2///. s. viir.

Liimodern (blodfl. nr)

Liousler 1-5.

Likör 2o5.

Liliacc.e (planttc) 202.
Liljeväxter 2i)2. 2i3.
LiJium JMariagon 202

.

— candidnm Ti il. s. v.

— Poin])oninm 202.

Linnun-Kcrs])trinniarja 2o5.

LiTHOsrrnMUja OfmcIlNalk 177.
Ljusvekar 180.

LoLiUM Temiilentum 192.

Lon kem oss a 21 5.

Luddtålel 1G8.

Lukt (god) iGS:

L U K I G H Ä s I G2. 7lil. S. II.

I^uktgräs 189.

Lukt TÅ T El, iCS.

Lungans sjukdomar i83.
Lungsot i52. i55.
Lustet 1G8.

Lusthus zii.

Lyrlormigt pcnniaggade blad
182.

Lyrlaggade blad i''j8.

J.ytta vcsicalor. 175.

Lyxa 204.

LÅG SKOKsoNtn 212.

Låsme 192.

Läckerheter 173. 197.
Läder beredning 164. l6l.l63.

189. 211.

Läskande dryck 181.

Lölsalar 211.

Löks VAMP. 179.

Lösta 204.

M.

Maannousemisen- ruoho 214.
Maddun 180.

Magstärkande 160.

Majgräs i6'8. 1 89.
Mandel IQ7.

Mandciiiijölk 193.
Manna 170. 7'///. s. nr.

Marianpalinn Ti//, s. ii.

ATaskerade blommor 182. 196.
Xhisklrö 2o3.

M.ulrigning i65. 190.

M.iinyttiga växier 14G. l47«

175. IJD- lljo. I9j. 197.

198. 208.

Meiiilajskukka i65.

iVIfjrcun 188.

Mtlica 1G2.

iMeloö 176.

Mei cniialinedel 171.

Meigei 2 i//, s. x.

Vles])il 157.

\i(.Izän)irrami 188.

Meizä 'J^ulpnni 202.

\] II. 1 17 i\T K I r u s u M. 1 G2.

Mir.-ibellcr 195. Ti'//, s. iv.

Misstänkt (susoin giftig) 196.
Mjöd 181.

Mlödört 189.

Mjölk, att gilVa godsmak i54«

Mjölk lar osmak -208. 214,
M|ölkrosnr 206.

Mursiamen-Kruunu Ti//, s. li.

Mos 145. 169.

.Moose (^^välvande) iCG.



Register.

Mossväxter 2i5.
Moucheron 17g.
Multiingum foJ. iS^.

Multisiliqiue plantas 200,

Murklor 197.
Musci 2i5.

Musärter 166.

Musta-vina-marja l6g,
Mustikka r65.

My ko logi 197.

Myndilbrmu 189.

Myrkulla 180.

Mysk 168.

Myskegräs 162.

Myskgräs 168.

Myskin-yriti 14S.

Mångskidade växter 200,
Märrblomster i85.

Märrmynta 18S.

Möltagräs 1S9.

Mössor 167,

Narcissus 202.

Närd US Stricta 174'
Naturkedja 197.

Nervös 1 85.

Njursten 140.

Nys-achilea 207.
Nysniedel 207.

Näring (växternas) Ti/l. s, viil

Nässla- (etter-) 206.

Nödbröd 164. 162. 190,

O.

Ofrnktsamhet 2i3.
Ogräs 204. 214.
Oierace;c plantas 161.

OIi\ färg 170.
Olja i5i. i55. 160. 188. 193.

208. 214.
Operculum 2i5.

Orchis T/n. s. v.

Organer Til/, s. vii.

Organiska kroppar Till.s.vn.

O B l G A N U M V U L G A r. E I ÖÖ.

Orobanche major 214.

P.

Paharuoho 192.

Panacea lapsorum i85.

Pannkakor, att kiydda i5\.

Papelo-juuri 153.

Papper i5o. 180.

Paralysis linguaD 140.

Paraplegi.

Parasit - växt 179. Till.s.wu.
Parasollblomma i56. 160 178.

Paunassia Palustris 172.

Patientiesyra Till. s. 1.

Pknningört 2I4'

Pentageadt blad 170.
Pericluxtium 2i5.

Peristomium 2i5.

Pernaruoho i58.

Persikobrännvin i5i.

Personata? plantre 182- 196.

Phellamdrium Aquaticum l55t

Phycei 191.

Pied de boeuf 197.
Piblaja i45.

Pihiava i45.

PiLriLAniG PitÖRT 164.
Pimpinella dissecta 160.

PiMPiNPiXA Saxifraga 160.

Piinpinell, Iivitblommig 160.
Pipsvamp 197.
Pipsar i85.

Plant . tysiologi Till. s. vii.

Plattlummer 176.

Plommon (gröna) 193. Till. s.

— (gula) 195.

— (röda) 193.

Plommonträd 193. T/7/, s. nr.

Plotnupuu 195.

Pomacea^ planta; 146. i5t.

PorFNTILLA AnSTRINA 1 52.
PhCNUS AviUM 2o5.
— Cerasus 2o5.

D o M H S T I c A 1 93.
-- Insitilia 193.

— SpiNOSA i5r.

— sylvestris i5i.

Punavim-iiirtrja 199.

Punch i6'3. 2o5.

Pyrola Uniflora ijSw



8 Register;

Pyrol Enblommig 176.
PyRUS AUCUPARIA
Päronslagtets kännetecken 145.

R.
Racfils 204.
Kflkokiven marja Till. s. 111.

R.iutaheiuä 174.
Rebs 199.
Regler iö5.

Reine-claude 193. Till. s. iv.

Rep 211—216.
Retmedel 208.

RiBES Ni G RUM iGg.

RiBF. S R II B RUM 19g.
Ringornisrot 214-

Ris K. A 173. Till. s. 11.

Romerska Kamiller 207.
Ptondukka 200,
Rosen löi.

Rot (ätlig) 164. 212. '

Rozzen i55.

Rubus cassius 187. Till. s. III.

CORYLIFOLIUS 187.— Iruticosus 187.

Id AEUS 181.

RuMExAcETOsA igo.

— AcuTus 161.

— Aquaticus 20g.
•— Nemolopathum iGc
— Patientia Til/, s. i.

Rtiinpnnk i5r.

Runcinaium folium i5o.

Painslafvar 175.

Rusgilvanrie 188.

Ruusunruoho i52.

RÅ GLO STA 204.

Piöda plommon g^.

Röd färg i5i. rgo. T/7/, s.u.

Rödsot i63. i85. 190. 2o5.
Till. s. r.

Rödt i5i. if)3. 1.65.

Röd Vinbärsbuske igg.

PiÖNN 145. 157.

Röta 169. igo.

Piöifebrar i85.

Rötsår 175. iS5. igo. 208.

20g.
Rötter (ätliga) 164. 2t2.

s.

Saarnjpnpui^ 175.

Saarnenterva 175.
Saarni 17'},

8,'ifflor 145.

Snfringar T/7/, s. ix

Saftiga Fjäll 172.
Saftiga växter i4g. i53.

Salve Till. s. ix.

Sagiiiaria natans 16^.
— Sacittifolia 164.

Salep Till. s. v.

Samx v IM in al is 211.

Sallat 157. ig4- 208.
Salsofi 146.

Salt , alkaliskt, igi.

Salter Till. s. x.

Sambyggare 206.

Sammandragande i5g. 175.

20g.
Sammansatta blommor 212.

146.

Sand T/7/, s. xi.

Sandrör 168.

Sandstarr id^- 2 i 6.

Sarsaparilla germ:a loS.

Sankt Hans blommor i85.

Sau 200.
Savipuolen Juurj 20g.
Savuruolio 2o3.

Saxitraga alba i55.

— Granulata i53.

— rubra 154-

Scabrida3 plantas 2.06.

Scabies senilis i5g.

Scilla verna T/7/, s. v.

Scirhensa bröst igi.

SciRPUs Lagustris i5o.

Scorzonera hispanica 212.

Scorsonfra Humilis 214.
Scrobiculatum receptac. 14S.

Sedum Acre 149.
— vermicul. 14g.

— minus i4g-

SemiHosculosaa plantas 146.

Sem. Sanion. 2o3.

Senticosoe plantas i52. i5i\.

181.

Sepiarias plantag 176.

SeRRATULA TlNCTORIA I7O.

Sessleria Cöfrulea 210.

Sessleri-slägtets kännetecken

210.

Sianjuuri 2i2»



Register.

Siankärsänrnoho 207.
Sianmaltsa l54-

Siestamma 1G9,

Sil i5o.

Silfverört i52.

SUiquosas plantas i5S. 2o3.

214.
Silkesmaskar i85.

Simkuddar i5o.

Sirap 181. i83. 2o5.

SisYMBBirM Sophia 2o3.

Slum ( bredbladig 'j 178.

SiUM Latifolutm 178.
Skabb i5i. 159. i6i,

Skakningar i85,

Skifsvamp 179.
SkillingFrö 214.

Skinnberedning 21 t.

Skorsoner Måg) 214.
Skritbläck (gult) 200.— (svart) i5i,

SkrofHer igi,

Skäde 192.
Skällgräs 169.
Skäiftrö 214.
Skärpa lindrande rgo.

Skörbjngg, 145. i55, i53. iGi.

1 65. i65. 195. 191. 209.
Skörbjnggsartade härdheter

— Sår Till. s.i.

Slake 191.

Slapphet i tarmarna i52.

Slem i bröstet iGo.

Slem i magen iGo.

Slemlösande 160,

Sligel'r(3 i65.

Slinner iGS.

S L o T T H R ö RT 1 72. Tl7L S. U.

Slynnor 165.

Slånbuske i5i. Till. s. iv. v
Slånbärsvin i5i.

Slögde iu5. i5i.

Smak 197.
Smilax Sarsaparilla i55.
Smörbär 201.
Smör och bröd joS.
Snickararbete 2o5.
Somilla \^\.
Sophia Cliiru-gorum 2o3.
Sopprölter 212.

Sorbus Aucuparia i45. T///, s. i.

Soiax 146.

Spanska Kersbär 200.

Spansk Skorsoner 212.

Spansk Syra 190.

[Spanska J.'ngor \~5.

Sjjarisijuiii 212. zio.Ti/l. s. v.

Sj^arris t4G. T///, s. v.

Sparrisört 2i3. Till. s. v.

Spateltoriniga blad 148.

Spnlha 180.

Spetsbladig Svra iGi.

Spenat 147.

Spiraea FiLiPENnrLA i54-

— Ulmabia 189.

Sj>iritus 2o5.

vSpoImaskar 2o3.

Sporrblomma 195.

Sprit 199.
_

Squinancy-berries 1G9.

St agg 1-4.

Stellatag plantrr 201.
Stenbräcka (knölig) i53.

Stentrö 177.

St en plågor 1,59.

Stenuket TrV/. s. vii.

Slickande smak
S 1 1 L 1. F R ö 20,3.

Stierjifoniiige växter 201.
Stolnr 21G.

Stoppande 190.

Stopr^ning löo. iSo. 186.

Stor Kali, mossa 2i5.
StP, ^ND-KFLIDON I7I. T///. S. II.

Strandråg i()8.

Stran^Miiie 145. 172.

Strälbladiga växter 177.

Ståigräs 174-

Stå KR A 1 55. Til/, s. 1.

Stängsel '91.

Stärkande medel 195. 21 r.

Stiikebär i5i.

St.'iikeJs«^-ämne i5\. Till. s. i.

Stötar 1 85. Till. s. i.

Snccnlrnta? j^lantiE 149. i55.

Snriiaka i^Ji.

Suoiakka 190.

Snolanioho 190.

Svalvel 7'///. s. 11.

SvHilerkål 147.

Svampar (ätliga) 175. 197.

175.



Ol K n c r s rn n.

Svar fvar- arbete 20 5.

Svarta keisbär 2u5,
Svarta reps 169,

Svarta rit»s 1G9,

S v \ K T A Vinbär i 69»
Svntllmrvntl 180.

Sv. irt mylla Till. s. x.

Svart vinbärsbuske i6q,

Svcmiiifl 204.
Svenskt färggräs 170.

Sveskon 190. Till. s. iir.

Svett 171.

Svetldriivande 160,

Svin 191. 212,

Svin, att göda i/\5. 164. 157.

Svinboi-st 174,
Svindel iS5,

Svinblonister 2i2.

Svinrot 212.

Sviiuång 191,

Sviskon 193. Till. s. iir.

Svullnader 175.

Sydamen - valivistus-yrti 195,

Syit 169. 1S7.

Syltning 145.

Sympliyium ofKicinale Till. s. v.

Syra (spetsbladig) t6r.

Syren 175.

Syrliga bär 169. 187»

Sockerbageri 175.

Säll i5o.

Såpsiuderi 191.

Sår ifif. 175,205. 2o3. T///, s. 1.

Sädesförvandling 204.

Säf j5o,

Sällike växter i8o.

öäfsiägteis kännetecken 180.

T.

Taktäckning ifJo. 19 1. 21 1.

Tandkött (skadat) i\(). 209.

Tandvärk 188. 207.

Tarmarnas slapphet i52.

Taskgräs 214.

Taskuheinä 214.

Tur, ASP i Arvf. NSE 21 4»

Té if)!. 157. 159. iG3, i(->g

188.

Ticka 167.

Tjerp 2(^0'

Tjära 175,

Tobak 162.

Tkaoopooom Pp.atexse 146.
Tranarter 166.

Trastar 145.

Trebening. l/\-j,

Tripetaloidea^ planta» 164.

Tripinnatum lol, i55.

Tritoner 200,
Trädlök 214.

Trädplantering 21 r.

Trädskola Till. xu.

Trädslag 195.

Trädsvamp 167.

Trägärdstulpan 20Z.

T ull nio Till. s. n.

Tulipa Gesneriana 202.

Tun p A S Y I. v i; s r R I s 202.

Tulpan (vild) 202. 2i//. s. v.

Tunnband 21 r.

'1'unnor 216.

Tvåhornade växter 176.

Tvåkönade blom. 168.

Tysk pil 211.

Tyska slån 193.

Tyskt vide 21 r.

Tåg 211.

Tång 18G.

Tätel 198.

Tädynruoho iSg.

Tänder lossnade 190.

Törstsläckando 190.

u.

Udda parbladiga 178.

Ultbär 181.

Urin, blodig i65. i83.

— drilVande i58. i63. 19S.

2l3.

— stinkande 2i3.

U p. T 1 c A Urens 20G.

Utslag i5i.

— kroniskt 196.

Utslags sjukdomar 161. x6g.

189.

Uttömningar (starka) 162.

V.

Vaarama i8r.

Vaccimum Myrtillus l63t

Vajvajsenvilla i§o.



Register. IX

Vannenruoho 160;

Yatten, att gifva hallonsmak

181.

Vattenfenkol i55.

Vattensot i6i.
Vattensyra 20g.

Vattnino T/7/, s. x.

Valukka 181.

Ved (härd) 167. Till. s. ix.

Vegetable AEthiops 191.

Vekar 180.

Venerisk siukdom i55. 171

Verbena Officinalis. 182

Veronica Officinalis iSg.

Verticillataj plantas 162. i85

Viar 166.

ViciA Cracca i66.

— iiuiltiHora 166.

— tenuifolia 166.

Vid] or 211..

Viholainen 206.

Vild mejram iSS.

Vild pesar 192.

Vild Ringblomma i85.

Vild tulpan 202. TzV/. s. v.

ViJuruoho 14g.

Vin (att göraj i63. 16g. i8r,

187. 199- 2o5.

Vinbär i6g. 199-

Vinbärsbuske röd 169.

— svart 169.

Vinbärsvatten i6g.

Vin(skämdt) att förbättra 160.

Violett färg i63.

Vårbrodden ratas af kreatu-

ren 16S.

Vårfrossa i83.

Väderlek 191.

Väggar igi.

Vägglöss i55.

Värkstillande 192,

Väte Till. s. ix.

Växternas afsöndringar Till.

S. VIII.

— fortplantning TilL s. viii.

Växternas frö TilL s. vxu.

Växternas hud Till. s. ix.

_ lifstid Til/, s. vui.

— merg TilL s. ix.

— näring Till. s. vin.

_ retlighet Till. s. vill*

_ sömn Till. s. viii.

Växtjord Till. s. x.

Växtriket Till. s. vii.

Y.

Ylle, att färga brunt iSS»

— gult i65. 193.

— lödt i5i, 1^8.

z.

Zerre i63,

ZosTERA Marina 186»

A.

Asknäte igS,

Ä.

Ägeplommon ig5. Till. s. iv;

Ängborst 174.

Ängs alsofi 146.

Ängskära 170. Till. s. 11.

Än G syr A igo.

Ängsull 180.

Ätbara rötter 164.

Ätlig kosvamp 175»

Ätlig Pipsvamp 197,

Ättika 181. 127. 199,

Ö.

ögonsjukdomar 175, 182, i83.

Öl i5i. 181. 188.

Örter (Herbae) Till. s. ix.

Slut p1 Tredje Bandet.

j^^^*-



RÄTTELSER,

i Tredje Bandet af Svensk Botanik.

— i6i — 2 — — — sista raden tillägges : c. gren

med frö,

— i6z — X — 25 — står blommor 1. blomstren.

—" 171 — a — 24 — sjukdomen föreslagna; läs: i

sjukdomen , af växtriket föreslagne.

— i8G — I — 24 — svampaktigt ämne 1. srauts-

hvitt svafnpaktigt ämne.

— — — — ~_ 3 — Mjödärt 1. Mjödörf.

.—, i8fj — I — 3 1 — kommit 1. kommit pä.

— 191 — a — 5o — maa 1. man,
— 2i5 — I — 27 — koniskt I. konisk.

TiiL s. 1, rad. 24 står luiJionmata I. hukofutiarja,

— — XIV. — 29 — distrebed I. described.

Registret. Vid Blås-starr borttages Till. s. m. och tillägges

vid Blåsfukus 191.

Vid Gummi borttages: arabicura.

Framför Brun färg tillägges Bruneller if)3.
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