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36l. BO. v

FAGUS SYLVATICA. ^''^^'

B o K- Träd. Buk. På F. Pöukki.

Löjbladen äro eggrunda och nästan helbräddade.

Linn. Fl. Sv. p. 345. Cl. 21. Mokoecia. Polyandr. — Lilj. Sy. Fl,

a. 294. Kl. i3. Samkulle. Åtskilde. •- Linn. Skånsk. Res. 8. 53. — Äefz.

Fl. Scand. s. 247. — Du. Roi llarbk. Bauiuzuclu. S. 270. -- Burgsdorfs

Geschiclite niitzl. Holzarten.

Fastän Ek och Björk, för deras nytta, aga främsta rum-

met bland Nordens Löfträd, torde likväl Boken, i skönt

och resligt utseende, krälVa företrädet framför alla andra.

Likasom de förstnämde, har den silt rum i samma natur-

liga ordning, eller ibUnd de Wmgblomstrige (Amentaceaa

pl,). Könen sitta åtskilda, men framkomma ofta ur samma
knopp (Gemma) ehuru burne på särskilta blomskalt. Slägt-

Hiärket består deri att Hanblommorna äro många samman-
sittande i ett klotrundt hänge eller blomhufvud, och inom
ett klocklikt 6-delt blottifoder innesluta 8 12 ståndare. Hon-
blommorna, på lika sätt förenade, men färre, ha äfven ett

6-delt blomfoder ofvanför fruktämnet som har 3 rum och
bär ett 3-delt stift. Frukt- kapseln beklädes med mjuka
piggar och hyser 2—3 trekantiga Nötter.

Trädet, som vexer ofta till den ansenligaste höjd och
tjocklek, har bålen beläckt af en slät och jemn bark. Kro-
nan är lummig af utbredda grenar hvilka prydas af de
skönt grönskande bladen, som äro ovala, något hvnssa, vå-

giga, ibland, fast otydligt, såglflndade, glatta, ådriga , och
de yngre i kanten och på skaltet finhåriga. Så snart dessa
utvecklat sig, framkomma Han- och Honblomstren i Maj
ur bladvecken, hvar för sig förenade i små hufvuden (ca-

pitula), burna på bäriga skaft kortare än bladen. De l^rra
äro alltid talrikare, antingen för sig sjelfva högre upp på
grenarne eller tillhopa med ett enda honblomster, som
upplyftadt på tjockare stjelk blir qvarsittande då de andra
affalU. Hvar enskilt Honblomma omgifves af långa, smala
härjga fjäll, och då fruktämnet utvexer, förvandla sig de
hären som törut betäckt det, i mjuka piggar, för att beklä-
da kapseln som mogen öppnar sig, när frost - nätterne om.
hösten infalla, i 4 skal , för att utsläppa de 3kantiga, mörk-
bruna nötter den inneslutit.

De vidsträckta trakter i Södra Sverige som äro och ha
varit med detta Trädslag bevnxne, göra dess börd såsom
(åtminstone länge) inhemsk, förmodl. ostridig, ehuru det
©Iver 58 graders polhöjd, hos oss, icke lika lätt fortplan-
tas E/ne.dlertid finnas treliiga planteringar af Bok ännu
nordligare, såsom i Upland och Vermland.
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Fagus sylvatica.

Som Virke betraktadt är Boken icke att iemfcra med
Eken eller älven Björken, ty trä ämnet är skört, då det
biilVit gammalt och toirt. Till bygoningstimmer duger det
icke, såsom öinläligt för luftens ombyten otli åverkan. Lik-
som Al, fönäies del al' mask på betnckia och fuktiga stäl-

len, men är deremot tjenligt under jord, såsom fiil Pål-
vérk m. tn. Fäldt i början af sommaren och lagdt någon tid

i vallen, samt sedan lorkadt, som det sker i England, skall

det iå mer varaktighet, och älven då kunna brukas till

kölar på fartyg. Ännu icke fulltorrt efter fällningen, är

det ett godi siöjdvii ke, dock sämre än Björk. Skånska All-

mogen använder det till sina åkerredskap, tunnstälver,

byttor, spinnrockar, väfstoiar, bordfötter m: m. och i följe

af egenskaptn att lätt klyfvas, göres deraf allmänt, bokper-
mar, värjbaljor, askar och lådor. Såsom bränsle är det
särdeles värmande och ger mycket aska, hvaraf en god
pottaska tillverkas. Färskt Jöf och spädare qvistar förtäras

af boskapen, hvarom de ofredade ställen vittna, der gam-
la träd likna låga och klippta buskar. Barken torde ock
knnna passa till Läderb<'rt;dning , älven som bruna färger

deraf vinnas eftrr för«^gången bf tning af godset. 1 torra

och varma somrar gtr Bokfn yrnnigt ålion, särdeles de
träd som stå glest och der läget ar något luktigt, dock
icke vattensjukt. De äro en förträfflig föda lör svin, livar-

igenom n:yck^n säd bespares. Ensamt förtärde, göra de
dock fläsket löst och odrygt. I smak likna de något ka-

stanier och kunna ätas rostade, men göra f tt sJflg« rnsighet

som ock märkes hos de på b(jk.skcgt n gående Svinen, äf-

ven till den grad att göra dem ursinniga. En oJja k^n pn s-

sas af något förut torkade Bokållon, hvilken färsk iukiar

vidrigt, men fuibätlras snart om den förvaras i glas eller

stenkärl, och kan då brukas till mat tör öfrjgt duger

den till Lampor, Såpkokning, m. m. Kakorna eller press-

ningen tjena så väl lör kre«iureii som rnalna till mjöl och

detta blandadt med det «f sh\i , lör de fattigare som ett

godt brödämne.

Boken vexer bäst i Iprblandadt grus och fuktig lera, men tal sällan

9n(lra träd och buskar inom sin skucga. Gräsvfxifn furtages ock clerige-

nom. Den skjuier dubbelt fortare än Ek, men blir icke så gimnial Dock
uppnår den, i IVed lemnad , vis-Jt eit par århundraden (livarom Apr sila-

Boken på Omberg viirnar). I höjd IiMiner den liH do-50 aln^r, och foid>m
såg man Bokar af 6 a'ii,ir i omkretsen. Oenrni åll.n forliilantas liädet

ired lätthet eftqr- de goda anledningar, som, bl.md .s:idrj. Prof. littzius

nppgifvit.' Till planiéiing af luiga häckar är boken äfven så rr.yck.n lifH-

ligare, som de bli lata, gamla, härdiga; och kunna lätr ägas och piit-as ,

ehuru lölvet på sådana ej aflaller foirän ilen iö'iande väfn ; men läget

bör vara skyddadt lör häftigare och k.^lla^e vindar Topphuggning lida

icke dessa iräd, emedan de genast då af röla angripas.

Tah. — En blommande gr^n efier nai. af Fru B 31. IseHiJdin teck-

nad och benäget nieddélad lÉigifvaren. — a. en hoiib'omin:i med ljä'!en.

-^ b. en b!orifoder-liik — c. ett fjäii — d. stift och märke. — e. en han-

blomma, alla förstorade. ^— f. Ii uklkaj.seln. — g. a nötter, den ena ivert

afskuren, — i nat. stoilek.
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ORCHIS SAMBUCINA.

FlIder- Orkis.

RotJinölarne äro nästan fingerlikt delta och rä-

ta. De yttre kronbladen vid sidorna tillba-

kaböjda. Läppen är framtill bred, fintnaggad

och 5flikig: den medlersta fliken ofta urnu-

pen och Sporren konisk, litet kortare än frukt-

ämnet; blomskärrnarne äro af blommornas

höjd. —
'Linn. Fl. Snec. p. 512. Cl. ao. Gynandr. Digyn. — Liljebl. Sv. Fl.

s. 256. Kl. 10. TvATTDiGE Enqvinn. (Orchis mixta) Swartz i Vett. Akad.

Hjiidl. iSoo p. 207. (Gynandr. Monandr.).

Ovenska Flora äger många arter af detta vackra slägte,

men <]e äro icke alla lika allmänna. Ibland de sällsamma-

re är äfven denna , hvilken man träffar t. ex. på några fuk-

tiga bergshöjder kring hufvudstaden , såsom i Mariebergs

och Rörstrands traklerne. Det är anmärkningsvärdt, att

den blommar tidigare än andra Orkider, neml. i slutet af

Mfl], äfven som, enligt Dr. ?^ö///e«(^<?/-^^vj' uppgift, den Gott-

ländska Kärr-Orkis (O. palustris Jacq.) kommer ibland de

senaste på året. Vår Fläder- Orkis har delta Rotknölar,

ehuru sällan i mer än 2 klufna fingrar som icke utspända,

utan gå rätt ned. Orlstjelken är ungefär qvarters läng och

trind, besatt med 4-5 än bredt lansettlika, än aflånga och

nästan trubbiga blad, bkkgröna och utan fläckar. Blom-

morna, 7-12, formera ett aflängt ax vid den kantiga top-

pen af stjelken, åtskilda af smala blomskärmar, lika höga
med dem, och med bakböjda kanter vid basen. Blomkro-
norna förekomma än blekt purpurröda, än hvilgula; deras

yttre kronblad äro vidöppna, och de på sidorna alldeles

bakvikta, medan de inre förenas till hvalf öfver köndelar-

ne. Alla äro trubbiga i toppen. Läppen nästan hjertformig

mot lästet, är bredare framtill och delad i 5 grunda och
fint naggade flikar, af livilka den medlt^rsta ibland finnes

urnupen och beströdd med några mörkare punkter. De på
sidorna äio nedböjde. Sporren tjock och konisk, är ofta

också i ändan urnupen", och hinner knappt till fruktäm-

nets längd. Blomman har en egen lukt, som liknar den
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Orchis Sameucina..

af fläder. Utom färgen upptäckes ingen specifik skillnad

emellan de gul- och rödblommiga stånden, men vi tro de

sednare verkligen skilda från Orchis incarnata Fl, Sv.

hvilken sonilige gissat böra derraed förenas.

Som nyttan af Orkisrotterne är förut flera gånger om-
namd, är öfverflödigt att å nyo upprepa den; och som de

på denna art äro temligen stora^ skulle de äfven kun-

na användas på lika salt som liere af de förra.

Tal), — Ett stånd af vexten, samt roten i naturlig stor-

lek. — a. En blomma. — b. Läppen särskilt förstorad.
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HERACLEUM Sphonbylium.
Vanlig Herakel. Björnfloka, Hundloka. Harhwmtiin.

Qyesgräs. Täpperot.

Allmänna bladskaften äro tredelta. Bladen
parbladiga och småbladen partaggade, inskur-

na och sägtandade. Alla blommorna i umbel-
ien äro likformiga, utan strålkant.

r: Linn. Fl. Siiec. p. 88, CL S- Pentandkia Monogynia. — Lil/ell.

Sy. Fl. s. ii6. Kl. 5. Femmänkingxr Tväqvinnade. — Retz. Fl. oecon.

s. 394. — Grnel. Fl. Sib. i. p. 214. — Chappe Voy. en Sibéiie 2. p. 564.

— Vicat sur la plique polonoise p. 56. — Essens Anleit. s. 5. — J\lurr^

App. Med, I. p. 2i6. — BranccB Ursinae (perperam) Hba, Pliarm,

fl
VJanska få Umbellater kunna misskännas till hvilken na»

turlig ordning de höra. Men ju större deras inbördes lik-

het är, desto svårare blifva deras slagtmärken utstakade^

Dessa Lämtas bos nämde vexter i synnerhet af fruktens

skapnad, särat blommornas och svepets olika förliåjlande.

Hos Heraklerne är frukten oval, fiopkramad, urnupen^
strimmig och i kanten nästan hinnaktigt utvidgad. Blomfloc-
karne finnas hos några med, hos andra utan strålblommor.
Kronbladen äro hjertlika och inböjda, och svepet snart bort-

fallande. Vår inhemska allmänna art, som tillegnar sig

denna karakter, finnes ofta vexande vid gärdesgårtiar, å-

kerrenar, bergsidor ocli sidiändta ängar. P^oten, 2-årig
(knappt mera) och tapplik, går djupt ned i jorden. Stjel-

ken styf och upprätt, far mer än fingrets tjocklek, blir

par alnar hög, kantig, rafflad, sträfhårig samt grenar sig.

Bladskaften, som nedtill hafva anvuxna, utsvällda, håriga
stipler, äro 5:delta, med parbladiga blad, ofta half aln lån-
ga,, och partaggade småblad raed inskurna sågtandade flikar,

ofvanpå s-läta men inunder finludna. Umbellerne, som bli

mer än 5 tum breda, äro ofvanpå jemna samt deras ge-
mensamma och, enskilta svepen lansettlika, fastän de meren-
dels snart bortfalla. Alla blommorna ha lika form, utan
att större finnas i kanten af umbellerne, och äro tiJl fär-

gen gulgröna, särat deras kronblad af ofvananlörda skap-
nad. Vexten börjar att blomma före Midsommaren ocb
fröna mogna i Aug., mycket platta, släta och med 3 märk-
liga nerver å ömse sidor.
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Heracleum Sphondylium.
Denna Herakelart och förmodligen Here af samma slagte^

äro ibland de Umbellater som hysa skärpa, hvilken troligen

har sitt säte i de yttre delarne eller barken. Ty om ett

färskt stycke af sijelken lägges pä bara huden, inHflmme-

ras den och sår uppkommer. Boskapen synes likväl utan

fara förtära veXten ; dock ätes den mera begärligt af ka-

niner. Emedlertid anmärker Cvielin att, om Kamschada-

lerne, som äta de rå stjeikarne som en läckerhet, icke akt-

samt skala dem med tänderne, få de blåsor på läppnrne

och tandköttet. De bruka också att upphänga de skalade

bladstjelkarne bundne i knippor och derefter utbreda dem
för att torka, då ett sockerlikt mjölämne utvittrar, hvilket

sedan, under stjelkarnes skakande i säckar, aflaller, och i

klimp hopsamlas. 8 lod sådant socker säges erhållas från

2 pund stjelkar. Ryssarne bränna också brännvin af såda-

na, och hvilket säges öfverträfta det af säd. Men brändt

på oskalade stjelkar, skall det göra qval, yrsel och för-

skräckelse. Andre påstå att roten hyser mer sockerämne,

och att mer spiritus kan derur vinnas, neml. 3 kannor på
loo marker. Af sockermjölet tillredes äfven en mycket

rusgifvande dryck och ett mjöd br)'^gges på stjtlkarne med
tillägg af Siberiska Tallkottfrön. (P. Cembra). I Lithauen

brukas dagligen en tillredning af vexten. Den kallas Ä^rjr*;

och fås genom tillsats af surdeg och vatten, och blir me-

delst jäsning en syrlig soppa hvari rofvor och kött kokas.

Tatarerne nyttja ock stjeikarne som födämne, men kok-

ta, och i Liineburg blanda Landtfolket de färska bladen

bland grönkål.

Flere äldre Läkare ansågo Herakeln såsom specifikt

medel för den så kallade Polska martoIVan, och detta har

gjort bruket så allmänt på de orter der denna krämpa
är mest gängse. Andre nyare ha nekat medlet dess före-

gifna verksamhet, kanske lika litet värdt förtroende som i

Rödsot, för hvilken Täpperoten, efter von Linnés intyg,

varit mycket använd i trakten kring Ystad i Skåne.

Orätt har bruket af denna under namn af Branca Ur-

sina blifvil infördt på Apteken. Misstaget härrörde från

liklieten af bladen på den rätta, som är AcantJius mollis,

hvars blad och rot äro, liksom kattostens, slemmiga och

uppmjukande och lika brukbara, hvilket icke kan tilläggas

Herakeln.

Tab. — En del af ett ortens blad samt toppen af ura-

bellen i naturlig storlek. — a. frukten.
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GLOBULARIA vulgaris.

Allmän Klotrlomma. Bergslirabba.

Har Ö^fstam, hvarå de ötra bladen äro lansett-

lika, och de vid rören aflånga och i spetsen

5-raudade.

Linn. Fl. Sv. p. /,!. Cl. 4. T f. t n a n d R i a Monog. — Liljehl. Sv. Fi,

8. 60. Kl. 4 Fyi;m ÅKNINGAR. i->p'inn. — Linn. Öland. o. GoUl. Res. .s.

65. 193. aaS. — Giobulariae iolia Pliairn.

\ xfer med samrransittande blommor (AggregataD) och

de med s^iinmfln-^atte (C-^inpositfle) tyckasvid föista påseen-

det likna iivarandra genom dero^ gemensc^mma blomrodtr

och bloniffiite; men bt^ge äro ganska åtskilde, hJ gst na-
^

tuiliga ordningar, fiiiiru der*)s väsendtliga karaktercr icke

kunna utstakar. Hos största delen ni' de förra finnas e-

medlertid alla småblomstren lullkoniliga med blomfoder

och blomkrona (completi) , och ståndarnes knappar äio all-

tid säiskilte. Kiolblomme slägttrt är al denna beskaff nhet,

men till skillnad Jrån sina närmaste frnnder, såsom Vadd
och K-irdsJagtet, sitter fruktpn rlkr fröet icke under blom-

man , utan omgifves af densamma. Den art af klotbiom-

mor som här anföres, är i sitt slägte alimännnst, eliuru

sällsam inom gränserna af Sverige. Det är endast Ölands

och Gottlands kalkflisor som hos oss gynna dess vextlighet.

Ofta ur springorna af den ofruktbara klippan framtränger

från en trä^kti;^, mångårig rot en enkr-1 rak örtsijelk af

1— 2 qv-irtfrs höjd. Rotbladen sitta roslikt förenade, stjel-

kade ocli uibredda, till ska|'naden afl.mga och i toppen
tretandade, för öfrigi ht-lbräddade och släta; de öfra dere-

mot sitta om hvarandra fastade vid stjelken, liksom smala
och lanst;ttlika fjäll. En enda gemensam blomma, nästan
klotlormig, m^n stundom plattad, framkommer i toj^pen,

i Jiini. Blomforlrei består af många, likstora Ijäll och om-
ger ett stort antal af småblommor, livilka, sittande på det
kupiga fästt-t, lia hvar sitt lilla blomfoder upptill ojomt
och hvasst 5-tandadt, och innesluter en äfven så pipig
blomkrona med brämet deladt i 2 läppar, hvaraf den ö/ra

är kortare och 2-kIulven, och den nedra tredelt i längre
och liklånga flikar. Ständarue ha nästan dessas längd, äf.

ven som pistillen. Egentligt fröhus nnnes icke, utan de
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Globularia vulgaris.

en^kilta blomfodren, sittande på blomfästet och åtskilde

af små fjäll, innesluta hvardera sitt ensama, egglika frö.

Hela blommfln är rätt vacker för sin nätta form och

lifliga blå färg. För sin sällsamhet skulle den pryda blom.

ster parterren, äfven så väl som Tusenskönan och många
andra. Hos bladen röjes någon beska, och har örten for-

dom blifvit räknad bland de sårläkande, hvarföre den ock-

så funnits på Apteks-listan; men lemnat sin plats ål mer

förtjenta.

Tab. — Visar hela vexten tecknad efter naturen på Gott-

land af Herr Ryttm. Falmstruch. — a. det gemensamma
blomfodret och blomfästet i nat. storl. — b. en blomma
med enskilt blomfoder och blomkrona. — c. en af krön-

flikarne. — d. blomfodret ensamt. —• e. pistillen. — alla

förstorade.
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MELICA ciLiATA.

Grus - slok.

Blomvippan är i axform hopdragen. Blomfodret

omfattar 2-4 blommor, och det yLtre blom'

hron-skalet af nedersta blomman är i bräd-

den hårigt.

Linn. FL Siiec. p. 26. Cl. 3- TRiANDnii. Digyn. — Liljebl. Sv.

Fl. s. 58. K.1. 3. TREMiNNiNG. tvåqviiin. — Linn. Öl. och Gotll. Tves-

5. ij. ago. — Skånsk. Res. s. 117. — Retz. Fl. cecon. s. 449-

J eiTiföres denna sällsynta Gräsart med de föregående (n. 554)

af samma slägte, tyckes ett olika utseende göra öfverens-

slämmelsen dermed nägot tvistig. På magra och torra he-

dar, helst kalkartad jordmån, vexer den på få slälh-n i

Sverige t. ex. Öland och Gottland, och vid VidsköHe i

Skåne, icke sällan bland enbuskar i säliskap med Piphve-

nen (n. 96.), liksom i små tufvor med täta, långa, tradiga

hårrörter, dock icke särdeles gräsrikt. Strået blir éinda till

alnshögt och trindt med nästan släta bnljor och blad. —
Biomvippan utskjuter i Juni, i början ganska smal, men
blir yfvigare, dock, ehuru verkligen grenig, mest alllid

som ett ax hopdragen. Blommorna ha tn ljusgrön, men
osiisidtr Iivitaktig färg. Deras blomloderskal äro bara , fast-

än ntrvlulla, och omfatta vanligast 2 blommor, men stun-

dom Ti ocli älven 4 skiftevis sittande och på livar sina k')r-

ta stjeikar liksom i ziczac upplyftade. Drn forsla blom-

kronans yttre skal är 2 gånger större orh hvassare än det

inre, utanpå med finsågade nerver och dessutom i brädden
lundtonikring med långa, utstående ljusa hår, saknade

så vä) på inre blomsknlet sora på de öiiiga blommorna,
hvilka äro merendels trubbiga. Ståndare och jiisliilL-r träf-

fas också sall;in, utoiii i l\*^iv nedersta och största blomman;
likväl uppt !ckes någon gång antingen de förre elJer sed-

nare hos de mindre. I detta afseende, så väl som i fler-

talightten af de inre blonimoina afviker Gnis sloken såle-

des från släg-.ets karakter. Efter blomningen ö|)j?na sig

blomskalen, då, af de utspärrande håren, hrla vipp.in sy-

nes mjuk och luden; och genom delta ludd befordras frö-

kornens kringspridande.
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Melica CILIATA.

Ehuru denna är ingen gräsart att till odling rekommen-
dera, såsom mindre bördig och ej af den lenhet som an-

dra välkända, kan den ända icke frånkännas egenskapen
af ett passande boskapsfoder, äfven duglig för fåren, som
på samma trakter finna deras vällust på betet af fårsvineeln.

Tab. — Ett stånd af gräset tecknadt efter nat. — a,

ett blomster som inom blomfoderskalen innesluter 2 blom-
nior. — b. ett blomfoder särskilt. — c. den nedersta

blomkronan frånskild. — d. yttre blomkron- skalet sedt

bakpå. — e. 2;ne af de inre eller öfra blommorna. — i.

den sista särskilt med sina 2 skal. — g. en gren af vippan

i nat. storlek.
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OSMUNDA REGALIS.

KuNGS-OsMUND. Safsabiiske,

Stajnbladet är dubbelt parbladigt, och fÖrbytes

i toppen till en trefalt sammansatt frukcspira,

Linn. Fl. Suec p. 569. Cl. a4' Cr"^ptogamia. Filices. — Lilf- Sv.

Pl. s. 38-5. Kl. 16. LÖNNGiFTE. Ormbunkar

—

Linn. Skånsk. Res. s. 40. —
Swartz Synops. Filic. p. 160. — Retz. F). oecon. s. 481.

O.rmbunkarne, denna utmärkta familj bland vexterna,

tillades af några gamla örtkännare namnet Epi- eller Hy-

pophyllospenme, eller vexter som bära sin fröredning på
bladens frånsida. Ehuru denna benämning, oaktadt ändå

icke exclusift användbar för ormbunkar allena, väl besan-

nades hos största deJen af dem, så visar, utom andra, Os-

mundslägtet ett tydligt undantng, helst de för blommor
eller frukt ansedde delar bäras liksom särskilta från stam-

bladet, eller åtminstone icke på dess yta. Men denna o«

likhet är icke den vigtigaste hos detta slägte. Vid före-

ställandet af några Ormbunkar tillförene i detta verk (N;o

57. 5i. 90. 143. 181. 3o6.) visas den märkvärdiga ledlulla

ring (gyrus), af hvilken frökapslerne omgilvas och som,

spänstigt uppsprungen , ojemt itusliter dem. Så förhåller

det sig hos de fleste af dessa alster, och detta har gifviC

anledning att förena dem under namn af Gyratce, eller

livilkas kapsler äro med en tydlig ring försedda. En så-

dan saknas deremot hos Osmunderne och andra med dem
beslägtade. Dessas kapsler visa blott ett olullkomligt tecken

dertill och öppna sig ordentligt i 2 hophängande skal (val-

vuhie) liksom med en springa , och kallas derföre samtligen

Spurie Gyratce eller Rimntce. Vid indelningen af Ormbun-
karne, redan en af de talrikare flockar i Vextriket, kan
örtkännaren icke umbära dessa hufvudmärken, Mstn så

litet som de böra undgå hans uppmärksamhet.

Den Osmund- arten som här förekommer tecknad,
(den enda Svenska Ormbunken «f sednare afdelningen) är

vida skild från en allmännare och oriktigt med samma
slägte parad art (Osm. Lunaria L. Botrychium Svv.). Den
förstnämde finnes vexande hos oss på några få ställen en-

dast, såsom på Billingen i Västergötland; i Skåne vid Ullo,
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OSMUNDA REGALIS»

och i Småland nära Virestad och Mortorp, gemenligen

vid å- och strandbäddar. Roten är, som hos de större Orm-

bunkarne, mycket tjock och költig fastän härd, från hvil-

ken många slamblad uppsliga sent om våren och knippe-

vis; de äro at 2— 6 qvarters längd, icke olika unga Ask-

träds telningar^ nedtill halfrunda och dubbelt parbladiga,

af bredt lansettiika, släta, lifligt gröna, ofta fmsågade små-

blad, än rundade vid bnsen, än liksom hjertformiga, eller

ock delta i en rundad flik vid yttre sidan. De öfre gre-

narne af det gemensamma slanibiadet förvandla sig i sam-

mansatta fruklspiror, på hviika frökapslerne sitta i små

runda, skiftevis åtskilda knippen hopgyttrade. De greniga

spirorna ända sig stundom med ett litet blad, vid hvars

sidor äfven spridde kapsler upptäckas, till någon likhet

med somliga Onnbunkar af den första flocken. Kapslerne

äro alla med en liten fot (örsedda, nästan så stora som Se-

napskorn, i början giöna, men omsider rödbruna, nätlikt

adriga. och öppna sig ändtligen till hälften, iängsefter på

ena sidan, och visa, under synglaset, öfverst och baktill

en liten knöl med några på tveren gående strimmor, eller

ämne till en del af en ring. Inuti fyllas dessa frögömmen

ined oändligt fina frön, som mot hösten utfalla.

Redan i 3oo är har dtnna Ormbunke burit sin Kung-

liga titel j för de egenskaper man fordom trodde den äga *),

Roten ansågs som sårläkande, äfven nyttig för Bråckskador,

underbart drifvande af stockad blod efter fnll och stötar,

med mycke-t annat, som rnan sedermera, och tvifvelsulRa

billigt förgätit; likväl bar den i sednare tider, som det på-

s^tås, i Schweiz gjort U])pseende såsom verksam Mrdicin

lör Engelska sjukan (Rachiiis). Skulle detta bekräfta sig, sä

hade man att fägna sig ärmu ytterligare af ett vigtigi Läk-

medel ur Crmbunkarnes familj. Kunde gräset i mängd

samlas, vore det säkert dugligt ämne ull siopj-ning i gröf-

le sängkläder.

Tab. — F.n del af stnmbfidct med dess fröredning,

tecknadt efter lefvande ex. i Berg. Trägården. — a. Ea

mogen frökapsel särskilt, och mycket förstorad.

*) BRe°iis & pr3?c!aris vir bus.» Lohel, Clusiut.
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SALIX HERBACEA.

D v F, E G Pil.

Löjhlaclen äro cirkelrunda, sågade, å ömse sl-

clo! glatta samt nä(aiirii>a. Roten och Stam-

men är krypande 0( Ii grenig.

Zinn. Fl. Suec. p. 349. Fl. Lapp. s. 355. Cl. 22. Dioecia. Diandr.

— Liljebl. Sv. Fl. s. 004. Kl. 13. Samkulle. — Åtskilde.

M.-inst af alla inhemska Träd<!lag (som v. Linne kallar ho-

nom'), kan d<'nn« FiLirt an'!fS lor en verklig motsats till den

Jätien bland dem, hviikt-n nys (n:() ^5't) blilvit beskrifvpn.

Dverg pilen är allmän, liögi på de ui-sliga fjällen, från Da-

larne ända genom Lappmarkerne , biukauad, med djupt gå-

ende, krypande och fördelt rotstnm, hvars grenar ofvan

jord äro ofta knappt mer än tuins iånga, endast med några

blad försedda. På lägre och grasviixoii fjälltrakter blifva de

stundom något längre. De äl.tres bark är svartbrun, men
årsskottens rödaktig och helt slät. De kortskaft^ide bladen,

allmännast cirkelrunda, urniupta vid basen och i toppen, fin-

nas stundom eggrundare: de största knappt halftum bri'da.

I kanten äro de finsägade och täckt nätådtiga på den å

ömse sidor glatta och liHigt grönskand^^ ytan. Inga blad-

fjäll synas» utan blott nästa årets bladknoppar bredvid

bladskaften. Helt små blomh^Tngen sitta ensamma i ändan
af grenarne, med blommor, efter slägtets art, till könet
åtskilda pä särskilta buskstånd. Hängfjäilen äro trubbiga,

i kanten finhåriga, men för öfrigt släta och brunfärgfide.

Hannknapparne äro gula, men fruktämnet rödaktigt. Pi-

stillens märken äro dessutom tvådelta. På Honblommorna
upptäckas, utom den vanliga Håningskörteln , 2 smärre
fjäll vid basen af slåndarne inom del nämde större. Det
hvita och korta frödunet som omgifver fröet, fästes i. ke
upptill som en krona, utan ganska löst under detsamma.

Ehuru frökapseln är vanligtvis slät, h ir likväl Prof.

Liljeblad funnit en afart vid Torne järvi i (jällen med hvit-

ludna fröhus, samt bladen litet spetsiga ock knappt märk-
ligt sågade i kanten.

Det är snarare för att visa det förvånande afbrottet i

vextea emeliaa andra träd och denna pyssling, då vi nu



SalIX IlERBACEA,

fj-amstjlla den, söm arven «Tgcr många resliga lii-inder, sS-

som i Sälgen ocii andra Pilarter, än att kunna upnge nå-

gon känd hushållsnyita af den samma.

T^b. — föreställer J. ?. ett sland af livardera könet

I nnt. storlek — a. en bnnblomma. — b. en Honblomma
— förstorade. — c. Pistillens märken, ännu större gjorde.

— d. en frökapsel i nat. storlek. — e. fröet med dunet,

iéi-storadt.
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IMPEPiATORIA OsTRUTHiuM.

MÄSTERROTS-ÖRT. PåF. Ylimäiiienyrtti.

Bladen äro dubbelt trebladiga (triternata), hvasst

sågade och inskurna. Bladskajten omlatta

stjelken, hinnaktigt utvidgade vid basen.

Linn. F). Sv. Append. p. 464. Cl. Pf.NTANDKiA. Dsffjn. — Llljehl. St.

Fl. s. 125. Kl. 5. Femmanningah i-fivinn. — Fvetz. Fl. oecon. s. 526. —
Marray App. Med. i. p. 254. — Pharm. Ira p erat oiije Radix.

Egentligen fjällvexi, träffas den i synnerhet på sådana

tr«kter i äcliwtilz och Österrike, men säges äfven verkligen

finnas vild inom Dalarne vid fjrillen i Lima, hvilket icke

är orimligt, då Severyggf^n har Hera alster gemensamma

med Schweitziska Alperna. Mästerrots örten visar genast sin

shigtskap mad Umbellaterne, bland hvilka de nemligen,

som hafva alla blommorna i umbellen fruktsamma, den-

samma urskiljes genom sina inbojda och nrniiipta samt

lihstora kronbLud , och genom jrukteti som är halt runa,

nåy.ot hopÅramad och kantad, men rnidtpå kupi^ med 3

upphöjda ränder.

Rötterne vexa flera tillsammans, horisontelt; de äro

perennerande, tjocka, trinda och knöliga samt utmärkte

med ringar, från hvilka många hna trådar utskjuta. Ört-

stjelkarne, 2 3 qvarterhöga, stå upprätta, od^^lta, trinda,

slrimiga och bara. De nedersta bladeji äro längre sijelka-

de än de öfre, och dessa skaft utvidgas vid basen liksom

i uppblåsta slipler som omfatta stjtlken. Bladen äro dub-

belt trebladiga, qvarterslånga. Småbladen äro nedtill för-

enade, och det medlersta af dem störst, men alla mrr och

mindre afiåiiga, hvass.i och i kanten skarpt sågade och äf-

ren inskurna, på ytan alldeles bara. De öfversta bladen

(Horalia) sitta i< ke sällan midt eruot hvarandra. Bloiidloc-

ken, som fran)kommer i t(jppcn af stjf^'kci), ar stor, platt

utbredd med många strålar utan grmensamt svtpe, men
under de smärre blomflockarna Hnnas några la håriika

blad. Blommorna äro ganska talrika, filin (nikibär.in<ie,

stundom rödletta och iikformigH med atlånga kronblad,
hvilkas spetsar något inböjas. De fr-nmkomn a i lur.i och
Juli, hvarefter dicn oiyaiibtjskiifue frukten tillskapas.
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Imperatoria Ostruthium.

Sjelfva örtståndet ätes grönt, af boskapen, ehuru bla-

den ha en stark. lukt då man krossar dem. Men det är

i synnerhet roten, grå utanpå och hvil inuti, som utmär-

ker sig så genom lukten som genom en varmstickande,

aromatisk, fast icke behaglig smak på tungan; färska ro-

tens saft är också mycket skarp. Det var derföre icke un-

derligt att man, längre tillbaka, trodde roten vara, som
Läkmedel ,

gagnelig, såsom i dekokt för njursten och

stranguri; högst förträfflig (divinum remedium <.<.Hoffm). vid

kolik och väderspänningar; i pulver lör envisa qvartaner,

der älven Kinabarken felslagit, och äfven pulvret blandadt

med det af Anis, kallades specifikt för paralysi i tungan,

hvarvid en half drakma hvar gång förordnades. Sirödi i

orena sår, skola de derigenom renas. På landsbygden

har roten här och der vunnit förtroende som magmedel,

torr tuggad, äfven i pulver gifven åt Barn för maskar.

Allmännast användes den likväl till Medicin för kreatur

såsom Histar och Kor, då de efter utseendet sjuka, rata

födan. Mästerroten ingår också alltid i sådana blanningar.

I Trägårdar på Landet förtjenar den derföre väl sitt

rum, och planteras utan svårighet blott med färska stum-

par af roten, om hvars varaktighet man ej må tvifla, en-

dast platsen icke är för torr, stenbunden eller allllor öp-

pet belägen.

Tab. —. Öfre delen af vexten blommande samt ett rot-

blad jemte roten, i nat. storlek. — a. eU /ro. — b. ett

sådant förstoradt. — c. på kanten sedt.
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CAMPANULA Rapunculoides.

Krypande Klockor t. Oäkta RapimseL

Hotbladen äro aflånga och nästan hjertlika: de

högre upp äro utan skaFt, lanserrformiga. Sijel-

ken grenar sig ofvan den mycket krypande

roten. Blommorna sirta spridda i en rak kla-

se, men åt en sida, lutande, och med tillba-

ka böjda Blomfoder.

Linn. Sp. pl. p. 254 Cl. 5. Pentandria. Monog. — Liljebl. Sv. Fl.

S, g5. Kl. 5. Femmänn. enqvinn. — Retz. F]. oecon. s. J39.

u'rsprungligen från de torraste ställen i Schweitz och Ös-

terrike är denna väl icke Svensk inföding, men iiar lik-

väl nu som såd^n förvärfvat sig besittningsrätt flerstädes

utom Trägårdarna och blonislti-pflrterren , der den, kan-

hända, icke med afsigt v^rit först införd, utan med andra
omplanterade Vexler, såsom Boxbom m. H. från främman-
de Orter inkommit, så mycket lättare som Rottelningarne
(Stolont's) oändel. fördelta och lifaktiga (vivaces), innästla

sig bland andra , och medelst deras krypande egenskap
(mire serpentes cic. Haller) snart utsprida sig som det väista

ogräs. Hulvudroten är lätt nedstigande och några linier

tjock, som från ht-la sin längd kringsprider de olta .ijupt

nog löpande trådlika skottrn. Slj.dken är nedtill mycket
grenig, trind, bladig och sträf af nedböjda siylva hår. liot-

bladv-n, först-dda med långa skaft äro ovala , siundon) hjert-

lormiga ; de öfre nästan oskattade och lansrillika, <ijemt

sågade i kanten och sträfva på ytan. Blommorna utgöra
en lång klase i toppen, åtskilda af smala blad, och vtita,

Iipdåt lutande, mertndels åt en sida. De äro blå till lär-

gen och visa sig i Augusti till sena hösten Blomfoders-
flikame äro smala, helbräddade och alldeles tillljakaböjde,

samt, liksom de andra Örtens delar, fint sträfhåriga.

RÖtterne kunna medelst stufning blifva matnyttige, lik-

som den äkta Rapunselns (Campanula Rapunculus}, ehuru
de äro mindre storvexte och saftige än dennas. Sjelf-

va Örtståndet tjenar älven till föda för Boskapen. Möjligt-
vis kunde vexten med .^ördel planteras på sandiga ställen,
för att genom sina bindande rötter göra vallen lastare.

Ta b. — ett stånd af vexten i naturlig storlek. — a, en
ståndare ; något förstorad.
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FESTUCA ARUNDINACEA.

Vass-Svingel.

Strået är manshögt och rakt med breda, skar-

pa blad, och grenig, nägot Xntanåe blomvip-

pa. Småaxen 'Åro ^{[singa , 3-4 blommiga utan

borst, men blomkronans skal äro i spetsen

slarfviga. Roten ar krypande.

l,inn. Spec. pl. etl. a. p. iii. (Festuca elatior) Cl. 3- Triandria.

Digyn. — S?7iith Fl. Britr. i. p. rH- Schrad. Fl. germ. i. p, 353. —
Liljehl.Sv. fl. s. 47. (Festuca arundinacea) Kl. 3. T be.mä nning ar , Tvä-

qvinnade. — Schreb. Spic. p. 57- — Willd. Sp. pl. i. p. 435. — Retz. pr.

Fl. Scand. 2. s. i4o. (Bromus Lutoreus). — P^oth Fl. geim. a. i. p. 141.

(Bromus aiundinaceus.)

D,'etta är en märkvärdig gräsart som blifvit förblandad

med AngSvingeln (Festuca elatior Linn. Fl. Sv. p. 02. Sv.

Bot. n. 540 som en del autorer sednare tillagt namnet pra-

tensis. Svårigheten att behörigt derifrån skilja den här-

jemte tecknade, och som bland de inländska blifvit länge

förbigången, har formerat Namnlistan och således ökat

förvirringen, och att tivi förekomma den, må det af iW/Ae-

ber , E/irhart och Liljehlad antagna, snarare bibehållas.

Långt ifrån att vara så allmänt som Ängsvingeln, träffas

det på få ställen och i djupt vatten på dyakiig grund, så-

som vid stränderne af Motala Elfven {LiljebL FL) och i

grafvarne omkring Johannisborgs fordna Slott utom Norr-

köping; och möjligtvis flerestärles. Rötterne äro ganska

Jånga och krypande, eller rättare stråefs nedersta del gre-

3iar sig med alnslånga, nediiggande skott, vid lederna

kransvis besalta med ludna rottrådar som fästa sig i den
leriga bottnen. Strået är röilikt, rakt, och icke sällan

manshögt, och bladen äro ofta 5-6 lin. breda, mycket
strimiga och skarpa på öfre sidan och i kanten af de blott

för synglaset märkbara, lina brosktaggar; men inunder ä-

ro de slätare. Blomvippan, ofta mer än '- aln läng, är af-

lång och slak, före blomningen i Juni och Juli rakare,

men under densamma mycket spridd, samt småaxen glesa.

Desse äro 34 blommiga (ibland endast 2, nästan som en
Aira), till formen aliänga , något trubbiga och hopklämda
samt utspärrande, ej irinda och spetsiga som på Ängsvin.



Festuca arundinacea.

geln. BlotTifoderskalen ha nästan längden af åtét; deÉ

yttre är något spetsigare, men baktill kupigt, ej med hvas»

köl, ehuru skarp mot spetsen. De äro till färgen bleka,

men vid basen stundom blekt purpurfärgade. Blomkro-

nornas deremot äro i spetsen slarfviga , utan märkligt borst;

det yttre treuddigt med 2 upphöjda ränder eller nerver

vid sidorna af kölen, och det inre hälften mindre, 2:kluf-i

vit, samt i kanterna linhårigt.

Gräset har mycken likhet med Losteme (Bromi), i an-*

seende till blommornas vettande St sidorna; men vid jem-

för elsen med Ängsvingeln, kräfver det sin plats jemte

densamma.

Som fodergräs kan det icke annat än anses formaa--

ligt der det finnes ymnigt vexande. Också ätes det begär-

ligt af boskap och hästar, men bör slås tidigt, emedan

strået, i sig sjelf groft, hårdnar och förlorar sin saftighet.

Liksom JeUegröen (Poa aquntica) kan det med lätthet od-

las på våta ställen, blott genom nedläggandet af röttorf-

vor i dyn, der de trifvas och öka sig.

Tab. — Strået afskuret, nemligen i dess nedersta del

eller roten; den medlersta och vippan, efter naturen. —
fl. en Spicula med 4 floskler något förstorad. — b. en flos-

kel särskilt med ståndare och pistillen. — c. den yttre

gluma corollina. — d. den inre. — e. én afskuren del af

bladet; sedd under synglaset på öfra sidan.







571.

IMPATIENS NoLi me tangere.

Gul b A1.S Åiaii!!.f^,,Spnng/(orn. På F. Hupjän-katinus.

Ortstjelhen är utsvälld vid lederna. Bladen äro

eggrunda och blomskajien ensanima och mång-

blommiga.

Linn. Fl. Snec. p. 007. ti. 19. Sykoenesia. Monogamia. — Liljehl.

Sv. Fl. s. 104. Kl. 5. Fem MÄNNinGAn. Eiirjvmn. -- /{ef2. Fl. occon. s. Sa5.

— A'«//« om Norra Amer. färgvexier; disp. Abo. 1765.

i-/enna ar otvifvelaktigt af boijan Nordens invånare, en-

da Europeiska arten af ett, i synnerhet Indiskt Ortslägte,

märkvärdig för dess sällsammare utseende. Till förklaring,

af den förändrade platsen i vextsystemet, be vi att iå hän-

visa våra Läsare till n:o 290, såsom de der anförda skä-

len äro äfven vid denna gällande. Hvad den naturliga

slägtskapen med andra vidkommer, förenade v. Linne
Balsaminerne med Jordiliken, Fetörten m. f!. uti ordnin-

gen Corydales. Andre ha trott dem komma Valmo-fantil-

jen närmare, hvarifrån Jitssieu flyttal dem till Storknäbbar-

nes, bredvid den Indianska Krassan (Tropoeoluin) , men:

emedlertid förblir alltid Balsaminslägtet i sin naturliga ord-

ning, eget. Dess hufvudkännemärke består i en y.blndiii

,

olikjormig hlomhroiia, med vidliiingande itrntliht håuingS'

hus. Haiihiapparne iiro sammanvttocne , Blonifodret i:bla-

digt, vj\'er hvilhet fruhapseln formeras med j i'nlrler Aoin

spänstigt uppspringa. Sistnämde egenskap är ock orsaJc

till det väl kända Svenska namnet, äiVensom till det vet-

tenskapliga specifika. Vexten är icke bland de allmännare,

men förekommer vid skuggrika åbräddar och källdrag,

såsom i Upland, Götarike, på Kinitekulle och i Skåne.
Rötterne äro, jemlörelsevis mot örtståndet, små odelts

och gnlaklige. Stjelken vexer rak med spridda grenar, ut-

märkt saJtig , blekgrön, glatt, ihålig, genomskinlig och ut-

svälld vid de leder eller knän, som under grenaine tillska-

pas. Bladen, till skiftes sittande, äro egglika, merendels
trubbiga och sågtindade, tunna och släta, om f!«gen vidt

utslående, men under natten slakt nedhängande. Biom-
skalttn, ensamma i bladvecken, bära 3- 4 stora , liäng-mue

blommor i klase, gapande, gula till färgen och täika '.lil

form och utseende. ivå små, motsittande, likn blad !iU-

böra blomfodret, som dock lätt bortfaller. Kronbiui '/i

äro deremot mycket olikfovmiga, 5 till antalet, är 'III öf-

versla af dem, i form af en cire läpp, rundadt, i oniifivt

med bakböjd spets. Tvä sitta nederst, likt en nedre fipp,

mycket siora^ runda, smalare vid fästet och innerst be-
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sprängde rred röda punkter. Ändtllgcn synas två mycket
sniHtre emellfln dessa ocli det öfversta vid sidorna, och in-

under finnes Iiåningshuset beslående af elt ensamt strat-

eller tratllikt blad, med sned, inuti spräcklig mynning,
och slutar i ett mot ändan grönt glänsande horn. Han-
strärigarne, uppiiil plattade, ha en S lik krökning, och
knflpparne sammanvuxne betäcka det under dem gömde
pisiillens hvassa märke. Den mognande Irökap.^eln är cy-

lindiisk, 5:iiurnig med lo ränder, något knölig, grön och
enrummig, samt öppnar sig vid minsta vidrörande i 5 spi-

ral-vis spänstigt hoprullade valvler, då fröna, som silla vid

slödet midtuti, vidt omkring utspridas.

Oaktadt anförda fullkomligare utveckling af blomman,,
är del anmärkningsvärdt, att tidtals, särdeles föreden all-

männa blomningstiden i Juli, de första blommorna alldeles

icke öppna sig, utan i skapnad af siora knappnåisliufvuden

förblifva lillsluine, men ickedessmindre sedan lemna mog-
na fröhus. På Tabellen äro sådana blommor föreställde.

Svartz anmärkte samma fenomen i Vestlndien på några

arter af lluellia.

Denna ört, oaktadt sin saftiga och späda natur, beha-

gar icke Fänaden. Entiast Gellerna röra den Bi lockas

äfven till Håningshustn. Som medicinal-vext omtaltes den
fordom af Croto och Gesner, utvertes ijpnlig för strangurl

och jSjiirsten, äfven för värkande hemorroider. Besynner-

ligt nog, alt Boerliave ansåg den för giftig, hvilket dock

torde lajfva närmare undersökning. Med fröna sägas Ty-

ska fåaelfängare narra Rtpphöns i snarorna (Lcesel). Gult

färgämne finnes i blommorna och örtbladen, och hvaraf

man, enligt Kahvs uppgift, skall beijena sig i Norra Ame-
rika. Äfven i Krtsan är detta vid Bomulls-färgning bekant.

I anläggningar af vilda Träd och buskplantager för-

ijenar denna vt-xt att på passande ställen bland andra pryd-

nader, införas. Den tortplanlar sig hastigt, der den en

gång inkommit.

Tab. — ölra d<-Ien flf vexten, blommande, tecknad

efter nat. — a. Håningshuset. — b. ö.fyersta kronbladet

eller öfra läppen. — c. de begge nedersta eller nedra läp-

pen. d, en af de outvecklade och likväl iröbärande blom-

morna i nat. st. — e. en sådan förstorad. — f. framtill

uppskuren. — g. dess fruktämne. — h. en frukt-kapsel

i. Ståndarnes skapndd och ställning i en vanlig blomma.

— och k. pistillen mycket förstorade. — 1. en kapsel på
hviiken valvlerne uppsprungit, och. lemnat frön qvarsitlan-

de på fröiästet..
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BOTK.YCHIUM Lunaria. Svartz,

Vanhg VårbrÄken. Låsgräs. På. F. LuJiko-ruoho.

Stamhladet är ett ensamt, vidsittande på stam-

men och parbladigr. Småbladen äro månli-

ka, naggade och strimiga.

"Linn. Fl. Sv. p. 569. (Osmuiida Lunaria) Cl. a4. Crtptogamia. JV-

lU-.es. — hilj. Sv. Fl. s. 3s4. i.O. Lunaria). Kl. 16. LÖNNOirxE. Ormbun-

kar. — Svanz Synop-s. filic. p. 171. — (Agyratae — Caps. bivalv.).

BOTRYCHIUM rutaceum. Svarlz.

Grenbl.^dig Vårbräken.

Stambladen j ett eller tvenne stjelkade, närmare

roten uppstigande, dubbelt parbladiga. Små-
bladen äro egglika j inskurna eller flikiga.

Linn. Fl. Suec. p. Byo. (Osmumla Lunaria var. (^. V. Jl — Liljebl.

Sv. Fl. s. 584. (O. rutacea). — Svartz Syn. filic. p. 171.

F.örr, då man skänkte mindre uppmärksamhet åt frored-

ning.sdelarne bos Ormbunkarne, blefvo ikh'en de som här
förestäJlas, parade med Osmundslägtet , hvflraf den enda
Nordiska arten nyligen (n:o 536") blifvit beskrifven och
tecknad. Men härilrän skiljas de med flera sina närsläg-

tade med så mycket mer skäl^ som de till deras utvec.k-

lingssält och yttre utseende betydligt aHägsna sig frän de
egentliga Ormbunkarne. Fruredningen ehuru samlad, lik-

som hos Osmunderne, i en sammansatt klase eller spira,

utgöres af många vid densanimas förenar onvux?ia , men
sins emeJlan åtskilda etiriumniga kapslar, som upp/ta sig

,

ntan tecken till rin^', , på tve.reii , i ti>enne haktill förenade
vah-ler, Tili följe af denna utmärkta skillnad, bestämmes
härigenom en egen afdelning blr^nd Ormbunkarne, till hvil-

ken dessa höra, kallad FalvatK, eller Jivilkas kapsler
spricka transverselt i 2 fiophängande skal, och icke verti-

kalt, som på dem med ring, eller med vertikal springa (^Ri*

matee) försedda slägier.

Den vanliga Vårhraken (ett namn lånadt af sl.igtets ti-

digare egenskap att uppskjuta och iullkoninas), är icke
sällsam pä torra, högländta ängar, och uppvextr från ct\

perrnnerande rot, onigiiven med många enkla trudar, om
våren. Stammen blir säll.in mer än \- qvarter hög och
hflt enkel, oivan roten omgiiven med baljiika hinnor, och
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fiågot utsvälld, och visar (som märkv;irr|jgt är), inom denna
msvälining då den öppnas, den tillkommande Arets plan-
ta

, redan fulll^oniligt tillskapad,, blott hopvecklad, men
alldeles icke hoprullad efter andra Ormbunkars natur tia
de uppkomma, och förete således äfven desse häri en na-
turlig åtskillnad. Midtpå sljelken lästes ett enda blad,
sammansatt al" 5-6 par småblad, månformiga och i kanten
mer och mindre naggade eller inskurna j'' släta på ytan,
nien med strimmor löpande slrålvis mot kanten. En gre-
jiig klase eller rättare spira utvecklas i toppen med 2 si-

tiiga grenar vid hvars k«nler en mängd kapsler, sins e-
mellan åtskilda, sitta anvuxna, i början klotnmda, men
då de jnognat, öjipna sig pä ofvananlörda sätt, och ut-
tömma deras stoftlika hvita frön, som gemenligen sker vid
Midsommaren.

Den grenbladiga arten blef af v. Linné och några ef-

ter honnrt», besynnerligt nog, ansedd för den allmannas
8lart, men hvilket lörmodligen ej bör vinna bifall, då den-
liii bibehåller sig alltid oförändrad ocii ernår ofta en 2-

dubbelt större vext, oth bladen, merendels tvenne, äro
dubbelt purbladiga och med länga skaft försedda som sit-

ta rutfn närmare. Småbladen äro afiånga , icke sällan hjert-

formiga , men alllid djupt inskurna, och snarlika Mur-ru-
tans, fastän mycket mindre. Fruktspiran är också större
och grenigare. Denna art är också mycket sällsammare,
och träffas stundom, i synneihet i de norra Provinserne.

Äldre samlare af Läkmedel ur fextriket, tillade des-
sa Ormbunke-arter en sårläkande kraft, älven som den att

stilla blodllöden och a^ndra ilyiningar för hvilken orsak fle-

ra tillredningar med vatten och olja deraf funnos , niea
som sedermera, såsom verkligen onyitige, försvunnit.

Såsom hörande till vettens historia, må det ändtligen
anföras, att, pä sina ställen i Italien oth i Schv\^eitz, den
biifvit hållen lör ett retande medel åt Gallkor, hvarföre
den fått der namn al Tmira eller 7era. Ingen ört har
dessutom varit högre skattad af Alkemister än denna,
hvilken ock fordna liders vidskeplighet förmodade att kun-
na öppna hvart lås som dermed vidrördes, och af den or-

saken titulerades Taufels Schliissrl , hvaraf vi enkelt be-
hållit Låsgräs.

Tab. — Fig. I. Botrychium Lunaria, Fig 2. Botrychi-

um rutaceum, begge i nat. storlek. — Fig. 5. ett stånd af

den förra långs efter öppnadt ofvan roten, förstoradt, för

att visa nästa årsståndet derinom inneslutit. — a. En del

af fröre^aings-spirorna med öppnade kapsler. — b. en kap-

Sfl sarskilr med öppnade valvler, mycket förstorad. — c.

fröu.T i ."
- 1, storlek. — d. desamma; genom starkt syii-

glas sed de.
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SALIX TRAGILIS.

Skör- Pil. Gron pil. På F. Halava, Salava, Jlalnpajn,

Löj bladen äro brp.dt lansettlika, spetsiga, såga-

de och glatta; Biadshajten småtanclade och

besatte med körtlar, äfven som bladens ser-

raturer.

Linn. Fl. Siiec p.ö47 C1. 21. DioeciA. Diandr.— Skånsk, res. s. 200.

— Liljebl. Sv. Fl. s. 297. Kl. 15. Sa.mkulle. Atskilue. — Retz. Fl. cecon.

s. 636. J-Toodwill. Med. Bot. p. 543-

V:id den af några föregående Pilarter redan ineddelta

beskrifning ses den märkviirdiga åtskillnaden i storlek af

särskilta slag. Denna täflar med de största och kan anses

som ett af de allmännaste inhemska löfträd^ likväl oftare

sedt ofvanför Skåne än i samma Provins, hvarest Hvit-

pilen (S. alba) finnes i större mängd. Dereniot äro lands-

vägarne i flera andra med denna arten besatte vid sidor-

na, så mycket lättare, som intet träd kan med mindre

besvär fortplantas. Der skyggd tarfvas, torde dock andra

trädslag böra väljas, emedan detta är så titmärkt skört,

att ärsgamla qvistar blott med en hngerstöt afbrista. Det
har ock glesare grenar, och motstår således mindre väl

stormarnes anfall. Stammen tilltar mycket hastigt mea
mest i tjocklek, så att den kan få hela alnens tverlinie.

Bladen äro alldeles glatta och glänsande å ömse sidor. De
första som utspricka vid blomningstiden (ly desse åtfölja

den på denna arten) i Maj, äro nästan helbräddade, ef-

teråt bli de mycket längre, efter hela kanten sågade och
icke sällan isgrå inunder. De på telningarne ha derjemte
småtandade stipler. Äfven begge könens blomhängen ha
2-3 små blad vid blomskaftets bas, men de bortfalla snart.

Hanträden äro i allmänhet talrikare, och så väl deras som
honornas hängen äro cylindriska, slankiga och blekgula.

Hvar liten blommas håningshus består af 2 små gula kört-

lar, af hvilka den ena är litet större. Vanligt finnas blott

a hansträngar. Honblommorna ge slutligen ymnigt frödun
vid Midsommarstiden.

Bladen ätas af Husdjuren men ej af får; ocli blom»
morna besökas IJitigt af Bicn.



SALIX FRAGILIS.

For sin snabba vext är trädets plantering särdeles att

befordra på vedJösa orter. End^ist med sätlstörar sker

detta ganska lätt pä något fuktiga ställen, såsom vid dikea

och vägar, jeinte hvilka alléer kunna af Trädet anMggas.

Men man bor dertill välja hanar, emedan honorna sprida

deras frödun alltför vidt omkring. Intet Träd synes för

öfrigt mindre ömtåligt att huggas och afputsas än detta.

Färgämne finnes säkert i barken och roten, ehuru hit-

tills få försök äro dermed gjorda. I Danmark skola bön-

derne bruka att färga egg purpurröda genom kokning med
rotbarken. Det är också troligt att den pulveriserade bar-

ken kan tjena som frossmedel i ställe för Kina. Den är

nog bitter och sammandragande i smaken, och har blifvit

såsom stärkande (tonisk) rekommenderad af flera. Framl.

Prof. Rosenblad har uppgifvit många händelser af frossor,

Jyckligen botade med barken af de späda grenarne, men
dylika försök lyckades mindre för Bergins. Vidare röa

förtjena säkert att anställas. Hvitpilen och Jolstern ha för

samma ändamål fått rum i somliga Farmakopeer; men

JVoodwille tror att S. triandra framför alla andra är den

mest lofvande.

Tab. — en blommande qvist af hanbusken; samt en

annan afbruten af honbusken nedanför; jemte ett utvuxit

Ijlad allt i nat. storlek. — a. ett honblomster i nat. st.

b. detsamma (förstoradt) framföre sedt. — c. på sidan.

— d. ett Hanblomster. — e. detsamma, efter lika propor^

tionsr. — f. blomfjället särskilt med sin haningskörteU
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SCANDIX odohata.

Spansk k o r f v e l. P5 Franska Cerfeuil musqué.

Örtstjelhen är trind och strimmig. Bladen äro

håriga, 5 faldigt parbladiga med partaggade

hvassa småblad. Blomflocharne sitta i toppen

af Örtsijelkarne. — Frön rafflade.

Linn. Fnun. Sv. p. 557- Sp. pl. 36S. Cl. 5- Pentandima. Digyn. —
JjiljeH. Sr. Fl. p. 12a. Kl. 5, F e m m

a

i, w, au^vinn. —• Retz. Fl. cec. 5. 657»

— Murray App. Med. i. p aSa.

u,nibellflternes hufvud-indelning beror så väl af Svepets

föriiällande (antingen det finnes eller itke), som af frönas

skapnad. Körfvelsläglet raknäs ibland dessa, som hafva
blott enslnlta svepen, blomflocken ined strålblomster , och

fruliten af en aflåiig syllik Jorm. Den Spanska körfveln

liar likt den förut beskrifna aiien(n. 288.), såsom tragårds-

vext odlad hos oss, vunnit burskap i Norden. Den finnes

således stundom vild i nejden af köksplflnr.-iger, eller der

sådana varit. Roten är perennerandt;, tf)pj)lik, köuig och
af aromatisk smak. Sjelfva örtståndet lår alnsliöjd med
fingersljocka stjeikar och utbreder sig med stora greniga

blad, som äro håriga och blekgröna. Blomflockarne sitta

upprätte med många strålar utan gemensamt Svepe, då
deremot de enskiita äi o hinnaklige, livita och nedböjda.
Eiomstrcn äro små och snohvita, med talrikare hanblommor
på disken. Endast de i kanten lemna frön, som bli tums-
långa, hvassa utan lörl.ingd spets, lifilade, glänsande och
svartakliga. Vexten, som uppkommer tidigt om våren,
blommar i Juni cch Juli, och fröar sig i Aug. hyser i

alla sina delar en sot och aromatisk smak, och har alla de
egenskaper, som bliivit vid den Svenska köifvtln angifae.

1 köket har den dock föreliädet såsom större och bladri-

käre, och på Apoteken vid den så kallade körfvelvasslans
beredande, känd för sin nytta i Bröst.sjukdomar. Man tar

t. ex. 2-5 näfvar friska och rentvättade körfvelblad , som
sönderhackade läggas i ett glaseradt stenkärl, hvarpå gju-
les 1-2 qvarler kokhet mjölkvassla, ystad med löpe eller

egghvita. ICärlet lillläppes och lemnas till (oljande morgon,
dä vasslftH pressas genom linne, och utdricke?-., hvarmed
lorifares efter omständigliettrna. För andtäppa uppger
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Chowel bruket af örten till rökande såsom tobak. I Pie-

mont begagna sig Landlboerne deraf som ut\ertes hiisnie-

del till mjölkens minskande hos Barnsängs-qvinnor; inver-

tes åter njuten anses körfveln öka den, hviiket man ctkså

sett hos kor som dermed biilvit Jodrade. Vexten lorde

således förtjena att älven lör sistnämde ändamål odlas.

Den trifves väl i en någorlunda bördig lerjord, och kan

då flera gånger under Sommaren skördas. Fröna gro lång-

samt och ligga ofta öfver året i jorden; men som röttf-rrie

äro af många års varaktighet, så har man sällan såning

al nöden.

Danihourney erhöll en gul färg på betadt ylle af den

^rska örten.

Tab. — Cfra delen af en blomman-^e gren; samt en

liten dtl af det stympade biadtt, lör att visa di^ss del-

ning. — a. en strålblomma 2:könad. — b. tn af diskblom-

etren eller en haae förstorad. — c. ett moget Irö — i

»ett. storlek.
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RANUNCULUS ac.iis.

ALLMA.N Ranunkel. SmörhlomstP.r , Solugon, Som'jjor;

Gullskälar , SmörurC, Midsommars blomster , MnjhJomsler.

På F. iVbikukka, Le/iinän/ieriitin , Lehinäiiheriittime.

Öristjelhen ar rak, tätt besatt med tilltryckta

hår. T)e nedre bladen äro tredeha, samt hvar

del mångflikig; de öjversta merendels hela,

jemn breda. Blomskajten trinda, och Blom-

fodren vidöppna.

Linn. Fl. Sv. p. 196. Cl. 13. PotT ANDUTA PoTygynia. — Liljehl. Sr.

Fl. s. 227. Kl. 9. MÅNGMAJJMNG. Mäng-qviiin. — Retz. Fl. oecon. s. 58i*.

— Jilurraj App. MeJ. 5. p. y5. — KropJ' expor, de nonn. Raiiunc. venen,

qual. Vieii. 1766. — StOrh. Ann. Med. a. p. I25. — Pharm. r>,anuncuU

prateusis Folia.

O,m någon ort förtjenar namn af allmän, så är det visst

denna. Ingen äng eller betesmark saknar den, fast dea

endast pryder dem, utan att göra någon nytta som färsk,

helst kreaturen sorsfälligt undvika den som sådan, örten,

är mångårig och bär en lilen knölig rot med mycket lån-

ga trådar; stjelken, olia alnshög, vexer rak och trind,

knappt märkbart hårig, emedan håren äro tätt tilltryckta,

den grenar sig i toppen och är glest besatt med blad som
äro både '5-5;dtlia och tillika mångflikiga och bara. De
vid roten ha langa sk.Tft, deremot de öfversta ha nästan

inga och bli mest jeinnbreda. Blomskaften äro ock Hnbå-

riga, ttinda, ovafflade oili cnblommiga. Blommaa, (hvars

karakter se n:o 117) är guldgul och skinande^ men blom-
fodret hårigt och dess biad vidöppna, helt löst vidsittande,

ej arivuxna. I Juni och Juli u[)piyser den fälten, och när

fröhusen formerat sig, förkunnar det Landtmannen alt

Slättern bör bi-gynnas. Förut orörd af Hästen och Horn-
boskap för den skärpa f.irska vexten innehåller, blir den
dock efter torkningen, blarjdul med de ölriga foderslagen,

såsom hö brukbar för husdjuren. Den nämde skärpan,
mest bitande i fröhusen, (en egenskap äfven omförmäld i

JHoscondis skrifter, och hvilken berättigar örten till sitt

specifika namn), har föranl?dt somliga alt, dä Spanska flu-

gor varit af nöden, använda de krossade bladen ocli stjel-

karae för Hoftvärk och sHdra lokala giktplågor ,.^äfvea



Ranunculus acris.

hemikrani. 1 Nornge brukas också samma medel på Ref-

ormar och så kallade ModerHäckar, men som stundom en-

visa sårnader kunna deral uppkomma, bör åtminstone tilU

lämpningen ske med försigtighet , och bruket för livar gång

icke ölver några timmar lortfara, hvilket också Storh , dm
store loftalaren öfver Odörlen och Slormhaiien, ej urakt-

låtit att anföra.

Bland ätliga grönsaker blandad är örten farlig; och

det är märkvärdigt att Ättika, Häning, Socker, Brännvin,

Vin, Mineralsyror öka alla skärpan hos vexten , och ea-

ligt Krapfs rön och intyg halva, ai' 70 såsom antjdot för-

sökta vexter, endast blad af syra (R. Acetosa), tuggade, bei.--

git den frätande kraften, älven som de sanitna stöite och

iagde på ett svidande ställe, minska denna k msla. Saften

af syrorna utpressad gör deremot intet. On-ogna A iribär

påslår Kr. komma syran närmast; men i synneihtt är rent

vatten det bästa nioi giftet.

Samma bruk som redan blifvit anfördt vid beskrifnin-

gen om Ält-Rauunkeln (n:o 117) för frossor, har blifvit

gjordt enligt Senerti och van Swieiens uppgifter med den-

na vexten krossad och lagd på handlederna, äfven i lång-

sam qvartan, med önskad verkan. Alt det likväl bör ske

med varsamhet och ej i otid, vittnar händelsen med en

8:årig Gosse, som väl slapp febern, men fick i dess ställe

vattensot och vattenbråck. Hans Syster deremot befriades

utan vidare åkomma. (Bresl. Sami.)

Genom kultur förlorar örten det mesta af sin skarpa

,

och man ser icke sällan en vacker afart af denna Ranun-

kel i trägårdarne, h vilka med sina talrika, dubbla blom-

mor gör den välförtjent till en plats på blomster-rabatten.

Tab. — Hela orten, i nat. storlek blommande. — a.

ett kronblad med hånings-gömmet. — b. de mognade frukt-

ämneii — i nat. storlek.
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FRITILLARIA Meleagris.

Damspbls-Kronliljan. Ormslialle.

Alla bladen sitta skiftevis, och Blomman (me^

rendels ensam) i toppen af sijelken, lutande,

"Linn. Fl. Suec. p. io5. CL 6. Hr. xandria. Monog. — Liljell. Sv. FJ.

S. iM. Kl. 6. Sexjiämning. Eii-c^vinn.

JL-Zet var åt de blidare Himmelssirecken som Naturen i

synnerhet skänkte Liljevexterne (Liliaceaj). De närmare till

Polar-regioncrne erhöllo deremot ett obetydligt antal. Ia«

om gränserna af vårt Land skulle de vara ännu färre, om
icke Odlings-lusten småningom insmugit en och annan lång-

väga främling, som med tiden sedermera vunnit burskap.

Sådan är den här föreställda Kronliljan, som säkert har der-

till full rätt, sedan Kungsängen vid Upsala i Maj månad,
genom tusentals sådana i deras fägring, ge en förundrans-

värd skön syn, täflande med Sö<lra Europas Liljebeströdda

hedar om våren. Den äldre Rndbech , liemkoinmen från^

sina resor till Upsala, medförde ock denna bland andra

som prydde den Trägård, hvilken han 1662 gjorde till A-
kademitns egt;ndom. Med jord som derifrån utfördes })ä

Kungsängen, ha utan tvjlvel lökar af denna- medföljt och-

der naiaraliserat sig lör evärdeliga tiden.

Fritiliariae-Slägtet utmärker sig bland Lökvexter med
bara blommor (fl. nudi), genom den /läniz/gssaft-hysn/idö-

håla soin finTies niira hasen af kvart kronblad. Denna
är aflång hos dessa slags Kronliljor,, men mer rund hos-

andra, hvilka somlige derföre ansett böra utgöra ett eoet

slägte (Imperialis Jtiss. Corona tmperialis TourneJ.). Von
Linné ville likväl icke åtskilja dem, oakladt dessutom i

blomningssättet olika. I stället lör dessea i en krona för-

enade blommor, äga de egentl. Fiitillarierna en eller några
få i toppen ensamma' hängande, samt bladen icke i krans
utan skiftevis sittande. Kronbladens vackra tecknin/i här-
Hiar rutorna på ett damspels bräde , till färgen mest röda
eller viulette, men stundom också helt hvita. Ingen hus-
fiållsnytta är känd af vexten, som gagnar icke heller store
till boskapsf0dt:r, fastän man ser att hästar och kor icke
aky för desi förtäraade. Om roten kan raisstäakas för nå-
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gon egenskap lika giftig med Kejsarkronans, ar icke ut-

rönt. Den saknar emedlertid den fräna besvärandt lukt

som den sednare äger, och som gifvit Wepfer och Here
anledning att genom mänga rön bevisa ii,Gi% skacUi^het

både för djur och mennisfcor.

I Trägårdar är så väl Fritillaria Meleagris som dess

nära slägting Pyrennica rätt behagliga vårprydnader på
blomsterlisten, så mycket iiärdigare, som begge härstamma

från de Sydligare Fjälltraklerne äfvensom från ^Sibirien.

Tab. — *") Vexten i naturlig storlek. — a. ett krön*

blad med sitt håningsgömme. — b. de 6 ståndarne som de

sitta tillsammans omkring c. den för sig sjelf tecknade

pistillen.
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APJSTOLOCHIA Clematitis.

Hallrots-Ört,

Ortstjelken är rak: Bladen Iijertlika. Blommor-

na ^ som äro tunglika, silta flera tillhopa i

bladvecken.

Linn. Sn. pl. p. i564. Cl. 20. Gykandi\ia IlexanJria. — Liljehl. Sv.

Fl. s. i47- Cl. G. Sr.xM ANMiN G A n. Maiij; jviunade. — Retz. hl, oecon. s.

60. Ii>'i/'i Dalin), o. Holst. Fiora 2. s. 527. — lilurr. App. Med. i. p. 556.

'— PJiar/n. Aristoluchiae vulgails s. len as Radix..

O in någon klass i Sexual-Systemet framföi- andra ntm.ir-

ker sig, så är det den Tjugonde, hvarest, hos de verkliga

dit hörande slägler, lortplantningsdt^lai-ne icke äro åtskilde,

utan beege könens i en kropp sammanvexKe. Ickedessmin-

dre lia somlige ansett naturligare att utplåna samzna kia.ss

genom iniörlifvandet af de så kallade TfälydigOj i andra

klasser. Dessa flyttningar kunna älven vara billige i an-

seende till sådana, på hvilka klassens väsendiliga karakter

blilvit på ijärmare håll eller liksom med möda tillämpad
;

ty al samma grund skulle dä ett mycket större antal haft

lika rätt att deri inrymmas. Derehiot Orchiderne, så tal-

rika både till Slägter och arter, och sjellVe utgörande en
stor naturlig flock i Floras Pvike , iiessa ha ett otviivelak-

tigt anspråk att blifva i eg'jn klass bibeh;';iJne, så mycket
naturligfire som äfven utom dem andra, utan minsta afiU

nitet med de nyssnämde, genom bevarande af klassens e-

gentliga kännemärke, ge densamma ett lika vigtigt som o-

rubbeligt stöd. Af denna natur äro också /^ristolocliierne,

hos liviika hanknapparne äro omedelbart förenade med pi-

slillens kropp,* eller utan strängar fastade eller anvuxne
under dess märken, och båda af lika antal. Denna ge-

iiiensantmti Jiropp iji/iesldtes inom en enhladig , pipis^ , vid

basen iitsvnild ock upptill ttni^lik Lloriikrona , uLan bloui'

foder , och Frö/iiiset , äanadt af det iindcir blomindn iit-

tände fruhtiiinnet , hys&r onuider en myckenhet Jrön inom
6 tydliga rum*-). Om verkligen den nu anlörda Arten,

*) Sliiijcets nnturl. ordning li.ir Jnssieu benänic ined lika nainn (Aiisto-

lochiae) , Oth bJr visseiligeii uigöri en e^en alldeles .«ki!d Jiåii de s'äg-

teii som v. LiNKii dermed iörennde under npinn af' Sarmcntaceie

,

hvjr.if de Heste hora ti.l vexter med ett lljiTtblad: dosse äter hjiVa
tvenrie.
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bör såsom inländsk vext anses, våga vi icke säkert afgora.
Den är allmän på fuktigare ställen i Frankrike, Österiike
och Tartarict. Hos oss är den funnen i Helsingborgs irak-
ten, ocli synes också fördraga klimatet, såsom genom röt-

tevne tn3'cket utbredande sig inom den kretsen der den
en gång inkommit. Roten är flerårig och ganska krypan-
de. Fle.re örtstänglar vexa tätt tillsammans, hela alnen
höga 0(h raka, men likväl hit och dit böjda, liksom att

härma egenskapen af sina slingrande slägtingar. De glatta

och skinande, men inunder blekare bladen ha en fast

5amn)ansättni)ig. Cfver allt i bladvecken sitta 5 6 blominor,
gröngula till iärgen , af den sällsamuia form som nyss sa-

des. Den lilla lungan är lielt trubbig, och fortplantnings-

delarne, som inom bl®mmans klotlika basis döljas, kunna
knappt utan synglasets tillhjelp urskiljas. På detta sätt

borigönide, har naturen bestämt en liten Cupid , en nä-
stan icke märkbar fluga (Tipula pennlcornis), försedd med
{jäderlika antenner, med hvilka hon, under forskandet
elter lödan, genom sina retelser sprider frömjölet fråa de
inslängda honknappaine på märkena som omgilva dera.

På sådant sätt blilva de bhörniga fruktämnena bördiga,

och dessa förvandla sig ändteligen i rundade fröhus ofta

större än dufegg, märkta utanpå med 6 ränder för lika

inånga rum invertcs.

Såsom Medicinal-vext ansågo de gamle denna för lik-

lialtig med andra af sitt slägte* (A. rotunda, longa). Roten
är mycket besk och sktirp^ och en lika smak röja bladen.

Ett med Spir. Vini tiliredt extrakt blir ölvermånan beskt,

och det med vatten äfvcn saltaktigt. Medlet brukades i

pulverform, extrakt och essens; och den sistnämde prisa-

des i podager, såsom märkligen stillande anfall af den
kramp i vådorna, som bebådar sådana anslötar. Som ett

lindrigt retande och lifvai;i,de ämne gaf man roten i pulver

till en drakma, men icke mer pä en gång, för att ej upp-

väcka äckel och kräkning. Än i da^ aro de pulveriserade

bladen brukade till boskaps- medicin , neml. utvertes på
gamla sår hos Hästar. Kaimuckerne nyttja också dekokten

af örten, att genom tvättning deimed beiordra ijädervex-

ten på cleras falkar, älven då de få utslag; för hvilken

krämpa de ock begagna medlet på lika sätt ät sig sjelfva.

På stallen der flygsand finnes skulle vexten kanhända till

snndens bindande också kunna fortplantas, m^n icke på
kultiverade platser, hvarest den snart blir ett ledsamt o-

gväs, som sedan med svårighet utödes.

Tab. — Öfra delen af orten blommande, efter nåt. —
a. de sins emellan fört-nade könens loriplftninings - dt.lar,

skilde från fruktämnet; större gjorda: — b. ett ])fir af

hanknapparne som de äro af hvar sitt märke omfattade;

ännu mer förstorad figur. — d. en frukt i nat storlek tvert

alskuren, för att visa dess 6 rum. — c, ett Ixö.
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OPITIOGLOSSUM viilgat!jm.
Vanlig O r m s k a l l a f. - B r ä k e n *). Lähe.tnnga.

Löfiiet (Fröns), ensamt på stronken (stipes), är

aflånqr och merendels trubbigt. Fruktaxet är

jemribredr.
Linn. Fl. Sv. p. S6;> Cl. a4. CnYPTonAMiA. Filices. — LIIJ. Sv. FL

s. 384- Kl. 16. LÖNN GIFTE. Oimbunkar. — Ss'artz Synoj.s. fllic. p. 169.

(Agyratse , Caps. bivulv). — Ifeis. Crypt. Fl. Gott. p. i%%, — Fharm.

vet. Ophioglossi heiba.

OPHIOGLOSSUM microstighum. Jchar.
Liten Or ni s k ali/RE-rräken.

Löfvet är bredt, långnmdt, hvasst, vid basen
något strutformigt. Fruktaxet lansettlikt.

Acharius i K. V. Ak. Handl. 1809. s. Sg. Tab. 3. A. — ilZen^e/. PugiU.

plant. 207. & Lexic. Polygl. p. 220. T. 2.

följe af sist gifven förklaring på de sä kallade VaU>atcsi

är äfven det närvarande slägtet lika lalt att skiljs fiån de
egentliga Ornibnnkarae som Vårbräk< n-arterne. Men gräm
sen emeJlan dessa och dennns är mindre utmärkt Vi kun-
na likväl icke bifalla de lörfattare sojn trott ingpn finnas.

I stället för Vårbrähens sf.mmansatta sRira, på hviiken kap-
slerne silta anvuxne men likväl sins emellan åtskilda, lin-

nes hos detta slägte en tvåsidig, enkel spira, som ntgiJres

af mänga förenade, saumtanviixne , enrumniige , bara
kapsler, som Öppna sig på Ivereu.

Svenska Flora äger häraf 2 arter, af hvilka den ena
är af ålder känd; den andra räknar lin från en sednare
dag, eller åtminstone upptäckten d^^raf inom i^ädernesJan-

det, för hviiken uppgift Vettenskapens älskeire ha att tacka
Prof. och Kidd. Acharius, som vi med nöje erkänna att

vara, mer än någon annan, lörtjöni af Lalslnoiets Botani-
ska Hisloiia.

Den förstnämde vexer på något sidländta skogsängar,
likväl spars<*mmare än vanlig Vårbräken. llufvudrnten är
något tjock med flara gulbruna odelta trådar. Härifrån
uppstiger en enda Sironk, som bär blott ett löf, begge
tiiilior)a från fingrets till

J-
alns längd. Löfvet är eggrundt

eller aHångt, stundom smalare mot ändarne men trubbigt,
helbiäddadt, ghitt och nästan köttigt med pavallela ocU
iverslör förenade ådror, likväl ej synliga förrän löfvet tor-
kar. Bredden är ungefär en tuiu och färgen lifligt grön.

) Sr)m upphofvet till Jpt iir£;amta Släktnamnet icke ölveiensitammec
med naturen

, emedan Oiniarnes tunga är tiadsmaj och 2:k!u ven

,

oeli grunden ti!l axets iemlörande al Fuchsius med en sien kiHad
ormumga

, synes Ik.) orimlig; torde nainnet pä iii.nlersniålc-t kunna
ombyr.i5 till Oiinskallra, fiåii likheten med den som ulmäiker Skat-
leioimens Sjägte bJarni de krälande foUiiia djuren.



Ophiogl. vulgatum 6c microstichu M.

Från basen af löfvet uppskjuter, liksom fortsatt från Slron-
ken, ett trindt <ixskait , ibland längre än lölvet uch slutar

sig i ett hopkiairiadt jemnbredt ocii i toppen sylJikt ax-
fäste, 1-2 tum lånot, till utseende iedCuIk af de tvåsidigt

anvuxne och sins emellan lörenade, 50-40 runda irökap-
sler, hvilka mognande i Juni och Juli öppna sig på tveren
och uttömma den mängd af stoftlika h\itgula frön, hvaraf
de äro fyilda, då hela axet, i början grönt, men omsider
gulnande, får af de vidt öppna vaivlerne likhet af en z-

sidig kam.

Don sednare arten är hos oss ännu endast funnen i

österg-jtland vid Lärketorp i Mjölby Socken på torra än-

gar. Det är utan tvifvel samma art som Menzelius an-

fört, såsom redan af honom sedd med den förra i Tysk-

land, men hållit för en dvergafart deraf. Roten och dess

trådar äro
,
jemförde med den förres, mycket större. Men

härvid bör nämnas, alt, j)ä båda arterna, ämnet eller knop-

pen till det tillkommande örtståndet uppkommer vid basen

af Stronken, ej inneslutit irjom den som hos Vårbräken,

utan bredvid sittande. Stronken är icke mycket mer än
tumslång, och löfvet af en romboidalisk långrund form,

upptill livasst och vid basen till hälften hoprulladt, samt

drssutom tunnare och med tydligare ådror än på den all-

männa. Axet är ändtl. mer lanseltlikl än jemnbredt, och

har sällan öfver 6-10 kapsler på kvar sida. Och desse åt-

skillnader rättvisa säkert artens bestämmande såsom egen.

Den allmänna arten har nästan större rätt att som
gammalt Apteksämne aniöras, än Våi braken. I äldre tider

ansågs den som ett af de bästa sårmedel. Isågot sölbesk

till smaken och klibbig, gaf man den en torkande och
tillika renande egenskap, n3'ttig lör flytande ögon och sår,

äfven för hetta och värk, såsom efter bistyng och andra

svullnader, samt till förekommande af kallbrand. I synner-

het bekant var en stark infusion af vexten i bomolja, som
deraf fick hög färg lik den af Spanskgröna. Också använ-

des örten invertes i pulver, en drakma i sender för bråck,

bvilket 7K Haller antecknat, och derjemte vid förluster

af biod m. m. Dessa prisade dygder äro nu bortglömde,

men det Gottländska namnet LaliPtiinga bevisar åiminsto-

jin ännu dess fordna förmenta värde.

Tab. Fig. I. Ophioglossum vulgatum. j .

^^^ storlek.
2. — microstictum.

(

a. En del af axet aedt på baksidan, med kapslerne som
börja att öppna sig. — b. kapsierne sedde med tveröpp-

ningen. — c. fröna i nat. storl. — d. de samma sedde un-

der sammansatt synglas. — e. en del af axet innan det

uppvuxit, visande kapsierne i deras början med tveröpp-

nin^arne, som liedwig håller för btigmnta, och de der-

omkrine strödda grynen för Jianlinappnrne. — f. någ^a af

dess-, särskilt så väl sammansatte som enkla, inuti grjnige

;

sed«Se Ktjder högsta möjliga förstoring.
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BETULA NANA.

DvERG-BjonK. Rypris. KUngris. Fjäll/ apa. Vivanc;. Myr^
Ijörli. Freda^ibjurh. Ryf;Jt.rä. På Lappska: Hhirre.

Fä F. Vanhalioivu.

Buskartad med krypande rötter, samt cirkel-

runda och i brädden naggade Löjulad,

Linn. Flora Su. p. 555. C. o.i. Monoecia Tt'f/««<-//•. Fl. Lapp. p. 266.

— Aniceii. Acad. i. p. 4. t. i. — Liljehl. Sv. Fl. s. 291. Cl. 13. Samkul-

i,E åtskild*?. — Franken. Spoc. Bot. renov. p, 52. — Tillandz. Cat. pl. —
Bromel. Chlor. Gutli. — Gmel. Fl. Sib. i. p. 70. — //.;//. Siirp. Helv. p. i5S-

, A å den tiden då åen sanna kunskapen om Crterne ännu

låg i linda, misstrodde utländske Botanister dem af våra

landsman som ansågo och bestiimde DvergBjörken såsom

egen art, utan de höllo den blott för en förändring af den
Allmänna Björken. FranAenius var dess förste vettenskap-

lioe uppfinnare i Sverige cch gaf den namn iGÖQ, eiiuru

Botanikens Annaler anföra Lciese/ir/s 1 Preussen 5 år lidi-

gare, att under titel af Kleiabirk liafva antecknat den.

Egentligen hörande till den yttersta Nordens Flora såsom
Läppmarken, Finnmarken, Grönland och K iintschaika , fin-

nes den likväl sydligare, såsom hos oss, anda från de Nor-
ra Provinsernas iMyror ned liil Smaland; ksnske fordom än
längre ned, innan landet uppodlades. Utrikes träffas den
i Finland, Norrige, fSyssiand, Sibirien, Preussen och Schvvtiiz ;

ehuru i de begge sistnånida länderna mycket sällsam.

Dvergbjörken förekommer alltid som buske, ej i träd,

faslän ändå i storlek mycket föränderlig. På de snöbe-
klädda fjällen, knappt qvarlershög, ofta m5''cket mindre,
nedtryckt, vresig och krypande, trhåller den ända till msns
höjd i de mildare lands-jrler, och lär långa veka grenar.

Rötterne äro ganska sega och sprida sig vidloiiikiing. Yt-

tre barken pä stammen är mörk och svartaklig. Blatkn
utkomma merendels 3-5 från hvar knopp, konstjelkado,
mest cirkelrunria ellor siu.adoni bredare iversöfver, af oli-

ka diameter frän 5 ö linler; jcnit naggade rnndt omkring-
men ibland djup.^re öfverst. I^å ytan äro de glatta, af en
skinande grönska och på undra sidan ådjiga. Blommorna
visa sig den tiden då bladen utspricka i Alaj och Juni ined
hängen efter slägtets natur. Hanarne finnas gemenligen på
de undre grenarne, i bladveckcn, och äro färre, oskafia-
de, uppräia, balftnm långa, rödbruna af de fjäll som shit>-

mansätta dem och döija hvar 3 små kronblad under hvil-

ka ståndarne si*ta, 2 under det medlersta och ett under
de på sidorna; alla med gula tvillingsknnppar , eller lik-

som klufne i toppen. De 'mycket talrikare Honornas hän-
gen äro smalare, också upprate men gröna, med 3 pistiller
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inom hvart fjäll, alla med hoptryckta fruktämnen och a
rödaktiga enkla Uniudna stil t. Dessa finnas ännu i Juli
manad, hvarefter fröna formera sig, runda, plattade och
med en tunn hinna i kanten omgifna, till deras bekväma-
re kringspridande.

Om ingen medicinsk nyfta nr känd af denna buske,
ehuru en nästan starkare smnk hus bladen än af den van-
liga Björkens, troligen härrörande af de resinösa punkter
som synas på undre sidan, tyckes röja någon; så är dea
ekonomiska betydlig^tre. I Ijillen, tler den ofta är det en-
da bränsle som der linnes, använda Lapparne den alt der-
med koka deras föda, ysta renosten och väima sig. Men
den ijenar ock till försvarsmedel mot deras och renarnes
plåga, myggen, dels såsom ruskor, dels genom röken a£

antända Rypris-högar, omkring Kåtorna och Renarnes sam-
linesslällen. Dessutom strödd på marken der Lapjiarne
lägra sig, utgör den deras vanliga underbädd, en ovillkor-

lig skyldighet att besörjas af könet hos dessa naturens barn.

Snö- och Ijällripor äfven som hjerpar lefva både af de
tidiga knf>pparne och af de mognade iröna, hvilket utgör

en betydlig del al deras näring, att icke nämna Lemlar
eller fjällmöss, som dermed också uppehålla sig I södrare

landsorter, der nyttan af busken ej sträcker sig utom de
veka grenarne till qvastar, har man tillagt den samma e-

genskapen att orsaka Lefversjuka hos får, om de derpå föda

sig. Men som busken vexer på sidländta ställen , der fåren

snarast af andra orsaker fä denna krämpa, torde busken
vara dertiil likså oskyldig, som till det vidskepliga namn,
hvarmed den af Småländska Allmogen benämnes. {JLinn.

Fl. Lapp. p. 270.).

Att Björklöf färgar gult, är bekant: de af Dvergbjörken

göra det än mera och skönare. {Gadd. i Fl. Sv.).

Tab. Fig. I. En Gren blommande, med {-^ Han- och

(2) Honblommor. 2. Större delen af en hel buske af dverg-

björken från Ijällarne. a. ett Hmblomster utt-igit Iran hän-

get. — b. en ståndare sär^i^ilt (mycket förstorade). — c. ett

af fjällen på Honhänget i nat. storl. — d. ert Honblomster,

förstoradt. — e. fröet i nat. storl. — f. det samma lörsto-

radt. — g. ett blad till den storlek som det i södrare or-

ter piär stundom utvexa.
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KÄRR-S ELIN. Mossa-rot. Finsk Ingefära. På Lappska :7<^r^

Sljelkcn är trind, mjölksaftig, med enkel rot.

Bladen äro två- och tredubbelt parbladig*?.

Linn. Fl. Sv. p. 68- — F]. Lapp. — Cl. 5. Pentandk. Digyn. — Lilj.

Sv. Fl. s. 121. Kl. 5. Femmanning, Tvä(jviniiad.

Oelin-slägtet horande lill Umbellaterne, iblnnd dem som

äro med svepen försedda vid både de större och iTiindre

blomllockarne, samt ha alla blomstren fruktsamma, ut-

märker si^ frän sina närmaste fränder genom tiUhaluihuj'

da svepen, hjertliha och lihstora kronblad , samt ajiån^

ga, hopkramade och nudtpå riijjiade frön. Den närvaran-

de arten är en allmän kärrvext, särdeles hvarest tillika

mossiga tulVor finnas. Roten är perennér^inde, tapplik,

ibltind grenig och vanligen i ändan liksom albiten. Ört-

stå.ndet blir 1-2 aln, högt. Stjelken är enkel, ihålig, fårad

or II slät samt upptill dtlad, och viJ basen merendtls röd-

aktig. Bladen äro både 3 och 3-dubbeIt parbiadig.^ med
pi.nntaggade småblad och lansettlika flikar, rmbt^llerne
sitta nppräte i toppen, stora och jemna. Alla deras sve-

pen böja sig tillbaka. De hvila kronbladen rulla sig g.'mrnl.

inåt under blonmingen som infaller i Juli, hvareiit-r stilten

utspärra frän hvaränrlra. Som stjelkarne hysa en hvitfär-

gad saft, ehuru ej i stor mängd, men som är seg, besk och
Iran, så tyckes vexten liksom Sprängörten, m. fl. dem na-
turen gilVit anvisning på lika sumpigt hemvist, hysa min-
dre helsosamrna egenskaper. J.ikväl sq% boskapen äta den
allmänt; och roten, som också har en skarp och stickande
smak, dock med något aromatiskt i lukten, (hvilket tillagt

den del ofvannämde kryddnamnet af Allmogen i Östergöt-
land), tuggas oftast af Lapparne i brist af iribak-, för dem
nog beg''irlig, att intet ögonblick kunna undvaras. 13en
bit«nde Jerttn iår då i nödfoli väcka samma angfenäma
retclse pa deras tunga.

Det gifws också en afart med smalare •måblad och
slätare sljt-lk; dock begge skilde från en annan art på som-
liga skogs-ängar, och hviiken äfven bör räknas till vår Flora,
eller.'). Cannfolia, som väl liknar mycket kärr^ScUnen, men
har djupare rafflad stjeik och kantigare frön, m. ni.

Tr,b. — Den ölVersta dcdon af vexten blonnn.inde, med
ett bakom lagdt rotblad. a. Rolen — i nat. st. — b. en bium-
krona, förstorad. — c. fröet efier nat. — d. dclsamma på
främre sidsn. — e. pu bakre, förstorade.
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LILIUM MARTAGON.

KnOLL- LlLTA.

Bladen äro aflånga, spetsiga och sitta upptill

i krans omkring stjelken. Blommorna ^ sorn

hänga nedåt lutande, hafva tillbakaböjda

kronblad.

Ijinn. Sp. f)l. p. 455. A. b. HEXJNnnrA. Monoj^-ynia. - Llljehl. Sr.

Fl. s. i38. Kl. 6. Sex MÄNNiNGAR , Eii<|viiiu. — Gmet. Fl. Sib. I. p. 44-

— Jacq. Fl. Austr. t. 55 1.

Rorden är kanske icke egentligen Liljornas hembygd.

De höra snarare till de mer tempererade himmelsstrecken.

Likväl prunkar Norra Amerikas Flora med flera sköna ar-

ler, och Sibirien äfven. Doss rysvärdaste trakter ända till

Kamlschnlkas strand, hysa också en eller annan, och deri-

bland KroliLiii.in. Vi äga ingen naturlig inföding af det

slägtet, som i synnerhet bär namn &l Lilja; men genom
odling under längre tid ha ett par vunnit burskap, och

särdeles denna. Man uiå endast omkring midsommaren
besöka den brhaoHcra Carlberes Träoården , så skön och

inlagande genom det lugn och lifvande skngga den under

sommaren erbjuder, och man skall finna millioner af des-

sa rödspiäckliga spiror iiöja sig bland Amurgräset, Lille-

Konvallerne, VildTulpanerne och många flera som älska

landens skyggd. Troligen har KrollLiljan, af sin natur

härdig att tåla Bores enväld, rymt från den fordna blom-

ster-rabatten samt utvalt sig och funnit en fredligare plats

under de skuggrika träden, der den lär aldrig utrotas

;

och det är af denna grund vi tro henne förtjena sitt rum
i Svensk Botanik, äfven så väl som Damspels- och Tyska
SväidsLiljan, Alskogsvillan, m. fl. andra»

KrollLiljan uppkommer från en lök sammansatt af lo-

sa, gala, költiga fjäll, och midt under ett knippe af lån-

ga, hvita trådar. Från Lökens medelpunkt uppreser sig

Ortstammen ända till par alnars högd, trind och glänsan-

de, lastan svartprickig, besatt högre upp med blad som
sitta kransvis, kortstjelkade, och äro allångt lansettlika.

De öfre äro skiftevis spridda. Stjelktoppen shuas med en
lång blomspira eller rättare klase med flera eller f irre vidt

åtskilda blommorj som sittande på långa rödprickiga skaft
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lata hängande nedåt, fastän kronbladen rulla sig tillbaka,

blekare eller mörkrödare eller stundom alldeles iivita, nä-

stan alltid med mörka punkter beströdde. På de 3 som
sitta liksom ytterst, synes vid basen innaniill, jjå längden

en luden fåra, som nr liåningsliuset, och tivars skapnad

utgör slägtets kännemärke. Hankn^ippame äro bruna, men
innehålla en mängd saMransgult frömjöl. Det är under

denna tiden som blommorna lukta nästan alltför starkt och

i somligas tycke mindre behagligt och liksom vämjaktlgt.

Som vexten är mycket allmän i hela Sibirien, så väl

på öppna fält, som särdeles på björk- bevuxna orter, ha

särskilta folkslag, Ryssar, Tatarer, Tunguser, Jakuicr,

Buräter, Mogoler lärt. sig begagna roten som en utvald

föda, äfven som de göra med flera slags lökar och rötter.

De af KrollLiljan, gemenl. kallad Sarana, och likaså af

den mönjeröda (L. pomponium), den brandgula (bulbiferum)

och af Kamtschaika Liljan, samlas hvar pä sina orter och

nntingen kokas med mjölk eller stekas i askmörjan och

sedan förtäras. Den näi-varande arten påstås likväl vara

sämre, helst löken är något sQg och luktar starkt, men
finner dock afnämare; och detta är ett bevis på den olika

egenskapen af roten hos den sjette klassens lökvexter, af

hvilka en del, som vi förut anmärkt, äro med skäl som
giftige ansedda.

De gula fjällen på löken ha på några ^utländska orter

satt KrollLiljan bland medlen för Gulsot, men iroligea

blott for färgen och icke för nyttan.

Tab. foreställer delar af ett blommande stånd samt

loken i nat. storlek.
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LATHYRUS tuberosus.

KNufc-LATYR. Jordnötter. Jordmöss. Pii Holinjidska

;

Aard' Ackers.

Roten har Yidhangande hiblar (tiibcra). iJrl-

stjelken är jeron utan hinnaktig kant. Klän-

gen a hafva 2 ovala småblad, BlomskafLen

äro xnångblommiga.

Linn. Sp. Pjflnt. p. 245. Cl. 17. D

i

adei.psii A. io:Jiia. — Liljehl. .Sr.

Fl. s. 523. Kl. i/,, t v Åk ul le med äiibaljor. — Tricwald i K. Yeit. Ak.

Handl. år 1744. s. 243. ~ Shoge dersammait. 1775. s. 146. — Shjtteih\å,

s. iSr.

Ä,Jven en fråV.iing från Belgiens, Tysklands och Täta-

riets lerbundna sädesmarker, bosatt inom Svenska fiorana

område. Den är redan niimd vid beskriiningen af den,

hredbladiga Latyrn (n:o 254-), der också slngtets karak-

ter förekommer. Vi hafva sedan den tiden funnit skäl,

alt anse KnöILatyi-n säsom hemföding för det tillkomman-

de, då den i största mängd inrot.it sig på de bördiga ängs-

fälten vid Ulfsunda egendom emellan Drottningholm och
hufvudstaden. Den har likväl der, jemte ilera utländska

foderslag, blifvit först för några är sedan införd, och se-

dermera ökat sig lör evärdeliga tider. Roten löper tråd-

lik hela qvarteret djupt i jorden, och alstrar vid sidorna

potates lika knölar, som ofta sitta 3-4 i klase tillsammans,

betäckte med en tjock, seg och svartaktig hud , aflånga el-

ler runda, ungefär en tum eller mer i längden, och ge-

men!, försedda med en liten trådlik stjert, hvilken skåp-

nad, jemte naturen hos dem att flytta sig, lånat dem nam-
net af Jordmöss. Stjelkarne, like ärtrefvor, ofta par flinar

långa, men grenige och hvilande på deras grannar, de
styfvare gräsen. De äro ej med hinnaktig kant försedde,

man nästan trinde, äfvensom bladskaften, hvilkas tretrådi-

ga eller tredelta klangen hafva 2 ovala, släia, mtn i kan-
ten invikta småblad, fastade vid basen. Blomskr.ften, ur
bladvecken ensamma och långa, bära en klase af helt och
hållit blåröda blommor. I baljorna^ som efterfölja dem,
och som äro hvarken så iånga eiler så breda , som på Clc-o.

bredbladiga Latyrn, m.ogna sällan ärterne ; hvilket torde
vara öfverllödigt, då naturen gifvit vexten sin egentliga
fortplantningskraft i roten.

Som fodervext kan näppligen någon vara lämpligare,
h^ väl för dess härdighet, som smakliga och feta närings-

ämne för boskapen, så att den i sådant afseende förtjenar

af en välbeställd landtman att ägas.
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Men det är i synnerhet genom sina rotknölar som
den äger ett lika slort värde, äiVen icke alldeles okändt i

Sverige redan för 80 år sedan. Man intörskref den från

.Holland och planterade den i trädgårdarna. Triewald k'a-

gade på sin tid, alt den för litet brukades och uppgaf för-

slag att med framgång odla den; och st dm halva andre
genom flera försök bevisat fördelarne af densamma.

Knolarne kunna liknas vid potäter, ehuru jemförelse-

vis mindre gifvande, men läckrare och att anses för de
bästa af våra bekanta jordfrukter, närmast like äkta kasta-

nier i smaken. För att nyttja dem, böra de först förväl-

las, då skinnet lossnar och lätt aftages; eller kokas de or-

dentligen i vatten och ätas med färskt smör. Om de åter

stekas i panna eller i askan, böra de öppnas i storändan,

eljest hoppa de från elden. Liksom kasianien, läggas de
också i blåkål m. va. De äro mycket mildare än Potäter,

åtminstone om dessa icke äro fullmogna ; och vid de för-

sök man gjort, att af dem på lika sätt tillverka mjöl och

gryn, får det påösta vattnet utseende af mandelmjölk u-

tan obehaglig smak eller lukt, som dervid åtföljer potäter»

na. De ge ock dubbelt mera mjölämne än dessa.

Vid odlingen af de sä kallade nötterna märkes, att

de väl icke löna mödan i stort, som de sistnämda, men
få billigt ett rum i köksträdgården. Det bör dock iaktta-

gas, alt som de gerna sprida sig och vexlen lätt blir o-

gräs, måste stället inhägnas antingen med plankor, eller,

som bättre är, en alnsdjup graf upptages der grunden är

hård och lerig, och hvilken fylles med lerblandad svart-

mylla, hvari jordnötterne planteras ett qvarter å skilde;

likväl att desse få behålla ögonen oskadda då de från rot-

strängarne aftagas, ty eljest gro de icke. Tvä år lemnas

de i jorden för att fullkomnas, hvarföre 2 plantager af o-

lika ålder må anläggas. JordHÖlterne upptagas ej förr än

halmen vissnat, då de större begagnas i hushållet och do

mindre gömmas till utsäde. I Holland odlas de på en med
berg omgifven åker, tillika med rofvor, ärter, linser m. m.

När grödan är hämtad, upplöjes jorden oth nötterne in-

samlas; de som då qvarblifva äro tillräcklige för nästa som-

mar, och på det sättet förfares alla år.

Tab. öfre delen af vexten blommande tecknad efter

nat. Bakom visar sig rotändan med knölarna.
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TPvOLLIUS EuROPAEus.

Am.män Bullerblomster-ört. Smörbollar. Ang^

knappar. Angbxillar. Laxblomster. Hvalkullor.

Blomkronan är mest tillsluten; ^es^ håningshus

äro platta och långa som Ståndarne, eller

hälften kortare än kronbladen.

Linn. FF. Su. p. 198- Cl. i3- Polyandria. — Liljebl. Sv. Fl. s. 230.

Kl. 9. IVIang MÄNiM^NGAn. Mångqviiin. Retz. Fl. cecon. c. 736.

A,lI' alla de inhemska vexter, som höra till den nat. fam,

vnuiigsJddaäe (mullisiliquae) elJer rättare de Ranunliel-lika,

är väl ingen som kan bestrida Bullerblomstret företrädet.

Dess slägtmärke, att icke hafva blomfoder, men deremot

ett stort anial (14) kronblad, med (omkring 9) nästan jemn-

breda och glatta häningshus, skiljer det lätt ifrån de andra

slägtingarna, Ranunkler och Anemoner, men närmar det

till rlelleborerna, med hvilka v. Linne sjelf fordom för-

enade det. Men dessas pipigä och aläppade håningshus äro

ett godt skiljetecken, och Bullerblomslret utgör sitt eget

slägte.

Vexten, som träffas i flera provinser, både sydligare

oeh längre åt norr belägna, sjelfva Lappska fjällen icke

undantagna, på gräsvuxna fält och ängslundar, har en per-

enn rot, hvarifrån en eller flera, enkla, 3 - 4 ^varter hö-

ga blomsljelkar uppkomma. Bladen nro 5 - 6 delta, livar

del vjggelik, och vid kanten inskurna: de vid roten längre

sljelkade och ju längre upp utan skaft och till , skiftes sit-

tande samt alla bara. Vanligen pr3'de3 sijelken i Juni med
ert enda blomma i toppen, stundom med flera, då den de-

lar sic öfverst, som det händer i fjällen. Blomman är skön,

stor, gul lill färgen, af angenäm lukt och behaglig af sin

nästan klotrunda form medelst de tillslutande kronbladen,

som under deras kupiga yta dölja så väl de platta, smala

häaingshusen, som fröredningsdelarna. Fröhusen, som for-

meras af de talrika fruktämnena, bli nästan cylindriska och

innesluta en mängd svarta, glänsande frön.

Örten ätes ej af boskapen, hvilket väcker misstanka

för lika åverkan som af Ranunklerna, ehuru den är myc-

ket svagare; likväl ses getter och får förtära vexten, ehu-

ru den säges vara skadlig för de sedaare.
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Den lysande blomman samlas för öfrigt i Hera lands-

orter, for att utsira golf och väggar på högtidsdagar, och

är i de norra ett gladt förebud för laxens ankomst.

I Norrige är en huskur bekant för skörbjug.gssvullnad

i fötter och ben, neml. att koka blommorna -och med, det-

varma afkoket bada de sjuka delarna. (Kah/u Res?, , I. S.-yö.)

Såsom icke mindre prydlig än mången vi.tländsk ödiaji

blomma,, förtjenar Bullerblomstret väl sitt rum pä Rabat-

.ten, der vexten inflyttad inycket väl bibehåller sig. •

Tab. Ett afbrutit blommande stånd, samt ett ro'tblad,

bakom liggande, i nat. storlek. — a. Blomfästet med st.ån-

darne och håningshusen, sedan kronbladen blifvit fråntag-

na — b. Pistilierne ensamt — c. ett håningshus särskilt,

alla i nat. storlek. . . • .
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CETRARTA nivalis. Acua».

(lÄchen nivalis, Linn.)

Snolaf. På Island: Marinerans.

Stamhlaclet är på ytan gropigt, hvitt och vid

basen gulaktigt, ofvantill deladt i mångfaldigt

inskurna , krusiga och naggade flikar. Frukt-

sköldarne sitta mot yttersta ändarna, något

upphöjde, konkava med grynig kant.

Linn. Flora Sii. p. 415. C). 24. C b yp to gam. Algs». Fl, Lapp. p. 446.

— Lil/ebl. Sv. Flora, s. 425. Klass. 16. Lönn gifte. Alger. -- P^etz. Fl.

oecon. s. 584. — Achar. Melh. Lichen. p. 234, — Olafs. Reis. igi«au. Is-

land. L s. 163.

JtLfter den bättre indelning, som den berömde författa-

ren af Methodus Lichenum uppgifvit af Lafvarna, livilka

utgöra en egen familj bland de iönngifta vextema , frara-

slälles här Snölafven under ett nyit namn och slägte, hvil-

ket hör till dem, hvars fröredningsfäste äger lika substans

och oftast färg med sjeJfva Lafvens stam (Coenothalami

Acli.); ocli slägtk.irakteren består i de snedt ansuttna och

nästan sköldlika froredningsflistejt (apothecia). Denna till-

kommer, som bekant är, äfven Islandslafven. Torra, hög-

läncUa, sandiga fält och backar hysa Snölafven, sådan den

i allniänhtt finnes, kort och knappt tumsiång, liggande

liksom lös på marken. I fjällarna, särdeles de som skilja

Dalarne från Norrige, vexer den mycket större, torftals

fästad emellan andra lafvar och fjällgräsen. Stammarne,

många förenade, äro hiunnkiige, bredare eller smalare,

än platie, än kupige, med nätlikt sammanlöpande gropig-

heter på ytan, som är ganska hvit, utom vid roten, sora

lyser mer och mindre gnl. Ofvantill dela de sig i kru-siga,

genombrutna flikar^ hvilka, stundom odelta, bära mot de
bredare topparnas-kanter merendels ensamma fruktsköldar

af olika storlek frän i - 3 lin. diameter, i början plattade

och hvita, men med åldern något skållike och upphöjde

samt i kanten knottrige och af ljus eller mörksre rödbrun

färg. Donna så kallade fröredning är ganska sällsam och

linnes blott på den i fjällen vexande lafven. Den på som-

liga hedar befintliga lafven saknar dem, och är deremot
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inera dehd och krusigare, men ger sig alltid genom sin

snöKirg på afstand tillltännn, liksom renmossan i fjälltrak»

terna. Få Island har man skänkt Snölafven, såsom aefter

anseelse det smukkeste af alle fjaeldegrass i Islands ;, åt det

förnämsia biand helgonen. (Olafs. Reis, I. s. 160.). Det

är ock der man använder den som födämne jemte Islands-

mossan m. ti.; men måstp kokas starkare och längre, då

soppan får, efter samma Auktors intyg, en söt och behag-

lior smak. Lafven samlas derföre på åtskilliga trakter af

ön, likväl,' som det säges, mera för smakens skull, eme-

dan den vexer mycket sparsammare och glesare. I Dal-

fjällen hos oss är den likväl både stor och ymnig. Knappt

märkes någon beska hos lafven, rnen deremot en syrlig-

liet, så att mjölk iöpnar deraf under kokningen med dfn-

sainma.

färgämne är visserligen icke^att förmoda mer hos den-

r.a , än hos Islandslafven. Vi torde emedlertid framdeles'

kunna vänta, så härom, som om det födande ämnet hos

Lafven, ytterligare underrättelse af författaren till Svenska

Lafvarnas Färghistoria, ett arbete, hvars förtjenst efter-

kommande skola förmodligen lifligare erkänna.

Tfib. a. Ett stånd af större arten från Dalfjällarna, der

samladt ef Swnrtz — b. en del deraf, särskilt uttagen —
c, ett stånd af vanlig storlek på -höjderna: begge efter nat.

d. Toppen med sma frörednings skålar i olika ålder —
e. en- frörednings- skål, sedd baktill, begge förstorade.
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H A F T O R N. Hafsturn e. Finnbär.

Bushlräd med räta piggar, samt silfvergrå och

nästan lansetllika blad.

Linn. Flora Su. p. 555. C?, aa. Dioecta Tetrandr. Fl. Lapp. p. 206.

— Liljehl. Sr. Fl. s. 68. C. 4- Ftr.männ. Enqvinn, — Jlefz. Fl. oecöB. s.

397. — Kalni i K. V. Akad. Handl. 1745. s. aSa.

A..ter en af de nyttigare inhemska buskve^ter, utmärkt

för sitt utseende, sin bevarade natur och lysande bär, icke

sällsam nära hafsstränderna kring Östersjon, särdeles norr

åt, så väl på Finska kusterna som vid Åland, och hos oss

i Roslagen. Såsom tvåbyggare finnas han- och honblom-

mor på särskika buskar. De förres kännemärkre består i

ett tvådeh blomfoder ulan bloniJirona , och de sednares lif-

ven så, men i ståndarnes ställe ett enda stift , hvars friiJit-

ämne blir ett ofvanfure blomfodret sittande blir, med ett

frö som är betäclu med dubbel fröhinna. Bland de nat.

Ordningarne hör den till von Linnés Calyciiloras och till

Jussieiis Elnefigni. Busken, som har mycket krypande röt-

ter med talrika rotskott, vexer stundom mer än manshög

med spridda grenar, hvilka äro hårda och stela, och icke

endast hvassl spetsade i ändarna, utan ock ifrån sidorna

ofvantill utskjutande långa uddar eller piggar. Bladen siita

apridda^ smalt lansetllika, koriskaftade, helbräddade, of-

vanpå starkgröna, samt, i synnerhet inunder, betäckte med
silfvergrå och ibland i brunt stötande cirkelrunda, krus-

kantade ijäll, som fästas vid deras medelpunkt. Blommor-
sa framkomma vid vårens början tillika med de första,

knippvis utskjutande bladen, och sitta flera förenade vid

bladens gemensamma läste. De äro grönaktiga, samt ha-

narnas blomfoder större och omfattar 4 gula hanknappar,
med knappt s)'nbara strängar. Pistillen omgifves af ett

mindre men något pipigt blomfoder, och stiftet är kort

med krökt, hvasst märke. Bären, som mogna omsider in-

på sommaren eller mot hösten , äro nästan klotrunda med
en liten luden spets, samt för öfrigt beströdda med fina,

stjernformiga ljusa fjäll. Mognade, bli bären gula, mei^

rodna af frosten. De innesluta ett aflångt svartglänsande

frö som omgifves af en dubbel hud , en yttre lädeilik,

och en inre mörk och saftig.
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HIPPOPHAE RHAMNOIDBS,

Sjelfva träéönnet eller veden är hSrd och seg, hvtN
före det på somliga utrikes ställen användes till askar^

väfskedar, räfspinnar &c. Löfven förtäras at boskap ock
hästar, som föga afhållas derifrån genom piggarne. Bären
n^ då de mogna, en syrlig smak, men tillika något hop-

dragande, hviiket dock genom frosten minskas. I Finska

skärgården, äfven som på Åland kokas cu sl«gs mos af

dem, hviiket ätes tillika med fisk. Kahn fann att saften

färgade gult, och trodde att syran kan göras brukbar som
ättika eller till något slags vin. Förnämsta nyttan af bu-

sken synes emedlertid kunna hämtas genom dess plante-

ring till inhägnader af större fält, der sand finnes. Till

trägårds • häckar är den mindre tjenlig for dess natur att

vidt kringsprida sig genom rotskotten. Planteringen sker

så väl genom dessa sistnämda som genom sättqvistar, fivil-

ka taga rot, om de endast komma djupt nog i sanden

för att icke borttorka, hvarföre Prof. Retzii råd är bäst

att uppdraga dem först på skuggadt ställe. Medelst sSning

af de krossade bären kan ock busken fortplantas. Detta

sker om hösten, då de uppkomma den följande våren.

Det går dock alltid långsammare än med rottelningar el-

ler skott. I flygsand skulle en sådan plantering förtjens

att anställas, då busken blir i flera afseenden gagnelig.

I en lag på löf och hackade färska qvisiar, får silk»

och ylle, betade med jernvitriol, genom kokning en svart-

brun, äfven som efter vismut- betning, en, vacker rödlett

nötfärg (Retzius),

Tab, — en gren af busken med mogna bär, efter na-

turen. — S en blommande topp af hanbusken. — $ af en

honbuske, — a. en hanblomma något förstorad. —- b. ett

frö i nat. storlek. — c. mycket förstoradt och tvert afska-

rit. — d. e. tvenne fjäll förstorade. — f. pistiilea laz^kUt,
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LITHOSPERMUM arvense.

S M 1 N K. R o T. Ilorlelta.

Bladen äro lansettlika, sträTva af spridda hår.

Blommorna sitta inom blonifodret. Fröna

äro ojemna på ytan.

Linn. F). Six. p. 57. CL 5. Penx jlndria Monorj. — Lnjehl. Sw II.

S. 34. Kl. j. Femmäjcj. ilnnvinn. — Retz. F). cecOD. s. 4*'^'

J—'enna ortens slägtkSnnemärke är redan anfurdt vid be-

skriiningen af dess sliigting (N:o ijj ) , men då densam-
me äger en perennerande rot, är den blott arinuel hos

den nilrvarande. Rält nedstigande, grenar bon sig mot
änd.'n, och är betäckt at en lunn mörkröd hud, hvilkea

något saftig, innehåller ett sådant färgämne. Stjälken sti-

ger rak upp och trind, och delar sig i några uppiäia gre-

nar. Den är derjemte sträf af glesa hår, äfven som ört-

bladen af hvilka de vid roten äro tunglika, nien de ]>å

stjt-lken jemnbredare, merendels trubbiga, med en neiv
och utan ådror. I de öfra bladvecken sitta, mestadels

cnsamnifl, helt små, mjölkhvita blommor, knappt högre «n
blotnfodret, hvars flikar, lika sträfhåriga , ulvexa dubbelt
större efter blomningen och vid deras fäste omfatta 4 o-

v.ila spetsade frön, grå till färgen och skroliiga eller o-

jemna på ytan.

Vexten som utgör ett af de allmännare ogräsen i råg-

åkrar, blommar i Maj och Juni, och ätes af lår, gelttr

ocli svin, då den är späd och der bättre saknas.

Den urgamla fåfängan att antingen söka ersätta da
blomrnpr som förr prydde kinden , eller alt höja f.irgerj»

på dem nian äger, har gifvit landsflickorna i en af sJe Norra
Frovinserr.e anledning att begagna den färska roten sc.iii

ett slags smink vid deras okonstlade toileit. (Linne).

Bland Daj/i^ourneys fargforsök med vexter, /inner min
an han erhöll en citrongul färg åt grönt niedelst kokning
af beiadt ylle, i en stark soppa på örten.

T.ib. — Örten med rot och blommor i n-U. storbk.
— a. ca blomma. — b. den samma större med på läng-
den ö! onåd pip. — c. det utvexta blomiodret, h) ed fröna
i nat. st. — d, ett frö särskilt, förstoradt.
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RANUNCULUS bulbosus.

L Ö K A. R T A D 11 A N IJ N K E L. Solfivifver.

Roten är lökaktig. ÖrtstjeJken rak och besatt

med glesa hår. ^'FioLbladen (sammansatta) 3-

faldigt 5delta; de öfre lika så, meri nied sma-

lare flikar. Stjelken är mångblommig med
refflade blomskaft. Blomfodren äro tilibaka-

böjda.

Linn. Fl. Su. s. '96. CJ. i3- Polyandria Polygyn. Öläiulsk res. s.

40. — LiljebL Sv. Fl. s. 226. Cl. 9. MÅngmänn. Mangqvinn. — B.ets.

Fl. oecon. s. 583. — Murray Appsr. Med. 3. p. gS. — Krapf exper. de

noiin. Rdnunc. venen, c^val. p. 69. -^Pharm. Raaunculi bulbosi bulbas.

D,enna Ranunkel-art är nästan lika allrran som den ny-

ligen förut (N:o 5^5) beskrifne, på lerbunden gräsmark

och åkerrenar, i synnerhet tidigt om våren. Roten, till ut«

seendet lik en lök, är tät inuti och utskjuter inunder många
rottrådar, samt formerar sig ofvantill, hvarifrån örtstjelken

(stundom flera) uppstiger rak, från ett qvarter till i alns

höjd, trind, i toppen grenig och med glesa hår besatt.

Bladen äro skaftade, (utom de öfversta) i synnerhet de

vid roten, och alla Sfaldigt 3delte, med inskurna flikar,

hvilka dock på toppbladen äro helt smala. Ytan hanes

mer och mindre hårig. Blommorna, ensamma på refHade

skaft, sitta vid ändan af grenarne, guldgula och glänsan-

de, och deras blomfoder-blad bojas alldeles tillbaka samt

äro utanpå ludna. För öfrigt likna de fullkomligt den all-

männa Ranunkeln.

Krapfs rön med Ranunklerne ha bevisat alt denna ört

liknar sitt slägte i skärpa. Det är likväl att märka,

att denna mycket mildras när vexten blommar, men löken

deremot röjer då en så mycket starkare. Före blomnin-

gen är skärpan mest i rot -trådarne.

Man har ansett löken passande till nödfalls bruk i

ställe för Spanska flugor, helst den finnes lika kraftig he-

la året om, och kan äfven föirvaras i sand öfver vintern. En
tunn skilva lagd på huden liksom bränner efter några mi-

nuter. Då dea aftages synes någon rodnad och sveda»
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ÄANtJNCULUS BULBOSUS.

Upphör, men börjar efter par timar å nyo, och efter aa-

nu flera synes en blåsa upplöpa, som sedan förvandlas i

lett flytande och senläkt sår. Om skifvaa ligger längre

igvar i början, blir svedan mycket värre.

Sjelfva örtståndet hyser i sin späda ålder också nog

Skarpa, att ehuru den ej gör tungan så snart hudlös sotii

några ändra arter, den vidhänger längre göra och käftar,

och är således lika farlig. Kreaturen förbigå den, om ic-

ho geten torde låta den medfölja det öfriga färska fodret.

En vacker vigogne-farg på ylle, betadt med vistr.ut,

ylnnes genom afkok på färska örten , enligt Dambourneys

jippgift. Äfven blommorna kokade med alun, ge en gul

färg åt dylikt gods.

Tab. — Vexlen hel och bållen i nar. storlek. -— a.

lett blomskaft med frukt. — b. en kapsel särskilt, litet

fl&jrstoradt
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ORNITHOGALUM umbellatum.

Flockblom MJ G Vårlök. Morgoiisijernor.

Blomspiran sitter i toppen af stängeln; de ne-

dre blomskaften aro nästan så långa som de

öfre blommorna. Ståndarne äro vid basen

utvidgade.

Linn. Sp. pl.ed. 2 p. 44i. Cl. 17. IIexandria. Monooynia.— Llljehl.

Sv. Fl. s. 141. Kl. 6. S F. X M ÄMNiM G AR , EiKpiiiii. — Linn. praslecl. ia ord.

aat. pl. ed. GiseKe. p. a&'7>

XLliuru litet ömtålig denna vext synes vara, ar den likväl

icke Svensk inföding, utan står på samma lista som den

vilda Tulpanen, KroU- Liljan , Dan)spels- blomman, vn. 11.

h vilka, tordom främlingar, ofta på de naturliga åboernes

bekostnad inkräktat deras plats. Också äro Lökvexter der-

till i synnerhet fallne, för deras rötters egenskap att myc-

ket formera sin afkomma och kringsprida sig. Detta slags

Vårlök, allmän i Södrare Europa, torde kanske räkna O-
rienten för sin stambygd. När den nalkades våra Polhöjder,

är oss obekant, men på sin lid skedde det utan tvifvel till

prydnad af blomsterparterren. Nu har den på mer än ett

ställe stulit sig deiifrån och sökt sig på iitmarken ett friare

utrymme som till ex. vid Carlberg nära Stockholm och

flerstädes.

Vårlöks Slägtet har en blomkrona med 6 blomblad,
vidöpj)na och efter blomningen qvarsittande kring deras

fäste. Hansträngarne äro vid basen mycket platta och breda,

och frukten, lik de Kesta Liljevexternas, Snummig med mån-
ga frön. Denna flockblommiga arten har en näitan klot-

rund Lök tätt hopsatt af fjäll, och alstrar en talrik afföda

genom en mängd små lökar linder den yttersta huden, fa-

stade medelst fina rottrådar underst på m.oderlökcn. Alla

bladen komma från densamma, smala, jfimnbreda, kölade,
strimiga och qvnrterslånga. Blomsi ängeln löper midt ur
löken, ofta längre än bladen, trind och vek, i toppen af
hviiken blommorna bilda en spira af de gradvis förlängda
blomsijelkarne, hvar och en försedd inunder med en läng
smal blomskärm och bära hvar sin blomma, som är vid-

öppen ^ mjölkhvit ofvanpä och grönaktig inunder, san. t u-
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tsn lukt. 5 kronblad äro omiärkligt smalare äfven som 3
liansträngnr. I Maj börja bloinmorna visa sig, och detta

sker om morgnarne kl. 9 och tillsluta sig mot kl. 3 e. ra.

Sä /ortfar den ena blomman efter den andra tills efter

midsommaren, då de aflånga, trubbig?» kapslerno med nå-

gra runda svart 1 frön sluta vexLens iojip för året, och

stängel och bl.id bortvissna.

Löken är ätlig sedan den blifvit afputsad och kokad;

och det är på sådant sätt som man betjent sig deraf i O-
rienten. Fordna bibeltolkare uttydde dess gamla Ebreiska

namn *) med Dfifi-eträchj men dtt betyder säkrare denna
Lökvext, i hvars blommors färg äldre Botanister trott sig

finna likiiet med den grähvita vätska som åtföljer så väl

dufvors som fi<=ra andra fåglars orenlighet, och fått namn
a^ Jäs;elmjölk (Lac Avium), och hvarifrån Örtslägtels be-

nämning säges hafva tagit sin upprinnelse. I det fordora

så kallade förlofvade Landet är Löken än i dag matnyttig;

och kanske härrör derifrån det Engelska Trägårds-namnet

på vexten, Bethlehems ujerna, (6ethlem's står).

Tab. — Vexten med lök och blommor i nat. storlek.

—' a. b. ståndames form. — c, fruktämnet.

*) Chirjonim , som enligt, 2 Kon. bok. 6. 25, under belägringen af Sa«

Ttiarien, såldes till ett så bugt pris såsom fötliami*.
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BALLOTå RUDERALIS.

Stink- Mynta.

Bladen äro ov<^la, odelta, med jemna och nä-

stan trubbiga insågningar ; Blomskännarne

äro lika långa med Blomfodren ^ hvilkas i^/z-

har äro åtskilde och spetsige.

Linn. F!. Svec. p. ao6. Spec. pl. ed. 2. (Ballota nlfjra) Cl. 14. Didtc
wiMiA Gymnosperm. — Gottl. res. s. aog. — Lilfebl. Sv. Fl. s. aSo. (B,

nigra) K!. 11 TvÅväldige med nakna frön. t— Pi.€tz. Fl. oeeon. s. 97.

— Jm/f/t. Fl. Brit. 3- p. 636. (not.)

>-dfin Herr Dr. Smith intygat verkligheten af en fordom

skedd lörvexiing af namnet Ballota nigrn, såsom tilJegnadt

2 särskilta arter af samma slägte, lär det ombyte vi nu
gjort säkert urskuldas.

Detta örtslägte bestämme.s ibland de med läpp forsedde

(PI. Labiata?) vexter genom ett vidöppet blomfoder , som
har 5 tänder i mynningen och 10 striitmior utanpå, samt;

öfre läppen aj blomlironan honkav, Tvenne arler finnas

deral i Sverige, neml. en hvit afart af den egentliga B,

nigra (kallad B. alba FJ. Sv. p. ao6), och denna, som
torde vara sällsyntare utrikes.

Dess rot är perennerande, Iivarifrån årligen uppkom-
mer en ofta alnshög örtstam, som är upprätt och mycket
grenig^ skarpt fyrkantig pä stam och grenar, och tillika

täckt med korta, bakåt vända hår samt brunaktig. Bladen
äro ovala och hvassa i spetsen, knappt urnypta vid basen,

mjuktludna och parallell ädriga på ytan. Blomkransarna
vid bladvecken, särdeles mot topparne, bestå af flera hop-
siitande, merendels åt en sida vettande blommor utan
jtjelk, under hvilka några trådsmala blomfjäll vidfästas,

och dessa äro så långa som blomfodren, hvarå pipen är
trattlik med 10 upphöjda ränder, upptill vidöppen, med 5
åtskilde!, hvassa spetsade tänder. V)itn rödaktiga blomkio-
nans öfre läpp är hel, sällan urnjupen, utanpå med b^kåt
stående hår, och den nedre delad i 5 flikar, hvaraf den
medlersta är störst och U]^p . och nedvändt hjertformdg,
meU nugra hvita greniga ådror. Blommorna visa sig strax
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BALLOTA RUDERALIS.

efter Midsommaren, och fröna mogna som vanligt obc-

läckte i botten af blomfodret. Ballota nigra Linn. Sp. pl.

ed. I. eJler den af Auktorerne allmännast antagna, har mera
rundade och hjertlika samt mindre ludna blad. Blomskär-
marne äro blott hälften så långa som blomfodret, och detta

har en nästan tver mynning, med ganska korta ehuru hvfissa

tänder. Den varierar med röda och hvita blommor, af

hvilka den sednare är Svensk, ehuru sällsynt.

Stinkmyntan är icke sällsynt, särdeles i Vcstrrgötland,

så väl på Landsbygden vid byarne som kring siäderne.

Den förekommer äfven på Gottland och Cland.

En egen stark, besvärande lukt, som likväl har n'igot

^kryddlikt med sig, gaf örten fordom ett utmärkt rum bland

invertes brukade, väderdrifvande medel, såsom i Moder-

passion; och utvertes som fördelande körtelsvullnader ocU

lindrande de plågor som ofta åtfölja den blinda Gyllenå-

dern. Detta sednare bruk synes icke heller ogrundadt, i

anledning af samma egenskap hos många af familjen.

Landslolket på Gottland anse äfven vexten som en stär-

kande Boskaps-Medicin, och bruka för den orsaken afsä'-

det. För öfrigt Ennes den alltid orörd af kreaturen.

Tab. — Öfre delen af vexten blommande, efter nat.

— a. en blomkrona öppnad, något större gjord. — b.

blomfodren. — c. fröna i nat. storlek.
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ASPIDIUM CRISTATUM.

Kruskantad Braken.

Stambladet har elliptisk form och ar nästan

dubbelt parbladigt med fjällig fot. Småbin dei%

äro afllnga, vid basen hjertlika och horison-

talt sittande mot stjeiken; de smärre äro o-

vala, trubbiga, inskurna och hvasst tandade.

'Linn. Sp. p). ed. 2. p. i55i. (Polypodium cristatura) C]. 24, Crypto-
CAMiA Filices. — Liljebl. Sv. Fl. s. 583. K!, 16. Lönngifte Ormbiiiikar.

(Pol. crist.). — Svartz Synops. Fil. p. 5^. — ^jzalius i K. V. Ak. Handl.

1787' t 9. — Schkuhr. Crypt. t, 57. — Polypodium Callipteris. Ehrharc.

/\ntalet af Svenska Ormbunkarne är så litet i jemförelse

mot det som hela familjen innehåller, alt vi Iro göra Flo-

ras inländska vänner ett nöje att samla dem inom denna

afdelning af Sv, Bot,, oaktadt deras förtjenst antingen ick©

upphinner Träjotibriikens (N:o 5i), eller alldeles ännu sak-

na anspråk på annan märkvärdighet än deras egenhet som
Ormbunkar.

Sådan ar väl också denna, men den har derjemte vunnit

ett slags botanisk namnkunnighet såsom omtvistad och miss-

känd af örtkunnige, hvilka somligé ansett dess af v. Linne

tillagda namn tillhöra en annan, som andre lika felaktigt

förenat med den förra såsom afart. För den visshet vi nu
äga om dtn originela arten, ha vi att tacka fierr Demonstr,

^. Ajzelius, som aldrig sparat någon möda för kännedo-

men af Svenska vexterne, och som, efter inhämtad upp-

lysning från den Linnéska samlingen, meddelat densamma
på ofvan anförda ställe.

Den kruskantade Braken Jiknar liJl någon del den all-

männare Träjonbräken, men är dock i flera afseenden der-
ifrån skild. Den är mycket sällsammare och förekommer
endast i sidländta barrskogar, i smärre tufvor vexande.
Stambladen bli ungefär \ aln i längden och äga en ellip-

tisk och mot toppen afsmalnande form, som hos den all-

männa är mycket bredare utom storleken. Foten är meJ
större och glesare fjäll beklädd, men den märkligaste åt-

skillnaden består i bladens korthet och progressiva afta-



ASPIDTUM CaiSTATUM.

gande mot ändan och deras ställning mot hufvudstjelken,

neml. liorisontel och icke platt. Deras nedersta och större

flikar omfatta dessutom tili en del stjelken. De öfrige eller

smärre, blott till hällten åtskilde, äro trubbige, ibland in-

skuine i kanten och mot den öfversta sågtandade. De-

ras färg är lifligt glänsande grön, och få med åldren en
utmärktare fasthet.

Frörednings-punkterna sitta i en rad på hvarje flik, å

ömse sidor om medel-nerven, och betäckas med hvar sin

njurformiga hinna eller plätt (slägtets karakter), som om-
sider hoprullas, då kapslerne, i början gröngula men se-

dermera mörkbruna, och lossade från deras fäste och fot-

trådar, rundtomkring på fliken kringspridas. I Juli och

Aug. månad hnnes Iröredningen så fullkomnad. Förlatta-

ren har flera år haft tillfälle att se den förnyad på de

stånd som han hämtat från en sydligare Landsort af Riket

och lelvande bibehållit, och således förvissat sig om verk-

ligheten af arten såsom inländsk, oaktadt de tvifvelsmål som
Dr. Smitits anmärkning (Fl Brit. 3. p. 1126) kunnat väcka,

att den endast tillhörde Sibirien- Utom Sverige finnes den

emedlertid äfven i Tyskland, der den länge varit känd un-

der namn af Pol. Callipteris,

Tab. — Ormbunken i nat. storlek, tecknad efter na-

turen. — a. Ett småblad särskilt, sedt på undra sidan. —
b. en inskärning af en flik, med sin frörednings-punkt och

hinna. — c. äfven så, men med spridda kapsler. — d. ett

par kapsler med sina fottrådar — mycket förstorade.





3^1

Sii o ^ni.t- af ^cdinsl^'



HELIANTHEMUM vulgäre, rrniiy.

CCislus llelianthemum Linn.J

Am.män Sol UV IF v a.

Stammarne träaktiga vid roten och kull-liggan-

de; Bladen aflånga med nedböjd kant, inun-

der gråludna: Stiplerne lansetllika.

Linn. Fl. Su. s. 184. Cl. 13. Toi-YANDRrA r.Ionof;ynia. — JL/Z/f/'/.

Sy. Fl. s. 214. Kl. 9. MÄNc MÄNNiN G A R Eni|vlnu. — lletz. Fl. tccon-

s. I75. — Pharm. (oliiii) Heliantlieml ilcijja.

^^isterne utgöra en egen naturlig familj och kunna oj för-

enas med Vexter med hjnlformiga blommor (PiOtaceae), till

hvilken von Linné trodde dem närma sig. Han ansåg de

egentliga Cisterne såsom innefattande ett enda stort slägte;

men dä frukten lemnar oss, framför andra delar af frö-

redningen, de väsendtligaste kännemärken, så tyckes vara

skäl att följa Jussieus anledning alt dela slägtet i tvennC;,

hvilket äfven arternas mängd och förhållande sins emellan

billigar. Och då vi som karakter för de rätta Cisti antaga

en fler- (5- 10) rummig kapsel, vid hvars skiljeväggar fröna

äro närmare medelpunkten fastade, så tillägga vi Sol/irif-

'9onia (Helianthema) en kapsel blott i7ied ett runt, som.

'dock visar tecken till skiljeväggen på de 3 valvler^ med
hvilka frukten omsider öppnar sig, och hvarvid , i en rad

på hvarje, fröna äro ansutna. Blomfodrets 5 blad äro

dessutom hos dessa sednare olika stora eller 2 mindre än

de Öfriga, hvaremot de äga lika storlek hos det försinämda

slägtets arter," hvaraf ingen finnes i Norden, men af Sol-

Jivifvorna åtskilliga, ibland hvilka den närvarande är all-

männast på torra gräsvuxna ställen och backar, i synner-

het på lergrund och kalkartad jordmän.

Såsom ordentlig buskvext kan den väl icke anses, mea
iden har träaktig rot, och de derifrån uppstigande, ofta

talrika stjelkarne bli äfven sådane nederst, hvariöre de
merendels perennera och följande året gifva örthka, sprid-

da , nedliggande grenar eller stjelkar, tätt försedde med
motsittande smalt aflånga, trubbiga blad med bak böjd
kant, inunder gråludna och stundom ofvanpä gleshåriga,

i bjilkas veck 4 lansettlika, finhåriga stipler sitta. Några
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blommor utgöra en enkel, upprat klase i toppen, hvilkas

stjelkar nedböjas efter blomningen, a af blomfoderbladen

äro ganska små, och kronbladen upptill rundade med vå-

gi^j eller naggad kant, guldgula, ofta mod en rödaktig

fläck vid basen. Ståndarne nedfalla vidöppna vid anrö-

randet. Denna verkligen vackra blomma pryder backarna

under varmaste sommaren, och fröhusen, linludna och om-

svepta af blomfodren, mogna i Augusti.

Sin täckhet oaktadt är vexten icke förmånlig på Landt-

martnens ägor, helst den röjer en sämre jordmån. Emedler-

lid som den stundom vinner någon höjd, så ökas derige-

Mom fodret, fastän den ej bör stå til! mognaii-, emedan
sijelkarne bli hårda och mindre ällige lör kreaturen. Ds
förtära densamma grön , men svinet frågar ej derefter,

1 gamla tider räknades den bland sårläkande medel såsom

lindrigt hopdragande. Af rötterna har Damhourney erhållit

nniskusfärg på ylle efter betning i Vismut- upplösning. Do
som roa sig med blomsterplantering kunna äga ett behag-

ligt föremål i denna vext, flyttad i trädgården, der den

utan svårighet fortkomraer.

Tab. — Vexten tecknad efter nat. — a. pistillen med

en af ståndarne. — b. kapseln på tveren afskuren. — c. fröet

i nat. storl. — d. fröet förstoradt. ~ e. kapseln — äfvea

förstorad.
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CONVÅLLARIA multiflora.

MÄNGBLOMMIG KONVAtil..

StjeJhen är trind. Bladen sitta skiftevis, ellip-

tiska ,
rundade och vid basen stjelkomfattande.

Blomsijelkarne utgå från bladvecken, fler-

blonimige.

Linn. Flora Su. p. no. d. 5. Hexandria Monogynia. — LilJebL

Sv. Fl. s. 141. Kl. 6. Sexmänningar Fncivliinade.

XVonvallernes slägikarakter består i synnerhet i frukten,

som //>• ett klotrundt ^-rutnmigt bär med Jlera Jrun , och

som lios de flesta iöre mognaden synes fläckigt. Det ar

väl sant alt blomkronan, som omger fruktämnet och är

sexdelt, mycket varierar hos särskilta arter från klocklik

och cylinderformig ända till utbredd stiernlik; men vi

kunna icke biträda dem som derefter bestämt flera slägter,

hvaribland denna vext under slägtet Polygonatnm, efter

Tourneforts anledning förekommer. Vi lemna den der-

emot i det, till hvilket von Linne hänförde detsamma.

Under N:o 41 är en af dess närmaste slägtingar redan

upptagen, med hvilken den här anförde har nära gemen-
skap. Hoten är lika krypande, köttig och merendels bar.

Örtstjelkarne vexa ända tiJl alns höjd, odelte, trinda, ej

kantiga, lutande mot toppen och till större delen lallsalta

med blad som vetta åt 2 sidor och äro lifligt gröna ,
men

något blekare än på den hantiga. Blomstjeikarne utkom-

ma på lika sätt, men bli oftast greniga , alltid flerblom-

miga, med 46, lutande, cylindriska, hvita blommor af

mindre storlek, gröna vid ändarne och knappt håriga i

mynningen, derinom ståndarn© äro fastade. Då bäret

mognar, blir det blåsvart.

Vexten är något sällsam och trifves endast i stora skugg-

lika lundar. Vid Stockholm träffas den i Carlbergs träd-

gård, blommande i slutet af Maj ända till Midsommaren.

Om nyttan m. m. torde vi få hänvisa till den nämde
förra (N:o 41), med hvilken den, utan tvifvel, kan i sådant

hänseende luilkomligen jemföras. Haller trodde ändtligen

att man på Apoteken, med den der fordom bekanta 6i-

gillum Salomonis egentligen menat den mångblommiga
Konvallen. Da är också dennas Rotbroddar som Belloräiu.

omtalar^ att Turkarne äta som Sparris.

Tab.— Delar af den blommande vexten i nat. st. — a.

en öppnad blomma, — b. ett bär i ftat. st. rr c. ett frö.
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SCABIOSA COLUMBARIA.

Faltvädd.

Stjelhen är grenig. Bladen äro pennedelta med
mycket smala flikar; rotbladen eggrunda och

Jjrtaggade. Blommorna liksom stråikantade,

med 5-deIta småblomster.

Linn. Fl. Su. p. 42. C). 4. TE-rnANDniA i:fjynia. — Gottl. Resa 21S.

— Liljebl. Sv, FL s. 60. Kl. 4. Firmanningar EiKivina. — P>-etz, Fl»

654.

A,-fven denna räknas bland våra rarare vilda blommor.

På Gottland och de derjerate liggande Carlsöarne äfven

som på ön Klasen och några ställen i Skåne finnes den

vexande ä de torraste, öppna ställen. Från likheten med
Akervädden (N:o 522) igenkännes genast dess slägte; men
den är mindre reslig, iasi mera utspridd och grenig än

denna, och bladen äro finare delte och stundom älven

2 laldigt pinntflggade. Blommorna, som visa sig i Juli,

utmärka dessutom snarast den specifika åtskillnaden, eme-
dan småblomstren äro 5-delta och de närmare kanten med
utmärkt stor strålflik. Färgen är blekblå, sådan ungefär

som Vilddufvornas. Ändtligen består fröfjunet (pappus)

kring den trattlika frökronan, af 5 mörka, styfva borst af

blompipens längd.

Man har tillagt Fältvädden samma egenskap som A-

kervädden. Den säkraste nyttan är att boskapen förtär

begge utan fara. På blomsterparterren kan väl vexten för*

tjena en plats, såsom perennerande och ymnig på blom-

mor, och sjelfsår sig med lätthet.

Tab. — Delar af vexten i nat. storlek, tecknade efter

nat. — a. En diskblomma förstorad. — b. en strålkantad

i naturlig storlek. — c. fruktfästet med frÖÄa. — d. ett

moget frö,
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RANUNCULUS nivalis.

Snö-Ranunkel. På Lappska: Norsa-Rasi.

Bothladen äro njurlika, SOlkiga; helbräddade;

Stjelkbladen fingerllkt delta : Stjclkcn enblom-

mig: Blomjodret hårigt: Frönas s^exs 'äv rak.

Linn. Fl. Sv. p. 195. ~ Fl. Lapp. p. 252. t. 5. f. a. — C!, i^. Po l r an d ri A

Polygynia. — Liljebl. Sv. F). 228- Kl. 9. M.i n cm i nm N G ar Måiig-

qviaii. — Sv. Zoolog. Ren. s. 54.

HcLögt upp i Lnppska fjällen vid snödrifvp.ns brädd eller

jemte is skorpan, lyser Fjail Ranunkeln, lockad ur sitt nä-

stan eviga vinternäste genom kraften af de strålar som en

litvande sol, blott en kort tid, sprider dygnet om öfver

dessa ensliga nejder.

Från en liten rot fästad med några enkla hvita trå-

dar vid den knappt upptinade marken, uppkommer en,

sällan flere tillika, 2-3 tums hög örtstam, som odelt och

slät äger blott ett eller annat blad, utom de vid roten,

som äro stjelkade, njurlika och delte i 5-5 lober, glansan-

de på ytan och utan märkbara nerver. Högre upp eller

midtpå, sitter ett enda täit vid stammen, och stundom

ett annat närmare blomman, begge djupt eller lingeriikt

delte i smala trubbiga Hikar, En enda blomma pryder

toppen, stor som smörblomstrcts, men nästan mera lysan-

de. Dess blomfoderblad äro betäckta med bruna hår
^

hvilka omsider än mörkare göra ett sällsamt aibrott mot

deglänsande guldgula kronbladen, midt ofvanpå hvars kor-

ta men spetsade klor det lilla båningsgömmet visar sig

som ett på snedden löpfiude häl. SLandarncs strängar

äro utmärkt plattade och stiften knappt krökte> samt

göra slutligen en rak spets på hvarje frögömme.

En liten vext {R. nivulls pygmceus Linn. Fl. Lapp. 252

t. 3 f. 5) har väl varit med denna som dverglörändring

förenad; men icke allenast sjelfva örtens och blommornas
olika storlek, deras nästan bara blonsfoder, som äro stör-

re än kronbladen, uian i synaeihet, enligt Doct. Walilen-

bergs intygande, fruktspetsarnes egenskap såsom krökta^

gor det högst sannolikt, att denna förmenta afart bor

som särskilt species anses.
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RAWUNCULUS NIVALIS.

Deremot förmodar samme aktningsvärde forskare, att

en annan af honom i Fjällen funnen, snarare tillhör dea
förstnärade, ehuru bladen äro af annan form och äga flera

flikar, och tycks öfverensstäinma med den af Phipps i Spits-

bergens magra Flora anförda Raiwncnlds svlphureus.

Då Ranunklerne i allmänhet lemnas orörde af kreatu-
ren, är åQD. anmärkningen vigtig 30m man gjort på Ile-

non, att han i anseende till SnORanunkeln icke följer de
ÖH-iga Husdjurens exempel, utan sä säkert föitär den alt

äfven Lapparne deraf tillagt vexten sitt eget namn.

Tab. — Vexten tecknad efter naturen. — a En blom-
ma sedd bakpå, för att visa det håriga blomfodret. b.

Ett kronblad med sitt häningsgömme. — c. En ståndare,
förstorad. — d. Ett frögömme i naturlig storlek. — e. det
samma, förstoradt.
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ANTHYLLIS vulneraria

Antyll-Ört. ilufkhr. Harväpling.

Har ÖrtstasTi med parbladlga blad, hviikas öfre

småblad äro större än de nndre. Blommor-

na äro förenade i toppen liksom i 2:ne blom-

hulvud.

Linn. F!. Sv. p. 249. Cl. 17. Diadelph. Decanclrla. ~ Olands Res.

,. 54-71. —Gottl.K. s. i-XT.— Uljehl. Sv. Fl. s. 317- K.1. i4. TvÅkui.i.b

med Aitbiiijor. — Retz, fl. Oec. s. 56.

J_/ennfj vextens utseende visar genast Ört familjen; och

dess slngte bestämmes genom det uppblåsta blomjodret som

omsider äfvea omger den rnngna rundade arlbaljaii , och

Ståndarne äro alla vid basen förenade (monadelpha).

Svensta klimatet hyser blott denna bland flere arter, som

fmnas så väl inom som utom vår verldsdel. Roten är

träaktig och trifves år från år i synnerhet på torra hög-

ländta ängar och sandig grund , och ger flera örtstam-

mar som sprida sig stundom grenige, bladfulle, trinde och

Klädde med fina tilltryckta hår. Bladen äro lyrtaggadt pov-

bladiga , samt småbladen elliptiska, helbräddade, blågro-

na , och på undre sidan håiiga, Dö öfre äro alltid större

och bredare. Ett par blomhufvuden sitta i toppen af

många förenade blommor, inunder omgifne af handlikt

utbredda blomskärmar. Blomfodret är hinnakligt, hvitt;

och hårigt, och blommorna merendels gula. Dock är de-

ras färg stundom olika efter orten, såsom röda på Ölands

Alvar, der Bleke är grundens förnämsta bf.ståndsdcl, eller

livita på Gottland, hvarest den hvita kalkleran förekom-
mer. Det är svårt att Hnna orsaken till den gamla sä-

gen om sårläkande egenskaper hos denna vext, som den
väl icke äger mer än många andra, dem ofta okunnighe-

ten, alltid lättrogen och beundrande, tillegnat sådana. O-
neklig är dock hushållsnyttan af örten såsom boskapsfo-

der, begärligt för alla, och äfven fördelaktigt för dess o-

önima natur att trifvas bäst på sandfält och grusiga bac-

kar. Anstäldta rön att odla den, ba ock bevisat fördelen
deraf gf^nom en betydande afkastning, hvaraf CAempel finr.

nas aiiförde i Prof. Retzii förtjenstlulla Arbete ölver Sven-
ska Vexternas nytta och skada i Hushållningen. Höet
blir ganska godt och torkar inom några dagar; det kan



ANTHYLLIS VULNERARIA.

äfvea vålmas innan det blifvit torrt, endast det får svettas

i stacken. Eli gult färgämne finnes, enligt Linder, hos

vexten, hviiket kan meddelas Ylle och Linne medelst blom-

moinas kokning i yatten med tillsats af Alun.

Tab. — Örten i naturlig storlek. — a. Blomskärmar-

ne. — b. en blomma med blonifodret i naturlig storl-ek.

•— c. Seglet med vingarna. — d. Kölen. — e. Siåndarne.

— f. Pistillen, (större gjorde) — g. en Ärtbalja.— h. ett fr».
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PIILEUM Phalaroides.
(Plialaris Phieoides Linn.J

Flsn- Kämpe.

Strået är rakt och bär en cylindrisk axlik blom-

vippa. i?/ow/o/r/er5/i;<7/d'/i äro lansettlika, sned-

trubi)iga med kort spets och sträfva på ytan.

Linn. F!. Sv. p. ip. Cl. 3. Tri\ndrta Dlgyn. — Liljebl. Sv. Fl. s.

55. (Plul.iris Fhleoiiles). Kl. 5. Tremänn. a-qviiin. — Schrad. Fl. Geriti.

p. 136. (rhleum Buehmeri). — Koel. Gram. p. 52. (Piileam Phalaroides).

A ör alt rätt bestämma en gräsart, fordras såväl en noga

öfversigt af de slägier som dervid böra jemförfls, som lill-

lämpning af förut nppgifna osvikliga karakterer. Detta

gräs har dock. icke blifvit så hehandladt. Lnnge fördt till

Flenslägtet, (Phalaris), har det likväl dermed ägt föga

mer öfvtirensstämmelse äa en afl-igse i blomningssättet. Man
saknar här de z-dubbla blomkrona- skalen, som hos Flen-

arterne inneslutas af blomfodrets och fröets betäckning af

de hårdnade inre blomskalen *). Dereniot upptäckes kamp-

slägtets blomfoder jned sina i toppen snedt trubbiga , spet'

sade och nästan agnbärande sknl , af livillia 2 enhla blont'

ikal omfattas. Det är således med fullkomligt skäl, som

,vi flytta Flen kampen från sin förra plats, och blott i nam-

net behålla minnet af dess fordna mindre rigtiga bestäm-

mande.

Flera strån vid roten tätt förenade, uppstiga 2-3 qvar-

ter höga, stundom med ett eller annat knä nedrili, odel-

ta, trinda och släta. Bladen få ibland en blågrön färg

och kännas skarpa i kanten. Blomvippan liknar alldeles

ett triadt ax, afsmalnande mot ändarne. Grenarne äro

helt korta och d^^lta, samt sällan, om ej då gräset vexer

på bördigare .ställen, utspärrande. Blouifoderskalen äro

lika stora , snedt trnbbrga upptill (fast ej så mycket som

på Ängkampen), med en kort spets som åtföljer köh^a*

•) Detta är Flensl&gtets rätta kännemärke, och icke bicit de 2- kölfor-

miga blomfoderskalen , som förut bliivit detsamma tillagda. Fhalarit

arundinacea aren verklig art deraf, älvensom P. Canarienus ,
Ca-

pe.nsis , minor, hulOosa, nodosa, och paradoxa. Flere aro ej i»»-

nu kände.
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PHLEUM PHALAROIDES.

hvilken ar liksom de 2:ne iidnerverna sträf. Biomskalen

äro dubbelt mindre och trubbiga, samt det ytlre forsetit

med 5 nerver och under synglaset fiiihårigt. Sä väl hos

detta gräs som hos flera andra finner man blommorna

stundom alstrande (Vi\-ipara=;) ett slags ofruktbara pipiga

utskott i stället för verkliga blommor, hvilka intaga hela

axets eller vippans längd.

Gräset förekommer allmänt nog på torra ängar, och

i synnerhet på sandiga höjder, der flera andra gräs-slag

icke trifvas. Dess rot är varaktis och fröred ningen infin-

ner sig i Jun. och Juli månader.

Boskap och hästar äta det gerna, men det förtjenar

dock icke samma loford som Angkampen, eller kan till

odling rekommenderas.

Tab. — Gräset i nat. storlek, bioramande. * En del af

bladet, förstoradt, sedt på baksidan. — a. Ett ax, med
flores vivipari. — b. en gren af sjelfva vippan förstorad.

-I c. en blomma särskilt. — d. Blomfoderskalen sedde

bakifrån. — e. Blomkronan med Ståndare och Pistiller. —
f. en af de alstrande blommorna : alla mer och mindre

förstorade.
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HEDERA Helix.

M u R G K o N, Heder.

Bladen äro 5 5 flikige; de som äro fröredningen

närmast, eggforrniga; Blommorna sitta i upp-

rätta umbeller tillsammans.

Linn. Fi. St. p. 75- Cl. 5- PENTA^nR. Monog. — (yo«/. Res. s. 221. —
Vestg. Rej. s. x3r. ai3. aig — .^ÄawJÄ. Res, s. 99. T05. 248- — Liljehl.

Sv. rl. «. loi Kl. 5. Femmänn. Euqviiio. — Ketz. T', cec. s. 291. —
Muir. Appar. Medicam. I. p. 307. — Pharm. Heder te arboreae Folid>

Resina , Lignura , Baccae.

åS å vexter ba i forniiden varit så ryktbara som denna ,

och ingen ägde en större aktning. Bicchi d)'rkarc linda-

de den, till deras skyddsyuds ära, krin^; sina tinningar.

Segervinnarens lager blandades ofta ined Mnrgrönan, och

Poeterne smyckade stundom sina hutvuden med hennes

bladrika och dlliid grönskande rankor.

Från Norrpolens fjällar, ända till Södra Europas ber-

giga skogstrakter träffas Murgrönan som naturlig inföding.

I Sverige kan den likväl anses som' en sällsammare vext-

produkt, fastän sedd på Goitland, Öland, i Skåne, Små-
land och VVestergösland etc, och i synnerhet ymnigt på
ön Blåkuila nära Skånska skären.

Örtslägtet, som v. Linné förde till de Hr.der^rtade
(pl. Hederaceop), och Jussien till 'éina CaprijoUer , äger ett

5 tandadt blomfoder, 5 aflånga^ snart bortfallande kron-
blad, och ett klotrundt 5-rumniigt bär, omgifvit af blom-
fodret. Flera arter hafva häraf i sednare tider blifvit be-

kanta, men den här tecknade, tillhör ensamt vår verlds-

del. Den vexer på skuggrika ställen, jemte åldriga träd-

stammar i skogarne, eller vid någort brant bergsida eller

äfven hög mur eller husvägg, som den med sina vidtsprid-

da grenar bekläder. Med åldern kan dess merendels plat-

tade trädstam uppklifva to-i5 alnar i höjden, betäckt med
en askgrå, ojemn bark. Grenarne äro deremot trinda,
gröna och stundom purpurröda , och utskjuta underifrån ett

slags korta sugrötter, hvarmed de lästa sig vid den stam
eller mur som skyggar dejn. Ibland är vexten blott busk-
lik, eller endast som en krypande ranka, då stöd saknas.
1 delta tillstånd finnas bladen delta i 5 5 llikar, men på
äldre och blomstrande grenar antaga de tg^lik form, läng-
re eller kortare. Hos alla äro de glänsande släta. I top-
pen af grenarna vis.i sig blomskaften T sent på hösten, fL^ck-
lals, och enskilta dana de små umbeller på stjelkarnas
yla betäckta med ett stj-rnlikt ludd. Små blomfjäll sitta

wjider de små gröngula blommorna, och bären ?om efter-
lölja dem och oragifvas af blomlodret, äro släta, svarta.



HEDÉRA IIELIX.

«2got mjöliga ufflnpå. med 5 rum, men hvilka vid mo-naden lorsvunna, uppt«gas af 5 aHånga, kantiga hön.
""

k.nr}.'u"^V T"^'!^'
och ehuru porös eifer svampig,

de^1r.\ L^Tr^t ^"^^"^«^' äfven i forntiden bruka-des dryckeskärl deraf, som Homér tillegnade sina hjeltar.
JJi^iins /^arro och Cato hala ISnge inbillat veriden attsådana b.gare, fyllde med blandade vatten och vin, en-
dast genomsilade det förra; men man vet nu att de ät-
foijas b^da.. Att i stället för ärter i fontaneller bruka
svart vade kulor af hederträ såsom dragande medel, är eagammal upphnning. I Kngland sägas Skomakare begagna
rotveden tdl strykspån för deras knifvar. ^ ^

Bladen hafva en sträf, vämjaktig smak. Både i Eng-
and och Lrankrike har man användt dem färska stötte,
iagda pa öppna sår, till flytningens underhällande, och
som husm.del i Vestergötland, alt lindra hettan och
svedan at brännsår och inflammerade ögon. Kokta i via
eller vatten anses bladen såsom mycket sårrenande. De
sägas också fördrifva mjölken till omslag brukade {Hal-
ler). I synnerhet har man berömt pulvret af dem, Pifvit
åt tvinsjuka barn, par knifsuddar, om morgnarne, under
loppet af 89 dagar.

Ur gamla stammar utflyter antingen af sig sjelf el-
ler efter inskärning en kåda,, som eijest förekommer i

handeln Irån Orienten, och består af täta, rödbruna, haif-
genomskinliga korn, besprängde med rostfärgade ådror.
Den brinner i låga, smakar kådaktigt och luktar ange-
nämt; upplöses till -3. i sp^r^ yjj^j iitahl trodde dtn aga
en mycket lösande kraft , och den har, som balsamisk, förr
ingått i flera plåster-lormler.

Bären som äga syrlig smak, räknades fordom till an-
talet af alförande och kräkmedel, och pulvret af dem hölls
för svettdiilvande. Oaktadt bladens beska, ätas de gerna
af fåren, och man brukar äfven i Tyskland att koka en
lag på bladen med öl för sådana kreatur vid Lamtiden.
Kor och Gt tter lenma dem alltid orörda.

Oin murgrönan klänger sig omkring unga träd, så be-
röfvar hon dem der?s näringsämnt-n medelst rötterna, dem
hon hk en parasit läster vid dem. Men ingen vackrare
bekläd ning kan ses på en mur, hvilken den skönt beläc-
ker, dock till mindre fördel för husväggar, hviika af de
under bladen sandade fuktigheter lätt upprnias.

Genom afl?iggningar och sältqvistar är irke s-årt att
föröka Murgrön till plantering på sådana stäih.-n ram det
åslundar.

Tab. — en blommande gren efter naturen, och pn
af de ofruktbärande. — blomman. — bäret. — det st^ern-
lika luddet sedt med synglaset.
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LILIUM BULBIFERUM.

Brandgul Lilja.

Bladen äro smala, nästan jemnbreda , och sit-

ta spridda på sijelken. Blommorna stå upp-

rätta, ocli äga innantill sträfva kronblad.

-Linn. Sp. Pl. p. 43d. — Fa""- Svec. p. 547- — Cl. 6. Hex a nd r i A

Monog. — Liljehl. Sr. Fl. s. i57- K.'- ö. Sexmann. Encivinn. — Kctz,

Fl. oecon. s. 417-

J_Jikasom den arten, hvilken vi förut (N:o 387) beskrif-

vit är också denna af främmande ursprung, men vand

smäninpom vid våra luftstrek, får den också nu ett rum

i Svenska Floras blomsterkrans. Man finner den 1 mängd

vexande på ön Aspön i Mälaren under ekarne ,
der von

Linné sjelf angifvit densamma. Den odlas emedlertid van-

ligt i trägårdarna, hvarest dess blommor blandade med

dem af de hvita och af kroll-iiljorna , förhöja blomsteiti-

dens prakt.
. „

Piot-Löken som är rund, bestar nf flera löst pa tivar-

andra liggande saftiga, hvita skal eller fjäll, med några

trådlika rötter midtinunder. Örtstjelken, enkel och odelt,

blir stundom par alnar hög, knntig och strimig, mer och

rnindre finhårig eller slät, besatt med många spridda blad,

öfverst flått utstående 2 5 tum långa, smala och helbrad-

dade. I alla öfra bladvecken danas en liten klotrund, grön,

glänsande lök, som omsider affaller och tar äfven rot som

en egen planta. Toppen ändar sig med en ijock blom-

sljelk, som merendeh delar sig i v5-4 , hvardera med sin

blomma, som står upprätt, klockformig, ä ömse sidor po-

merans^ul och utanpå blekare. Innantill äro kronbladen

ojemna^och sträfva af upphöjda fåror eller skarpa lamel-

ler, med strödda svarta prickar. Tre af dessa kronblad

äro liksom yttre och Utet smalare, särdeles vid basen, men

de tre inre utvidga sig nederst vid deras fäste. Alla äro

der utmärkta med en håningshysande fåra. Blomningen

sker i Juli. Under den liden har man så väl hos dessa

blommor, som v Hera höggula, märkt ett %Va^% skiftande

elektriskt sken viu solgången. I sin egentliga hemort, Si-

birien och Tatariet, begagnas Lökarne af de der behnt-

liaa folkslagen, såsotn födämne, på lika sätt som om
kroll-liljan blifvit anfördt, och är, utan tvifvel, äfvensom

denna, oskyldig och användbar.

Xab. — Öfra delen af den blommande vexten efter

naturen tecknad — samt Löken.
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TURRITIS GLABRA.

R E N - T u R R I T. Ruchentrnf, Stilljrö,

Rotbladen äro tandade och sträfhåriga , men da

öfra pillika, helbräddade och omfattande

stjelken.

Linn. Fl. Sv. p. ai5. Cl. i6. Tet r adtJ» Awr A Siliijvosa. — Liljabl.

Sv. Fl. s. a77' K.1- J"*- Fvrväldigk. Längskidade. — Ketz. Fl. oecon.

«. 741-

Od lätt som vexterna af den klass ocli den naturliga ord*

ning, hvariill detta örtslägte räknas, kunna urskiljas, sä

svårt bestiimmas dock de särskilta slägternas kännemärken

sinsemellan. Turriterne gå så nära till Rym-arterne (Ery-

simum), att nästan endast yttre utseendet (habitus) åtskil-

jer dem. En rak, lång och knappt märkligt kantig frö-

skida samt de upprättstående kronbladen utgöra emedler-

tid den antagna karakteren. Ren Turriten är en annuel

vext med lång lapplik rot, en enkel, ofta alnslång, trind,

slät och bladig örtstam. Rotbladen äro stjelkade, bredt

lansettlika och gruftandade samt sträfva af spridda hår på

ytan; de på stjelken omfatta densamma pillika vid basen,

nilänga, helbräddade, släta och blågröna. Blommorna bil-

da först en qvast i toppen, som förlänges till en rak blom-

spira med många hvitgula blommor som visa sig näst före

midsommaren, hvarefter skidorna formeras och dessa tryck-

ta till stjelken, upprätte, med nästan omärkbar kant på

den platta sidan, öppna sina skal nedifrån då fröna mog-

nat. Örten är icke af särdeles betydenhet; men fortares

bland annat färskt foder af boskapen, dock ej af hästar.

I Småland är ett eget bruk kändt af fröna, som det

kallas Stillfrö, nemligen att de af allmogen stötas och in-

tagas mot häll och styng, hvilket likväl icke lär förtjen»

uppmäiksamhet.

Tab. — Öfra och nedra delen af Vexten i natarlig

storlek. — a. En blomma förstorad. — b. Densamma, se-

dan kronblad och blomfoder äro borttagna. — c. En frö-

skida med ett af fröna — äfven något förstorade.
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RANUNCULUS ni:i'Exs.

R E r R A N u N K E L. R^jogrus- Fal I iirothlomsL or.

Ortstjefhen är uppstigande, med krypande rot-

telningar. B/iidrn äro (sainmansatra) trebla-

d>a mel tredpjta småblad; blomskaften fåra-

de och blomfodret vidöppef.

Zinn. Fl. Sv. s, ^oS. CJ 15. F «i. y a nd «. Polygyn. -Skånsk, r?^. s- I»»-

LilJehL Sv F!. s. a>7. Kl. 9. .M m«g.m Xnnin gau M.ing^vimiade. — Ket^'.

Fl. cecon. S. 588- — lirapf de venen. qval. llaiiuiic. p. äg.

.L)^>nna Rannnkelart liknar något den lÖkartade (SS?)

nien är slätare och inviJ^nr sig rnera, samt träffas mest pa

sidlandia skuggrika ställen, fastän stundom ymnigt nog i

tnigårdarna och på andra odlade platser, och älven på sjelfva

ängarna. Sti.nk..'n, uppkommen från en mringtrådig rot,

vexer uppratt, men ger en möngd långa krypande rot-

skott, som l^tt genom egna rötter fasta sig vidtikring.

Sjellva hulvudstjelken är tviad och bar, men grenig. De

nedra bladt^n äro 5:bladiga och dessa åter 3:delta och in-

skurna ; men de öfvcrsta odelta. Blommorna äga ett hår-

iudit blomfoder, som är vidöppet, ej tillbak.^iböjdt , och

kronbladen guldgula och i toppen urnjnpna. Håningshus-

fjäilet iiknnr et» upp och nedvändl hj-rtformigt lock.

Ehuru de fleste samslägtingar äro misstänkte för de-

ras skärpa, och i följe d.raf skndiighet för djur-kroppen,

är likväl denna art oskyldig, åtminstone i dess första ål-

der, hvarföre han på somliga utrikes orter blandas till

Grönkål; i Norrige uppsamlas den %id vårplöjningen

pä åkrarna, och rentvättad ges åt boskapen, som filei

den utau fara. Landtboen finner den emedlertid besvärlig,

såsom ett, för dess krypande grenar cjväfvöude t.giäs.

Blommorna skola genom odling blifva dnbbla, ock kunde

liksom de af R. ocris pnssa på blomsterlisten ^ om ej den

kryp.inde egenskapen atligsnide den derilrän.

Tflb. — Vexten efier naturen tecknad, med rot och

rankor. — a. Ett kronblad med båningsljäliet. — b De
inuguade frögömmen sittande tillsammans. — t. ett enda

särskilt.
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MELICA CAERULEA.

Bi.A - Slok.

Blomvippan ar grenig; Blommorna cylindri-

ska, mörkblå.

Linn. Syst. ve^;. 15. p. 97. — Fl- Sv. S. a^. (Aira cserulea) Cl. 5- Tri-

ANcr.iA Digynia. — GmH. res. s. a4i- — Skånsk, r. s. ac|-,- 7,1^. — Ll Ilebl.

Sv. Fl. s. 57. Kl. 3. TRBMAN^. 2:qvinn. — ilef^- Fl. pec. i. 46o. — G/;je/.

Fl. Baileiis. I. p. 176.

E t bevis att man stundom bör iakttaga den bestiirnda

karrtkteren af ett vextsläete, och icke följfl den likliet ,

som vid första åsynen företer sig, lemnar delta grlis, som

länge ägt sin plats bland Tåtel-arterna , från hvilka de af

Slokslägtet skilja sig genom deras i hvarje blomfoder be-

fintliga 3:clje blomämne, enligt ojvaniöre (N:r. 554. 565.)

gjorde uppgift; och detta är giunden til Blå sloJiens iiytt-

ning, ehuru den är ändå litet skiljaktig. Roten är lökar-

ta d , med flera stela rot trådar. Strået, längre ell'jr kor-

tare, vexer upprätt, trindt med blott en led eller knä ne-

derst, samt der bladigt, men ofvantill barr och slätt. Bla-

den äro något styf va , utan märklig sirälhst, om ej för s)'n-

glaset. Blomvippan blir grenig och hopdragen, samt stär

upprätt. Blomskaften sitta mest parvis, enkla eller delta;

iT)<'d stiälva kanter och uppräta blommor, ^•'^nw äro miörkt

pnrpurfi.gade af fie hvassa och kölade blomfoderskalen.

Inom dessa befinn-* sig 3-4 floskler, skiftevis fastade, som
älven hafva hvassn skal (glumas), men af hvilka floskler

blott den första, eiln de a nedersta äro bördige. Deras

hafiknappflr äro nästan svaribiå.

Vanligt förekommer detta gräs 3 7t qvartrr långt, men
man har ock anmärkt en afart af 2 alnars höjd, och half-

nlns blomvippa. Det lörrn är allmänt hos oss på lågländ-

tare, sumpiga och magra grasfältrdet sednare vexer i som-
liga utrikes bergstrakter. lAi^luJoat anför också en annan
i lundar vexande afart med bkkfargad eller ljus blomvip-
pa. I Juni och Juli är vanliga blonmingsiiden. Huskrea-
turen äta gräset gerna , i synnerhet i yngre tillsrånd, helst

detsamma blir stylt med åldern , i syinerliet den större

afarten, som också derföre brukas i Badenska Bergslan-

det till korgar; qvastar, hattar, regnkappor; äfven till ost-
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MELICA CAERULEA.

kar och Hj.k-kfitsor. Rötterna fästa ork<.å småningom c!«n

dyiga grunden, som således beredes för andra vexter fram-

deles.

Tab. — Gräset i nat. storlek med roten etc. — * en

del af bladet samt baljan, förstorade. — a. ett blomster

särskilt med z.blommigt blomfoder, med sin stjelk. — b.

ett 3:b!ommigt; men ämnet till den 3:(ije och ^\:åe flosk-

len, dock icke af den trubbiga form som iios de förut be-

skrifna slok-arter. — c. blomkrona skalen skilda från blom-

fodrets. — d. Hånings-gömme- bladen samt ståndarne med
pistillerna.
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EQUISETUM PALusTRE.

KÄiiR Ff\ÄKnH. RoJiegräs. KiirrshUfte.

Srjelhat ne aro alla fruktbärande, kantiga och

greniga, med enkla, upprättståencle, sträfva

grenar.

Linn. FL Sv. p. ijGS. Cl. a^ Crtptocamia Filires. — Liljehl. Sv.

Fl. s. jS5- K.1. i6. Lön.v gifte. Ormbunkar. — Retz. Fl. oecon. s. 253' ^
Äj/.«Botiusl. les. — K. V. Acad. Haiull. 1764 s. 247.

M,;d hänvisande lill Shirfrähfn (33o) samt till hvad der-

vid är i allmänhet sagdt om Fräkenslägtet , föreställes här

en annan art som förekommer ic ke sällsam i dyiga kärr.

Stj''lken är djnpt lurad, hvaraf den synes liksom kantig, och

är vanligen mycket delt samt i toppen Iruktbärande. Gre-

narna äro länga, enkla, upprätta och ledlalla , och der-

jemle fmt sträfva. Brtijorna äro gröna med hvita uddar i

kanten. Fruktaxet sitter ensamt i öfra ändan, smalt, mörk-

grönt eller binnt, och dess sköldlika fjäll ställde mindre

tätt tillsammans. Ve.xten är perennerande och börjar visa

sin fröredning strax efter midsommaren.
Denna arten skrädes mest af alla husdjuren, utom,

kan.-^ke, af Geten, och påstås vftra skadlig så väl för hä-

star, som för får, hvilka tros mista ullen deraf. Den har

så Iran lukt, att äfven allt gräs som vexer närintill, samt

hö dermod blandadt, blir osmakligt för kreaturen, och

skimmer således ett helt ängsJycke. Deremot anses nå-

gra andra af samma slägte, och som välja lika vextort;

mycket nyttigare, li vilket framdeles skall omiörmälas.

Tab. — Vexten i naturlig storlek.
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ANTIiERICUM Liliago.

iS AND- Ll LJA.

Bladen äro platta och ränlade. Blomslärtf^cln

enkel. Blomkronan vidöppen med nodböjd

pistill.

Linn. Fl. Sv. p. log- — Cl. 6. Hbxandria. Monogyn. — Skåiiik. res.

8. io4- — hiljebl. Sv. Fl. ,'>. i4o. Kl. 6. Skxman. Eiiqviniiad. PUarm.
oiim. Phalangii uon ramosi h e r b a , 11 o res, s e ra i n ».

A.i-ntlngen vi föra det slHgtet, som ger denna art, till von

Linnés Kronhlommor (pl. Coronaria;), eller anse det in-

taga rättare sin plats bland JussiEUs Aspliodeler , Inilka

likväl utgöra en afdelning af de förstnämde, så bestar slägt-

iTiärket i en öppen eller stundom något tillsluten 6:bladig

blomkrona, trådlik.» bara hanslrsngar och ett ef;gfonnigt

fröhus med kantiga frön. Hos Sandliljan finna vi äfven

detta. Vild, kan den anses som en af de sällsammaste

Svenska vexter, och fanns fordom af von Linne i Skåne,

fastän den säges sedermera varit der saknad. Emedlertid

är den icke mer främling i trädgårdarne.

Rötterna likna ett knippe af hvita trådar, och deri-

fran uppkomma 5 — 6 platta, något ränlade, släta blad.

Blomstängeln är bar, enkel och stundom något vriden,

och bär flera snöhviia , nästan klocklika , fastän vidöppna

blomkronor på korta stjelkär. De gula hanknapparne gö-

ra blomman än mer lysande, då den i Juli först visar sig,

ehuru roibladen redan lidiot liiimkontmit.

Det hörde till gamla sägner, att Sandliljan hyste ett

slags motgift för bettet af skorpioner, spinniar, m. m.,

och det var derföre som man finner den på gamla Apteks-

listorna. Nu hämtar ingen annan fördel af vexten än blom-
sterälskaren, som gerna ger i\iir\ en pists bland trägårds-

prydnaderu£, lika angenäm lör sitt utseende som lukten.

Detta sker älven så mycket lättare, som iortplantningen

göres beqvämligt både genom fördelade rötter och de ym-
niga fröna, hviika ofta sjclfså sig kring niodtrplantrin.

Tab. En del af blom^tängeln ir.ed blommor sarr.t ett

afikurit blad i nalur!i« storlek.
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JASIONE MONTANA.

Monke-Ört. Monhe.

Har bladig örtstam med nästan lansettlika, vå-

giga blad, och ett halfklotrundt blomhiijvucl

i toppan.

Linn. Fl. Sv. p. 3oi. Cl. 19 Stngknesi.^ Monogamia. Sp. pl. ed.

n^'iUd. I. p. . Cl. 5. Pewtandr. i gyn. — Liljebl. S?. Fl. s. 93. Kl. 5

Femmäknimg. EiKjvimiade. — Retz. Fl. Oec. s. 524'

O.m man Iiåller sig strängt efter Sexual Systemets reglor,

så måste denne vexten sökas i en klass, som tyckes nog

mycki/t aflägsn;i densamma frän sina naturliga slägling^r

med Idochforniiga blommor (pl. Campanulaceo:;, till hvilka

också v. Linné räknade den. Men vi ha redan törut

(n. 290) uppgifvit ett dylikt förhållande hos en annan irän-

de af samma familj, hvilket också nu förklarar billighe-

ten af detta slägtes införande bland Femmfinningarne, med
bibcliållande al sin karakter: en hjuilik femdelt blomkro-

na, med smala, jemnbreda (iikar. Hanknapparne äro vid

basen hopvnxne (egen' liga skillnaden från örtslägtet Vhy-

teiiina), pisiillens märke klubblikt och tvådelt, och frö-

kapseln, under blotnfudret .sittande, öppnar sig i loppen

och iir blott till hälften arummig, d. cä, melianväggen åt-

skild midti kapseln och icke förenad med frölästet nära

botlnen i medt-lpr.nkten.

Ehuru vexten är endast årlig, lår den rr. iiård och

träaktig rot, hvarifrån ofta flere örtsljelkdr aj->pkomma,

qvarterslånga, trinda, bladiga, och ej sällan greniga i top-

pen. Bladen, än jemnbreda, än lansettlika, äro ned mot
rottn större och de öfre till skiftes sittande, vågiga i kan-

ten liksom vore de tandade, samt på ytan sträiVa. Blom-

morna form.era ensainma hufvuden i toppen halfklotrnnda,

af tält saumiansittande kortstjelkade blommor inom etl ge-

mensamt lobUdigt blomfoder, liksom hus väddsläetet;

men hvar blomma har (iessutom sht egna lilla Sdeiia of-

vanför fruktämnet. Blomkronan är ljusblå, dilad i 5 lika

långa, smala^ uppräta flikar med mycket kort pip inunder.
Hanknapparne, nedtill samn;*nvuxne, äro i toppen utskil-

de. Siiftet, längre än ståndarne, äger etl klubblikt och
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JASIOXE IM O NT ANA.

nrniipit märKe , och fiökapseln, krönt nied blomfodrets

k-int, öppnar sig med ett rundt Iiäl olVflntiH när dess af-

längn frön mogna, hvilka siita på eLt iilet idotiundt rrolciste.

Man träffar denna ort vexande endast pa de torra,

ste ställen, höjder och sandbackar, som prydas af dess

blommor i Juni och Juli. De medlersta biominorna äro

oftast ofruktbara, och hos dessa är pistillens raäike all-

tid odelt.

Fåren, som finna deras bästa bete på höglanjla platser,

"tta också denna orten icke ogerna. Andtlig.n locka

blommornas ^lada färg en mängd bi, att särdeles hos des-

sa söka de ämnen, som äro föremålet for deras arbelsdit.

Tab. — Öfre delen af vexten blommande, i nat. stor-

lek. — a. En blomma särskilt, mycket större gjord. — b.

Pistillen med ståndarae. — c. ett mognadt Iröhus i nat.

st. — d. detsamma, förstoradt, på tveren afskurii, för alt

visa den inre skiljeväggen. — e. ett frö. — f. detsamma

förslcradt. — p;. ett blomliufvud med mogna frökapslcr.
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ANEMONE Ranunculoides.

G u L s I p r .v.

Blomscängeln ar försedd med Svepp^t och me-

rendels ablommig. Svepet består af 3 3-bla-

diga blad. Kronbladen äro 5 ocli nästan

runda; Fröna spetsiga (utan tillsats).

Linn. Fl. Sv. s. 190. Cl. 13. PoLVANDr,. Polygyn. — Llljehl. Sv. Fl.

s. 224. KJ. 9. MÄNGM AN?(iNGAR Mängrjvimiade. — Ketz. Fl. («coh. ?. 5o.

O,in Hvltsippan, som redan vid detta verkets början deri

föreställdes, är vårens lörnöjande budbärare, så är Gul-

sippan det icke mindre. Lik denna väljer hon Lunden

till sin skyddsort. Instan liknså sällsam som den förra är

filbnän. I Skåne nr den likväl mindre rar, och mötes äi-

vc-n i de öfre provinserne , såscm Uppland, Östergötland,

och har dessutom blifvit anmärkt kring Abo i Finland.

lUnen är liksom hos livitsij)pan, perenn, knöligt cylindrisk

samt horisontell liggande. Bladen äro få, och dessa

stundom 5 -delte. Blomstingeln är försedd upptill med
ett v^blndigt svepe, hvardera delta i 3 lansettlika, in-

skurna smärre blad. Midtur detta uppkomma merendels

2 blomstjälkar, med ett par små blad vid basen, och med
hvar sin biomma , finludna. Kronbladen äro 5, nästan

runda eller bredt elliptiska, guldgula; och af dessa synas

2 liksom y;ire, z Inre, och ett med kanten inom och ut-

om sitt n.irmaste. Hos hvitsippan äro deremot 6, och des-

sa litet större. Gulsippan visar sig några dagar senare
än sin hvita syster.

.

Blommans färg och utseende berättigar örten till län af

namn från Gullvivorna, kanske också hennes natur, hvilken
i följe af lika dragande egenskap som hos dem och sippor
i fillmänhet, gör henne äfven så litet menlös. Också äter
boskapen henne icke, om ej Geten, såsom mindre nogräk-
nad, och vittnar således örten att vacker yta upplyllei- ic-

ke alltid livad den tyckes lofva.

Tab. — Örten med rot(»n i nat. storlek äfven som —
a. de mogna fröna siita-ide tillsammans på förra blom-
stjälken. — b. ett frö tnstimt.
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POLYGONUM AVICULARE.

FÅGEL' Pol YGO N. Tramp n''ij<.'a , Trampgräs, Gurgräs.

P. F. lianan molto.

Öristjelken Hr kulliggande. Bladen lansettllka

med skarp kant, och hladjjäU med åtskilda

nerver. Bloinmorua siiia i bladvecken ocli

äga 8 ståndare ihop med 3 pistiller.

"Linn. Fl. Sv. p. laS. Cl. 8 Octandjma Trigyn. — Liljehl Sv. Fl.

S. 172. Kl. 7. TiEM Xn NiN G A )\ Treqvinn. — Retz. Fl. oecon. S. 55i. —
Husiiålls-Jouru. 17S2. s. 559.491. rhaini. Centun:nL.dloe heiLa.

olygon-familjens (Polygonea? Jnss.), eliurn deras blom-

iT)or äro mycket olika i anseende till delning samt i an-

talet af ståndare och pistiller , komma likväl örverens

i ägandet af blott blomfoder uidn blomkrona, ett enda

merendels bart frö, hvars lifspunkt (corculum) innesluteiS

inom ett mjölakiigt liylle (perispermum). Bladen sitta

hos dem alltid till skiftes, och formera antingen sjelfva

baljor omkring den ledfulla sijelken, eller äro de anvuxne

till sädana sittande inom bladskaften liksom en skida, i

följe hvaraf von Linné kallade dem samielige T^r/ginales.

Hos Polygon-slägtet är Bloinfodret än 5- än bhladlgt med
,5— 8 ståndare; och fröet ?Jiantigt. Fågel-Polygonen eller

Trampnäfvan, en sf de allmännaste vexter vid vägar, ga-

tor, åkerrenar och upjjbriikade ställijn och stundom nära

hafsstränderne , har en tradig, srg och grcnig rot med
ilera kuHiggande, delta och triniKi örtstjelkar, betäck^e

skiftcvis med bredt lanselllika, släta och slräfknntade biad,

hvilkfiS^fjäll vid basen äro hvassa, Jiinnaktiga, och torra

ined åtskilda nerver. ClVerailt i verken sitta små, hvita

och grönröda blonunor, ofta flera (3 4) förenade och kort-

£ljelkade. Fröna bli 5hörniga och glänsande. IIela\ som.
inarcn finnes vexlen blomrna.Tde. Den varierar med mer
ocli mindre rak örtsljelk, ijredaro otli smalare blad samt
hvitire oc!i rödare blommor, iivilket ^cr de dernicd be-

vuxna ställen, särdeles efter skörden om Löslen, ett gladt

utseende.

Den giöna orten ätes i'.\ hi. .kreMtnrfn i jdlmänhot,

?nen i synnerhet af .^\incn, Jivailöre den på sina ställen

hämtas till vanlig griilöda. Omviaren är dtn ock ijeniig
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till blandning af andra kålämnen i vår matredning. En-

sam är den likväl något äcklig. De talrika fröna passa

väl för den kornätande fågelklassen. Von Lixmé liknar

derföre trampgräset vid en åker , bestämd af naturens

Herre åt tättingarne som deraf födas, wutan att hvarken

så eller samla i ladorna, w Oaktadt samma fröns obetyd-

liga storlek, kunna de likväl tjena till brödämne, då do,

som man erfarit halva skett i Finland, blilvit samlade och

nifilne.

Af färska vexten hackad, stött och kokad med vatten

och sedan med ylle, betadt med visniut, erhöll Dam-
hourney en god vigogne - färg på godset. Huruvida

något substitut för Indigo kan vinnas af örten, i följe af

Herr Prof. och RIdd. Thunbergs uppgift om ett dylikt

användande af Japanerne, vore vigligt att kunna bestyika.

Hos oss har det ännu icke lyckats. 1 Japan skall tyg

kunna dermed blåfärgas w genom kokning samt derunder

tlHagd aska^j; hvaiföre älven vexten, slött och i massor

torkad^ berättas vara i samma l^ind en säljbar vara. Att

andra Polygon arter, säscm Chinense och öarbatum , äf-

ven nyttjas der som blå fdrg.imnen, är redan bekant.

Troligt 31 bidrar n3got visst berednings - sätt och hand-

grepp till utvecklande af färgen; men detta är oss anna

obekant.

Som medicinal vext förtjenar Trampgräset väl icke att

nämnas, fastän fordom derföre ansedt, nemligen för ad-

stringerande och sårläkande egenskaper, och underligt nog,

föreslaget såsom medel för slappad litmoder och ulfalien

ändetarm.

Tab., — en del af örten i blomma, efter naturen. —
a. en blomma. — b. pistillen — förstorade. ~ c. ett frö

i nat. storlek. — d. detsamma, förstoradt,
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CAKILE MARITIMA.

{Dunias Caldle Ii i n n.).

Käkil-ört.

Örtstjelken är grenig, spridd och vriden. Bla-

den äro saftiga, parteggade med jemnbreda,

tandade flikar.

Linn. Fl. Sv. p. 613. (Bunias Cnkile) Cl. i5- Tetrxryn a.mi A. Sili-

quosa. — Sp, pl. ed. FTiUd. 3. p- 4i6. (Cakile maritima) Tetrarfyu. Sili-

culos. — Lil/ebl. Sy. Fl. s. 284- Cl. 12. Fxn väldi ge Längskidade. —
Retz. Fl. oec. s. i55.

D,en erinran har förut blirvit gjord, fltt ehuru lätt de

skidbarande eller korsblommiga vexterne (pl. Siliquosae-

Grucifera?) skiljas från andra , så möter dock ofta svårig-

het vid bestiimtnandet af släj^lkarakteron. I anseende till

den närvarande har man ej endast tvekat om dess plats

antingen ibland de med lånare eller kortare skidor, utan

förenat den med andra af nog olika förhållande i irukten.

Tonrnejort och Gcertner ha ulan ivilVei gifvit biista anled-

ningen alt åtskilja densamma genom en lanscttlik, nästan

/fsidig Jiort skida, bestående cif a leder, mtd en tand h

ömse sidor, som affaller vid lederna, utan att med valvler

öppna sig.

KaJiil-örten förekommer på h.sfsstränderna kring Gott-

land, Skåne och Halland, och är annuel ined en mycket

grenig trind öi-tstam, merendels nedliggande med vridna

och zigzfg böjda grenar af ett saftfullt väsende ^ äfvensoni

bladen, af hvilka de nedre äro djupt partaggade med

jemnbreda och något tandade flikar. De öfre bladen äro

ofta blott tandade eller inskurna, samt deras och stjelkar-

nes färg något biågrön.

Blommorna sitta, då de visa sig i Juli, många före-

nade mot ändan af grenarne, i böijan som en qvast, men som
sifiåningom förlänges till form och utseende som Levkoj-

ans. De äro af en blek purpurfärg, och verkligen prydli-

ga. Fröskidorna som efterlölja dem, kunna, då de lossna

från deras fästen, kallas spjutlika, otli af deras 2 mer ut-

siäonde hörn liksom iveäggnde, och få ea glatt yta, sona

mörknar aär fröna mognat.
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Vexten är väl icke iblfind de märkvärdiga, men hyser

ingenting skadligt^ och grön och sarifiill tjenar dtn till

föda åt hästen ocli geten. — Skidorna röj^ i synnerhet

naturen af deras familj genom den rättiksmak de ;i£;),

och skola kunna för det ändamålet förtäras (Honieii.auns

Flor.), äfven bladen till sallat om de blandas med J.ik-

tuk. Möjligtvis kunde örten förtjena ett rum bland skör-

bjuggs - medel. Men den föregift , att roten hyser något

brödämne, eller att ur fröna kunde olja pressas med iör-

del, lär förmodligen icke förtjena något afsefnde. Som
flygsandsvext betraktad, är Kakil- örten icke utan nytta.

Tab. — en del af vexten efter naturen. — a. en

blomma förstorad — öppnad , med ett vidsiltande kron-

blad och utbredt blomfoder, samt slåndarne med pistillen.

— b. fröskidan sittande på sitt fäste. — c, fästet sedan

skidan aHellit. — d. Skidan tvert afskuren, med rum oeh

frö. — e> ett frö — alla i nat. storlek.
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CAB.EX AcuTA.

c L Å s T A R R . &truppel. På F. Vesi Sara.

Strået är livasshörnigt och i hörnen finsågadt,

samt slankigt äfvensom bladen. Axen äro

kortstjelkade och slankiga (de fruktbärande

iippräta): hanhlomstrens flere i toppen; Jion-

hlornstrens ne da ni öre, rned langa bladlika,

åtskilda blomskärmar, samt pistiller med 2

märken. Fröhusen aro eggrundade, med nå-

got spelsad mynning.

Linn. Fl. Sv. n. 8'^7. a. Sp. pl. i3S8 b. Cl. 21. MoNcectx Trian-

diia. — Liljebl. Sv. Ii. s. 20. Kl. 3. T n em änning.\ r a-tiviuiinJe. —
TJ^ahlenh. i K, V. A. ILiiuil. 1801. s. 157. — Ekon. Dikt. 4. «• 288-

l'.ar. Sällsk. H. Juia. 17S0. s. 5. GadJs Sy. Landskötseln, s. 76.

Vjcnom beskrifnlngen af åtskilliga arter i de förra lo»

merna j är det väsendiliga af detta storn slägte bland rör-

vexterne (Galamari;E) förki^radt, samt huru dess csrter ef-

ter föiliälJande af ax, bloinskärmar och pistillernes mär-

ken kunna anordnas. Blästarren hor till den sedtiare af-

delningen med »x, till könen åtskilda ;, och omfaliande

biomskHriTiar, samt pistiller med 2 reärken. Den är myc-

ket allmän, fastän talrikast på gräsiga sidländta ängar och

jemte vaitendiken , der den med en krypande rot innäst-

lar sig. Strået får olika Jängd efter stället och årstiden,

på ett torrare blir det föga mer äa | qvarter, på våta

deremot alnslängt och dcröfver, skarpt okantigt, rakt, e-

huvu något lutande upptill. Bladen äro långa, dock kor-

tare än strået, uppräta och slankiga med skarp kant oth

köl. Axen, som visa sig red^n före midsommaren, äro

nästan nian skaft. De som bära iianblomstren , äro 2-3 i

toppen, tätblomrniga och lutande. Honornas äter nedan-
iöre, 34, skiltcvis äiskilda. Långa, bladlika blomskärmar
omfatta dessa axens korlfi skafi jemle strået, men utan

balja. Undfr blomningen äi-o axf-n spensligare och lutan-

de, men tätt besatta med blommor, hvar med sitt aflånga,

livassa blondoder-skal, till färgen mörkbrunt med gulgrön,

nerv. Is'ågr;i hanbloinster finnas merendels i loppen af dfi

öfre honaxen. Befröflde bli de täl.-ne och tjockare af

kapslerne som äro aflångH, och vid mognaden något sval-

da med utskjutande, odclhd spets. Fröet är icke trekan-
tigt utan pflångt. På niitidre s^iika ställen blir antalet af

sxen iidndre , så fitt misst.^g med Tnfsiarren lätt knnde
giaas, om r!i;m rj iakiiogr; dc niaikcn sotn bcsiämaija
saaima ärt (n. 22a).
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Ibland gräs på starrängHr är alltid dt-nna ymnigast,
eliuru lill ringa Fördel för andra, som gsmenlitJen qvalVas
ai densamma. Den är emedleiiid så vida ga^nelii^, alt

gungdyn och liksom flytande Irtudsfycken, genoin dess
starka samniaaHntade rötter, sniåniijgom lå ni särtan fast-

het, alt, efter Hera års förlopp, och efter livar,indra löl-

jande och multnade vegetationer, en fast och omsider hård
vnll tillskapas..

iSoin fodervext har Blåstarren ett dåligt anseende.
Om kreaturen förtära den, ännu på rot^^n, oth äta deraf

n.igon mängd, tror man dtn väderstinnliet uppkomma, hvar-

sf de hastigt uppsvälla och äfven störta, om e] puigeran-

de medel eller snarare något slags retfind« klistir nnvän-

des, samt kreaturet nödgas till häl tigt språng och rörelse.

Genom utsot orh svetining hälves då dt t <mda. Sannolikt

billrar gräsets fkansKe) svårsmaltare eg<='nskajj, då det af

tien på den suinpiga trakten nyl. inkomna liungriga bo-

skapen omåttligt b':;tfts, utan behörig tuggning och idisslan-

de, lill de näripia kräm])orna, hviika , sum man väl vet,

kunna härröra frän jnycket bättre föda, ovårdsamt njuten,

t. e. klöfver, vicker. — Emedlertid har man gissat till or-

s<ik«^n af Blåstarrens ofog, dris genom dolda insekter eller

sådanas larver, dels genoin mekanisk åverkan på inellvor-

Xia medelst skarpheten af sirå^^t och bladens kanter. I

Tyskland liar således gräset fäit bedröHiga lillmälen af

Sterbegras , Berstgras , Sprenggras , o. s. v.

Slåttern af starrängar bör ej för länge uppskjutas, utan

^Q tidigt, då grässlagen der äro änn'i mjukare och krafti-

eare. I dettfl lynne och torkad blir också blåstarren, sär-

deles inblandad med annat foder, icke mer äfv^^ntyrlig,

ehuru dock icke, utan i nödfall, passande för hästar och

får, hviika deraf vantrifvas.

Så väl blåstarr, som andre arter af slägtet, passa till

lätning af tunnkärl, och till stoppning af hvaijcliaiida uten.

silier, såsom sadlar, dynor m. m.

fab. — fig A. är den större varieteten — nemligen

toppen deraf, i nat. storlek. — B. den mindre. — * Kot-

delen »f A. — * * ett stycke af strået, förstoradt. — a.

en hanblomnia med sin giuma. — b. Honan elh^r pistil-

Ign. c. skalet. — d. ett fröhus. — e. detsamma på'

iveren afskurit för att visa fröet. — Alla förstorade.
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ACER CAMPESTRE.

Näfv er-Lönn.

Löfhiaden äro flikiga, trubbiga och inskurna;

Blomhlasarne stå upprätte. Barken på stam-

men är korklik.

Linn. Fl. Sv. p. 365- CK 23. Polygamia Monoecia. — (rättare Cl. 8.

OcTANDRiA Moiiogyn.) — Liljebl. Sv. Fl. s. 162. Cl. 7- Tiemänming.
iqvinnad. — Retz. Fi. cecon. s. i. — Du Roi Harb, Baumz. I. s. 45.

Hv-vad som rör slägt-karakteren och stället i scxual-sy-

stemet iörekommer tillförene vid beskrifningen af den

vanliga Lönnen (N:o 86). Här må endast tilläggas, att

Lönnslägtet utgör tillika med Häst- kastanieträdet sin e*

gen vext- familj (Acera) bland Jussieus Dicotyledones Po-

lypetalas.

Nafver- trädet, som det i Skåne kallas, skall, såsom

vildt vexa i den Provinsen endast på Skabersjö ägor, par

mil från Lund. Vanligt träffas det i buskform ; likväl kan

det också uppdragas till träd af i5—20 alnars höjd, och

få stam i tjocklek ända till halfalns diameter. Barken är

på stammen mjuk, näsian som kork, och full af sprickor,

deremot är den på grenarne slät. Bladen, som sitta mot
hvarandra, äro 3—5 flikiga med både inskurna och bel-

bräddade flikar. Blomklasarna utkomma i toppen af små-

grenarne, upprätte och delta, försedda med några blom-

fjäll vid basen. Blomstjelkarne, äfven som bladens, äro be-

satte med ett fint ludd. Blommorna, som slå ut långt före

Midsommaren, likväl senare än den allmänna arten, äro

grönaktiga med gula hanknappar. Pistillen synes ej i bör-

jan, och förblir alltid mycket kort. Frö kapslerne mogna
sent på hösten, och äro smärre än på den vanliga, med
lika utslående vingar, något rödlette.

Denne art ger icke ofta frö, om ej som träd. I häck
händer det sällan. Den är emedlertid passande till sådan
plantering, såsom oöm för sax och knif, men bör ej plan-

teras på öppna ställen. I lösare, fuktig, lerblandad jord

går den väl till. Fröna planteras genast sedan de mognat —
ty bli de äldre, gå de, likt andra lönn-arters, icke gerna

upp. Sedan plaaiorna jtått 2—3 år på plantsängen, om-
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sättas de, och uppdragas efter åstundan. Som träd ärna-

de, måste de i början ofta putsas, helst stammens egen-

skap är att vexa krokig.

Som bränsle- och kol- ämne kan veden göra gagn, i

brist af annat; men dess täthet och hårdhet rekommende-

rar den mycket mer till snickare- och svarfvare- arbeten.

Roten blir ock merendels masurartad. Såsom segt
, ger

träet materialier till husiiälls -redskap — bösse- och ladd-

stockar, pipskaft, dosor, lådor och ganska goda pisk-

skaft, hvartill det låter både klyfva och fläta sig.

Trädet lakar om våren, fast i mindre mängd. — Dam*
hourney erhöll nötlärg af soppa på raspadt trä, på betadt

ylle ; och en rödbrun krappfäig af den sönderstötta barken.

Tab. — En blommande qvist tecknad på stället a£

fl. i{. PalmsLruch.
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NEPETA Cataria.

Katt-Näfta. Kattmynta. Tusengodt. Lössegräs. P. F.

Kissan - Minttii,.

Blomklasen är axlik, sarumansatt af i krans

sittande enskilta blomstjelkar ; Bladen aro

hjertlika, med bladskaft, i brädden groft så-

gade.

Linn. Fl. Sr. p. 201. — Mat. Med. n. 5ii. — Cl. i4- Didtnamta
Gymnospermla. — X/Z/eZ-/. Sv. Fl. t. 250. Kl. 11. TvavÄldige: med

nakna frön. — Rctz. Fl. oecon. s. 468. — Haqstiöms svar om bi-sktitseln^

— Iiiurray App, Med. 2, p. i56. — Pharmac. (ollm) ISepetse Herba.

N„afto-siägtet visar gf>nom dess gapande blommor och

obetäckta frön genast den naturliga ordning hv;irtill det

hör, eller de jned läppar Jiirsf^dda. bloimnnr (Labiatae,

Juss.). Såsom skiljemärke från andra al sin klfiss, visa

Sältorna deras blomkronas nedra 1'ipp na^jad och öpp-

ningens sidkant nedböjd , samt itändarne tätt i/iopsitiande.

Katt-Näfian, en icke rar vext vid byar och på jord-

vallar, i synuerhet der jnrdmånfn är kalkarrad , har en

perennerande rot. hvaviirån en mer än alnshog örtstam

uppstiger helt rak och fyrkantig, och delar sig i motsit-

tände grenar. Bladen^ äfv»'n korsvis satta rrc^t hvarandra,

äro kortskaftade, hjertlika och hvassa, jemt fastän groft

så£;ade och ,på ytan skr3'nkl)ga; den är dessutom äfven

som hela örten n juk, finluden och grå..klig. 1 toppen

och ur de öfversta biadvecktn u.vcxa axlikr. blomklasar,

formerade af en myckenhet, i åtskilda kransar sittande,

ilerblomniiga korta blomskafi , hviikn nära blommorna äro

försedda med små Irådsmflla bUd eller blomskärmar.

Blomfodreis tänder äro långa, spetsiga och nästan af lika

längd. Blomkronan hvit med btokt rödaktig läpp, som
äfven i svaloet är rödprickig. I Juli slå blommorna ut

och vara hela sommaren.

Hela örten, hvilken har lukt nästan som Citron- me-
liss, rrcn tillika något egen, liksom aromatisk- besk , lem-
nas orörd af boskapen, utom tS fåret. Kaftor hysa så

mycken böjelse lör densamma, alt de ofta inl r.na sig der
den vexer, och under det de skubba sig på uen, genom
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KEPETA CATARIA.

deras åtbörder, utmärka nöje och njutning. Om, sora

man pästått , möss kunna för den orsaken hållas ifrån bi-

stocken, blott genom bindandet af en blomqvast af katt-

näftan under dem , lemnas derhän. Ganska visst är det,

att bi älska vexten och besöka blommorna ofta , samt att

landsfolket på några ställen brukar gnida kuporna för

nya svärmar med den färska örten.

Som läkedom användes nu icke mer Katl-näftan,

ehuru den fordom var mycket berömd för hysteri, och

som befordrande medel af menstruation. I grönsjuka an-

sågs den, i infusion brukad, som specifik.

Damhonniey har genom kokning af färska örten fått

en vigogne dorée färg på betadt ylle.

Tab. — Toppen af vexten blommande , i nat. storlek.

''— a. blomkrona. — b. ett enskilt blomskaft med några

vidsiltande blomfoder och blomskärmar, förstorade.
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CHENOPODIUM album jS. viridb,

Trägårdi Moll a. SvinmoUa. Mjölgräs.

De nedre bladen äro ova!t - romboidiska , o-

jemt tandaJe, men baktill hela; de öfre smala

och helbräddade. Blomklasarne grena sig och

stå upprätte. Fröna äro alldeles släta.

Isinn. Fl Sr. s. 79. ( Cheftopodiura viiide) — Cl. 5. PentandriA
2gynia. — Liljebl. Sv Fl. s, lio. (Chenop. viride A.) Kl. 5. FemmanninG.

a^vinnad. — KeU. Fl. oecon. s. 64. — Rafn. Danm. o. Holst. Fl. i. 227.

iVlolI - slagtet ^ som tillikÄ med Kera andra (Betorne, Spe-

naten, Mellslfigen, Kali &c.) utgör sin egen naturliga Hock

(Atriplices), äger såsom hufvudmärke e\\. 5- deh blomfoder

under fruktämnet , ingen hloinkronaf och ett endahupkra.

madt rundt frö (som en lins -ärt), betäckt af det shitaa

^' hörniga blomfodret. De fleste arterna äro Europeiske,

och vår Flora har också fått många pä sin räkning. Pryd-

ligt utseende saknas dock hos dem alla, och bladen äro

ofta beströdda med ett mjölämne, äfven som blommorna,,

hvilka, tätt sammangyttrade , kunna icke lätt med blotta

ögat åtskiljas. Hos några har man också funnit hon- blom-

mor, blandnde med de 2-könade, hvilket gör gränsen än

otydligare emellan MoUorna och Meli-arterne (Atriplices)..

Desse sednares pistill är dock blott tvåklufven.

Den här föreställde arten, som vi för dess allmänhet 1

trägårdarne såsom ogräs, deraf så benämt, helst det van-

liga af svinmolla tillkommer egentl. Chenop. rnbniin {Linn.

Fl. Sv. n. 217), utgör tillhopa med den originela C. aU
bum blott en art (species), hvaraf denna, viride, kan sna-

rare ans'js för artförändring; ty åtskillnaden är den, att de

öfra bladen hxo smalare och hvassare än på på sjelfva AU
[ruin, hviiken dessutom är utmärktare ljus och mjölig,

hvaraf dess livita färg till stor del beror. Den ses icke

heller alldeles så allmän i trägärdarne som viride, hviiken

icke öfverträffas af någ'>t ogräs, oin ej af hvitroten och

etfernässlan, och kringsprides förmodligen mest med göd-
sel som obrunntn ullöres. Lyckligtvis är Mollan annuel,

och kan således lätt utrotas. Den vexer mer och mindre

frodig efter platsens bördighet, från qvarters höjd till aln-

ens
f^
och bk)mmar i Jul. och Aug. ^ och sår sig snart der-
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efter. Den snara tillvexten och förökandet gör dess bort-

rensande i tid nödigt, helst rötternes volum och art att

sprida sig, slukar näringen från de odlade grannarne. E-

mediertid kan den komma alla husdjuren, utom hästen, till

goda, och det spenatlika och saftiga utseendet är också

en borgen för vextens användande i husbondens eget kök,

såsom ämne till en smaklig tillredning liksom spenat, hvil-

ket äfven kan bestyrkas genom många försök af detta Ver-

kets Utgifvare. Det orätt tillegnade namnet bör derföre

icke fördomsfullt förringa värdet af ett födämne, favaraf

tillgängen icke är sparsam, och dess natur lika så oskyl-

dig, som dess användande kan svara mot ändamålet.

Tab. — Toppen af örten i nat. storlek, med ett af

de nedra bladen. — a. en blomma i nat. st. c. — större

gjord. — b. ett fruktämne.







RANUNCULUS sceleratus^

Bläse • Ranunkel.

Rotbladen äro njurlika och flikiga (handlika);

Stjelkhladen fingerlikt delta , de öfversta 2-3-

delta, nästan jemnbreda. Frukten aflång.

l.inn. Fl. Sv. s. 194. Cl. i5. Polyandria Polygynia. — Liljebl. St.

Fl. s. aay. Kl. g. M angm a hning. Mängqvinnad. — Retz. Fl. oecon. f.

589- — Krapf Exper. de Ranunc venen, qvalit, c. il. — Murray App'

Med, 3, s. 8a Pharm. (olim) Ranuncull Palustrit Folia»

Ibland vexter, som länge haft elakt anseende, forifenar

ntan tvifvel denna att nämnas. Vid flera Ranunkel- arter

tillförene (N:o 17. 117. 575. 3.87. Sg^. 400) är alltid något

om det egna i detta slägtets natur, om artens mer och

mindre skärpa anfördt. Att denna äger en sådan framför

någon. annan, skall äfven bevisas.

Vexten är allmän på väta ställen, i diken^ grafvar, vid

sidan af dammar, också der vattnet uttorkat sommartiden.

Roten bildar, som på vatten vexterna, ett knippe af lån-

ga, hvita trådar, och är blott annuel. Örtatjeiken är upp-

rätt, tjock, saftig, pipigj samt mycket grenig och tämli-

gen bladfull. Bladen äro olika; de nedre vid roten ha

långa skaft, och såsom mindre delte stundom njurformiga

och flikiga, stundom mest handlika. De ofvanför pä siiel-

ken äro 3 delta och groft sågade, och ändtligen de öfver-

sta utan skaft, ända ned 2-3 delta, nästan jemnbreda och

helbräddade. Deras och stjelkens färg är blekgrön, samt

ytan slät. Blommorna framkomma i Juli på ofta tums

långa skaft, ensamma i toppen eller ur de öfra bladvecken

af grenarne, helt små och gula, med fintludet blomfoder

och alldeles runda kronblad. Ståndarnes antal varierar

från 12-20. Frukten, sammansatt af många, små runda

prickiga frön, liknar en trubbig kägla, och är längre äa

hos flera andra arter.

I roten, finnes mindre skärpa an i stjelken, hvilken,

ju högre upp och ju yngre, är utmärkt derföre. Om bla-

den tuggas, bränna de på tungan , inHammera och göra den
hudlös, borttaga smaken, tänderne domna odi tandköttet

blir blödande. Fruktäomena öfverträifa bladen i denna
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Ranunculus sceleratus.

egenskap. Blad och blommor lagde på huden, reta inom
timmens förlopp, och sedan de aftagas, uppkomma blä-

sor, som först hysa en gul vätska och bli sedan varfulla

sår, hvilka knappt helas af sig sjelfva, utan att Peruviansk

balsam dertill användes. Färsk handterad är vextens ån-

ga ;, oaktadt utan lukt, så volatil, att man nyser och ögo-

nen rinna. Wär den torkat , förgår allt detta. Kokad
blir den oskyldig och afkoket sött, ehuru blotta infusio-

nen nyss gjord, är sä skarp som förut sades. Färska saf-

ten ne-dsväJjd, inflammerar magstrupen, enligt exempel af

hundar, efteråt öppnade. Det skall äfven stundom fun-

nits marknads- tiggare, hvilka för att väcka medömkan^
medelst örtens påläggande, gifvit ben och fötter ett o-

hyggligt utseende (Fl. Svec. n. 449)- ^ör frossor har man
brukat örten också utvertes liksom ältgräset; men Tissot

har bevist, alt frätsår ända till benet deraf uppkommit,

och lemmen gått förlorad,

Någre Författare ha ansett Blåse-ranunkeln vara Sa'

lustii Herba Sardoa, hvilken förlärd med andra grönsa-*

ker, sades göra halsbränna, hicka, kallsvett, förvända ö-

gon, och under sardoniskt skratt och konvulsioner om-

sider döda.

Krapf, som gjort så många rön med Ranunklerne,

tillägger också dem med denna verkställda, och påstår, att

den är urindrifvande och som retande löser sega vätskor,

t. ex. i Catarral- hosta. Men som mer än vanlig aktsnm-

het skulle fordras vid dylika försök, böra de hellre åsida-

sättas, äfven som nyttjandet af gröna vexten i köket, än-

skönt den på vissa ställen (såsom i Morlaciiiet) skall verk-

ligen dertill brukas.

Xab. — Vexten i naturlig storlek, ehuru ibland 3—4

gånger högre vexande. — a. ett kronblad. — b. en stån-

dare. — c. ett frö — alla förstorade.
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ORCHIS MACULATA.

Fläckig Orkis. Jungfru Marias hand — tiycklar —
törkläde — Rock — Bröst. P. F. Kjäsuxen kammen.

RotJinölarne äro fingerlikt delta och utspärran-

de. De bakre kronbladen nästan upprätt-

stående; Läppen platt, treflikig och naggad

( den medlersta något mindre ochhyass), och

Sporren kortare än fruktämnet.

Z.inn. Fl. Sv. p. 3ii. Cl. ao. — Gynandria Digyn. — Liljebl. Sv. Fl.

8. 236. Kl. lo. TvÅTTDiGE Enqvinu. — SvarU i K. Vett. Akad. Handl.

1800. ( Gynandr. monandr. ).

D,et vackra utseendet, jemte det egna i organisationen

af Orkis- arterna och deras delar, uppväger på visst sätt

de nyttigare egenskaper, hvilka må finnas hos andra i Flo-

ras rike. Delta slag, en verklig prydnad på något sid-

ländta ängar, höjer sin täcka spira bland de öfriga blom-
morna, ungefär samma tid, som den dubbla Pionen prun-
kar på blonisterlisten i trägSrdarne.

Rötferne, bviika hos slägtet må snarare anses för en
art knölar (Tubera) än lökar, äga skapnad af en hand
med utspärrande fingrar, och äro z (sällan 3), hvaraf en
tillhör den närvarande årsvexten och flyter ofvanpå då
den lägges i vatten ; den andre som sjunker, döljer grod-
den flf det tillkommande årets planta. En egenskap som
tillkommer de flesta af familjen.

Ortstjplken är tät och klädd med lansettlika, ibland
fiflånga och någon gång jemnbreda blad, som äro blå-

gröna och merendels af svarta fläckar brokiga. Blomspi-
ran är pyramidlik och sammansatt af korta blomskärmar
©ch blekröda blommor, besprängda med purpurfläckar
och prickar. De yttre kronbladen slå mest uppräta, dock
ibland vidöppna. Biomläppen, upp- och nedvändt hjert-

formig, är plalt utbredd och delad i 3 flikar, ofta fint nag-
gade, hvaraf den medlersta är mindre och hvass, men de
öfiige rundade. Skapnaden af de inre frörednings- de-
larne förhåller sig som hos dem vi förut beskrilvit' (N:o
3i4j 540, 362),

Getter och i\\ äta den vexande örten; annan boskap
yanligfin icke.

H^^ad rötterne angår, gäller om deras brukbarhct det-
samma som lilHöri-:ne är anfördt vid Orkis -slai^en, hvar.
jemte också bör iakttagas de intressanta tillägga som Hr.
Prof Retziiis i dess Fl. oecon. s. 476 derom lemnat.

Tab. — f^M^n blommande, i naturlig storlek, med
blomman förstoiad.
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PHLEUM ALPINUM.

Fjällkampe.

Blomhlasen är axlik, sflång, eller egglik och

C5'lindrisk:. Borsten äro så långa som Blom-
foder-skalen^ på hvilka kölen ,är hårig.

Linn. Fl. Sv. p. tt^. — Fl. Lapp. p. 20. Cl. 3. Triandria agyn. —

•

Liljebl. Sv. Fl. s. 35. KJ. 5. T bemanning ar 2cj[vinn. Pief2. Fl. oeeon. s. 4971

i\ågre örtknnnige hafva ansett Fjälikampen snarare så-

som artförändting af det allmänna Thimotei gräset (N:o

23), härkommtn af olika klimat och jordmån. Den synes

dock icke vara dt?t, då man betraktar blomskalen, hvarå

borsten äro af skalens längd, livilka dessutom hafva kölen

besatt med längre, stela och genomskinliga hår. Den
axlika blomklasen ^^ty sådan är den), sammansatt af små
greniga 2— ^ blommiga pediceller, är, ehuru stundom

något förlängd och cylindrisk, likväl kort och meren-

dels eggformig, och en egen mÖik eller blek purpurfärg,

blandad med grönskan, utmärker den genast. Gräset

vexer tuftals med en något krypanrie rot, och strået är

derjcmte uppstigande och af 2— 3 qvarters längd, sällan

högre Den öfversta bladb^ljan är något utsvälld och all-

lid längre än bladet vid dess topp. Brtljorna äro under

tiden också brunakriga, och bladen i kanten, som på de

flesta gräsen, linsågade. Blomnings -tiden är från Juni

tili Augusti.

Fjällkampen är allmän på de nära fjällen belägna än-

gar, älVensorn i dälderna mtllan snöbergen, och nedgår

sällan i skoglandet. Den är ibland Pienens fodervexter.

Vår mest Nordiska Flora har den gemensam med andra

länders , Tysklands , Italiens , Sch\veitz's, Frankrikes och
Englands.

Tab. — Gräset i naturlig storlek efter nat. — En
blomklase som den stundom skapar sig. — a. ett enskilt

blomskaft med blommorna, något förstorade. — b. en
blomma tillsluten. — c. öppnad. — d. blomkronan — alla

mycket större gjorde.







vy>

*'••.?'"' af J^W/-/^



4i5.

LIGUSTRUM VULGÄRE.
Liguster.

Löfbladeii äro elliptiskt-lansettlika och spetsiga.

Linn. Fl. Sr p. 3. Cl. 2. Diandria Monog. — Lilj. St. F], s. 7.

Kl. a. TYÅMiwMNG, Kjvinnad. — ReCz. Fl. 0£con. s. 416.

JL/i/igustern som räknas till Jitssieus Jasmincft^ — liksom

Asken (n. 167), är en Europeisk busksrt, som hör åfven

tili Nordens Flora, fastän kanske af början icke cl«=r natur-

lig inföding. Man /inner den vildvexande på somliga Car

i Bohuslänska skärgården, i synnerhet på ön Orost. M.'X\

har också upptagit den i Trädgårdarne för sitt utst ende ,

bvilket närmar den till de varmare klimatens ständigt

grönskande vexter. Under de mer tempererade Luftslre-

ken behåller han också sina löf den kalla årstiden.

Busken vexer stundom till dubbel Manshöjd, med lån-

ga, slankiga eller rättare spölika grenar. b<;satte med mot

hvarandra sittande, breda, iansettlika, helbräddade blad,

nästan utan skaft, samt trubbiga, ehuru med en liten

spets i ändan (mucronata). På ytan äro de glatta och

mörkgröna. Blommorna formera små täta vippor i top-

pen af grenarne, hvilket händer i Juni och Juli månader.

Blomfodren sitta under fruktämnet, små, med 4 mindre

märkbara tänder — Blomkronan är nijötkhvit, liten och

l^delt , vid sidorna af hvars korta pip de begge slåndarnes *)

strängar fästas. Pistillens märke är ytterst urnjupit, och

frnkten blir ett Jilotrundt bär, scnn äger 2 rinn och 2 jrön

i hvardera **). Då bären mogna i Octob. svartna de,

och äro ganska beska till smaken.

Till anläggande af små häckar passar Ligustern myc-

ket väl och brukades förr mer än nu. Mode - nyckerne

regera allt, naturen, sederna och lynnet. — Ligustern

bergar sig med allt slags jordmån, men trifves i synnerhet

om den är fuktig och lerblandad- Det går lätt att fort-

planta vexten genom afskurna qvistar, hvilka i jorden

nedsatte, vår eller höst, taga lätt rot och vexa fort; och

knappt synes någon häck oömmare för putsning. Är bu-

sken ensam planterad, kan den få en stam ai 3 - 4 J-"™*

*) Ibland finnas 5 stäiiJire i blommin. Jutsieu»

") Hvilket är slägtets karakter.
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diameter, hvnraf träamnet är hårdt och segt, samt ser

fint och hsiii ut. Det duger således för Svarfvare, också

ti;l skopinnar. Ai de långa, och temligen sega qvistarne

kutina korgar flätas. Löfven ätas af fäkreaiur, gettei' och

får, ort» risc-t g;'r .-indteJigen genom bränning en god aska.

Att saften ni bären btgagnas af Kortniakare, for dess-

mörka violetta f rrg iRay), synes åtminstone oskyldigare än

bruket Heraf till Vins förfalskande, äFven för färgens skull.

Som färgämne på lyg li<;r dtt icke lyckats att använda den^

såsom obeständig. Mineralsyror göra den svart, seller

purpur lik, o<.li Vilriol grön.

Tab. en liten gren med blad och blommor efter na-

turen — a. en blompip öpnad. — b. blomfodret med pi-

stillen, beggo förstorade. '— c. bäret Ivers ahkiirct^ och d?

eiv bärklase, i nat, storlek.
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C NI CUS LANCEOLATUS.

CCarduLis lanceolatus Linn.J

VÄG -Tistel. Horntislel. På F. Ondahhe.

Bladen äro nedlöpande på den håriga Ortstjcl-

kon , partciggade, itied utstående långuddade

flik-^r. Blomjodret är eggnmdt, tsggigt och

hårigt.

Unn. Fl. Cl. p. 579, Cl. 19. Stngf-nesia Pol rsqnal. C.initat-. hiljell.

St Fl. s. 35o K|.. 15. SyÅgraa; Lika Sväi,'erskap , med alla blomsnea

pipiga.

D.e så kallade Capitati i den 19 klassen af det Vextsy-

stem vi följa, äro uimärkte från de andra Svågrarne, så

väl genom deras merendels bevarade utseende, som af

deras mest i klolform danade gemensamma blomfoder,

sammansatt af en stor myckenhet med hvassa uddar än-

dade fjäll, inom hviika ett obestämdt antal pipiga små

blomster sitta på ett med hår eller Ijäll betäckt Fruktfäste.

Jiissieu kallade dem Cyjiarocephalce. På Svenska må de

bära namn af liUt&hexter,

Egentligen känner man dock under denna benämning

ett slägte, hvars hlomjoder är eggrundt ock vid basen

uppblåst och onigifvit med många åtskilda, på hi,'arandra
liggande, tae§,iga [stickande) jjäll. Deras blomfäste är

dessutom betäckt med hår, och frÖfjunet äfven hårlikt;

men som likväl dessa håren närma sig till fjäderform, har

man ansett billigt att från Carduiis till Cmcns hänföra

alla af nyssnämde förhållande^ och det är af dennn grund

som Vägtisteln ombyter sitt gamla namn *).

Och hviiken känner icke denna ovänliga Väg- vården,

hvilken liksom trotsar det våld som möter honom på den
allmänna stigen. Roten är tuårig och grenig. En styf,

ofta 2 alnars hög och rak örtstam är mycket delt, fårad

och liårlnden samt beklädd eller snarare vingad af de ned-

löpande bladen, hvilkas utspärrande flikar, nästan handlike

•) Carduus msrianus, som «n -väntand författare anfört till skäl som
förening af Carduus och Cnicus , tro vi vsra mindre jiassande betis,

helst den snaraie tltigtar till Carthamus
, genom aiiia i kanten taggi-

ga fjäll.
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GNiCUS LANCEOL A.TU3.

vid basen ocli ändade med syllika, gula, glänsande uddar,

samt sträfva yta synas förbjuda att nalkas densnnima. Blom-
mornas hufviiden sitta i toppen af grenarne, stora, upprät-

te och flere tillsamman, och hvardcras blomfoder är sam-
mansatt af sylhvassa fjäll mellan livilka ett livitt ludd fram-

skymtar. De innersta äro deremot smala, hinnaktiga och
utan taggar. Småblonistren ha purpurfärg och gula han-

knappar. Hela sommaren fortfar blomningen, hvarcfter,

mot hösten, de glatta fröna mognade kringspridas n^.ed

tillhjelp af det vidhängande fjäderiika fjuaeL, hvilktt läit

bortfaller.

Man skulle knappt tro, act de gräsätande Djuren kun-

de förlikas med denna. Ändå ser man både kor och hä-

star icke frukta dess väpnade yta, utan stundom afbita de

spädare delar. Svinen finna sin fördel af rötterna, men i

synnerhet Bien af blomman , och ändtligen har N«turen

gjort det bördiga fröfästet till Steglitsans visthus , när vin-

trens slöja betäcker andra tillgångar af föda. För ölrigt

är säkert Tisteln, liksom Floras andra taggiga foster, i na-

turens hushåiining ärnad alt skydda en hop annnela

vexter, hvilka, inom omkretsen af det värn som dem
förunnas, få fullkomna deras fröredning säkrare, än på
öppna fältet, der de aniingen skulle nedtranip-TS fclJRr i

oiid afbetas. Mjölk silad på Vägtistelns blommor^ säges

yslas derigenom.

Tab. — En blommande topp med ett större blad i

liat. storlek. — a. ett blomster särskilt. — b. c. siörre ock

mindre fjäll. — fröet med fjunet i nat. st. - e. hår af

ijuaet; förstorf.dt.
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ARTEMISIA vuLGARis.

Gråbo. Gråbön. Böna. Bunrot. Byriha. Binha. Buris.

Pä F. Piijo, Kmoppinwho.

Bladen Kro pennedelta, platta och insl^urna samt

inunder hvitludna. B/omklasarne aro enkla,

med uppräta, egglika blommor. Fröfästet ar

bart.

Linn. Fl. Sv. p. 2fiG. Cl. 19. Syngbnes. Pol. sup«rll — Liljehl. Sr.

Fl, s. 537. Ki. i5. Svågrar, med oLka Svågerskap. — Retz. Fl. Olic-

a. 71. Otbecks res s. a4a. Koempf. Am exot. p. 502. — F^ellströin om
Lapparne. — Miirray App. Med. I. p. 124. — Piiarm. KTXem]s\x Heiba
& Summitates. — Moxa,

X-Ji/ika allmän som Malörten (n. io6) kring bebodda st.-il-

len, vid v.^gar och husväggar, stundom ledsam gäst i trä-

gärdar och illa häfdad åkerjord, har dea en perenneran-

de träaktig rot. Ortsijelkcn blir par alnar iiög, upprätt

och grenig, vipplik, fårsd, slät, bladig och röilbrun. Bla-

den, af ofvannämde form, aro ofvanpå mörkgröna och
släta, men inunder hvitludna. Bloniklasarne uppskjuta i Au-

gusti, helt raka, enkla ocli besatte med smala, mest odel-

ta blad, och bära en myckenhet osljeikade, eggformiga

och uppåt vettande blommor, hvilkas blomfoder är oftast

hvitludet, och stråiblommorna derigenom merendels 5 till

antalet.

Vexten är mindre besk än Malörten, och luktar ej obe-
hagligt då den sakta g«uggas, särdeles topparne. Såsom
ordentelig Medicinal-vext brukas den nu ej mer^ men for-

dom ansågs den af betydenhet i Lifmoder-krämpor, att

lösa efterbörden, I.itta bamsängen och befordra Menstrua-

tion. Hos Hippolratcs . Lioshorides, Pliiiius och Gnlenus
finner man allt detta. Älven i Kina är den ett liusmedei

för Hysteri, oci) bland Danska Alimogen såsom EmmenRgo-
gum. Hos oss, här och der på landet, kokas dekokt på
orten, och drickes som bot för tredjedags frossan. L't-

vertes bruka Kineserne densamma färsk och stött till

sårs läkande'; äfven slrödt på brännsår berömdes pulfret i

gamla tider. Til! kok-konsten hör ock den vanliga metoden,
att blanda förvnlld gråbo till fyllningen af stekta g.is<; och
ankor, hvilkas kolt man inbillar sig bli deraf möiare.

Kanske är det mer för smaken.
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A R T E M 1 S I A V U JL G A R I S.

Mest iTiärkväifiio är Gråbo för dtt ämne so;n Japaner
och Kin. ser hämta deraf, Moxan, eller tJet grå ludd som
de liilreda at de torkade orh gnuggade bladen. Häraf
göras sedan små käglor (turundce) soui fästas med spott på
huden och anländas, vanligen med en bit Aloe träd. Små-
ningom förtäras de då på det ställe, der m.m satt dem,
till hafvfinde af kroniska Reumnlismer m. m. Ett llyiande
sår uppkommer derefter, och kuren fortsattes tills önskad
verkfln följer. Kineserne iakttaga mänga vidskepligheter
sa val vid medlets liilredande som vid dess finvändande
[Kcntnpjer). Ett lika slags kurmelod kände redan Hippo-
hrates , som rekommenderade antnndt tunder på det sjuka

stället, och våra Lappar br;ika än i dag något dylikt. Hos
^amla Egypiierne användes derli!! bomulls - velar (Alpi-

filts), hos andra roten af Arisiolochia (yjEiius). Spanio-

rerne ha en art Moxa af en Ethinops {TJeniaud), och af

luddet på Verbascum göres samma gflga på somliga orter.

Kinesiska Moxan iir likväl mycket mildare, och man ser

äfven barn hos dem undergå kuren utan att klaga sig öf"

ver smärtan; ia, i Ostindien ap[)liceras ofta Moxan som
preservatif. En Holländsk Läkare, hemkommen från Ba-

tavin, utropade den som ypperligt medel för Podager, och

bestyrkte det genom försök anställda på sig sjeif. 1 Sibi-

rien känner man också ett lika brännmedel af en annan

Artemisia, P^nn Svip.ten m, W. anföra andra exempel af

Moxans bruk för Länd- och Rygfivärk. Det märkligaste är

Ki^mpjers uppgift, att Negrer belägga hela kronsuiuren öf"

ver den rakade hulvadsvälen med antänd moxa, för fal-

lande sot och svära kroniska huFvudkrämpor, och hvari-

genom de säcas bota sig.

Örten ätes af Nötboskap och hästar. Sielfva rotterne

upgräfvas af Närö - bortrne i Norrige, vid infallen brist på
annat löder, rensköljas och ges är kreaturen. j^Ken säges

folket i norra Skottland begagaa de spädare bladen om
våren som malämne.

JVIycket aska kunde genom bränning eihäilas af Gråbo

om den samlades pä ställen der ymnig tJiigång finnes. Un,

der roten tillskapar sig stundom en kol lik massa, hvilken for-

dom gaf anledning till skrock hos Allmogen. — \y. Linné)-

Tab. — Toppen af vexten blommande, med ett at de

nedersta bladen i nat. storlek. — a. en Llornma — b. ett

tvåkönadt småblomster. — c. ett Iionbloiusler. — d. ett

liö i nat. st. — e. förstoradt.
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SYMPHYTUM orFiciNAtE.
Apteks Vallört.

Bladen äro ovalt lansettlika och nedlöpa på

örtstjelkeri.

Linn. Fl. Sv. p. 5g. Cl. 5. Pemtakdbia IVIonog. ~ Liljebl. Sv. FL

s. 25. Kl. 5. Fe.mmänning. Entjviiin. /?efz. Fl. OLc. s. 706. — Muiray

Appar. Med. a. p. 92. Pharni. Consolidse Majoris Fi.adix, Heiba, Flore».

X—^enna bor anses såsom ett aFde märkvärdigare alster i vext-

riket. Bland de naturliga vext-Ordningarne hör df^u till de

sträfblailiij^a (Plantae Asperifolice) och finnes vild . hos oss,

blott i Skåntij nära bebodda ställen, särdeles vid dammar
och på något sidländta ställen. Införd i trädgårdarnt i

högre belägna provinser, synes den trilvas lika väl, ocU

blir äfven svår att utöda, helst roten sprider sig och blotc

bitar deraf fortplanta lätt örten.

Roten är stor, grenig, köttig, nianpa svart men
inuti hvit. Örtsljelken blir ett eller par alnar hög, vexer

upprätt, sfräf af nedböjda liår, försedd mrd en mängd blad

som löpa ned på stjelkarne, ovalt lansettlika och strälva;

de vid roten äro deremot långskallade och mycket större.

Ur öfversta bladvecken komma blomklasarue, klynne-

delta och mångblommiga samt efter familjens art bågiikt

krökte, och blommorna vettande åt en sida. Dessa äro

både gulhvita och röda på särskilta stånd.

Ännu grön ätes Vallörten af hastar, får, getter

och svin. Men dtt är roten som ådragit sig mest upp-

märksamhet. Den innehåller mycket slf^m, som röjes vid

tuggandet deraf, och om den kokas med vatten, lemnar

den i smaklöst slemämne af sin vigt, och äi således ri-

kare derpå än Altéroten. Denna egenskap gjorde Vall-

örten bekant allt ifrån forntiden. Om man iiigg^r dca

torra roten, kännes den likaså klibbig och blii liksom

hvitmjölig. Enligt kemisk Analys finnes deu innehåll»,

som sagdt är, mycket slem, som är tillika af adslringcnt

natur, förenad med Socker och Eggbvite, och utdragen

med vatten får genom kokning en brunröd färg. Ex-

Iraktet kännes först sötaktigt och efttråt adsiringf^nde,

med en egen svag lukt, och upplöst i vatten, rodnar Lak-

mus-papper, tjocknar vid tillsatta syror, och medelst svaf-

Teisyrad Jemupplösning fälles svart.
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SITMPHYTUM OFPICZNALE.

De äldste Läkare ansågo Roten nyttig i blodfloden
;>

både såsom i pulver gifven och i dekokt. Dess inveck-

lande och skärpa mildrande samt tillika lindrigt uppdragan-

de egenskap gör icke detta orimligt. Man har också före—
slngit den till Boskaps Medicin vid Diarréer och Blodslall-

ning [Rafn); och vi tro att Aen förtjänar mer afseende,

än man i sednare tider velat lemna densamma. Såsom

yiterMgare fortjenst, har man med långt mindre skäl tillagt

roten förmåga^ att, utvertes använd, hela benbrott, bråck-

sk/idor och gamla sår, I England, der den haft namn af

Bönset, hyste man länge sådan inbillning.

Afven längre tid tillbaka omtalas Vallörtsroten såsom

clnglig till Läderberedning. Det synes likväl, som dess

överHödig'» Slem innehåll gör den dertill mindre passan-

de; åtminstone måste, i fall af sådant bruk, slemmen först

frånskiljas, till hvilken ända man föreslagit en egen me-

tod; men förmodligen lönar den sig icke att vidare full-

följa, då genare utvägar finnas.

Mer anmärkningsvärd är en likså åldrig upgifl , att Lä-

der (t. e. af blåsbäijor) kan hållas mjukt och smidigt ge-

nom anstrykning med slemmet, erhållit genom kokning af

lo— 12 skalp, rot med ett änibar vatten tills hälften åter-

står (I Leipzig Journal liir fabiik, Mannf. Handl. u. Mode
1801 Marlz, är detta senast uppgifvitj. Om en vidare til-

lämpning och tillblandning af feta ämnen för samma ända-

inäl, fltl bibehålla smidighet af Läutr, Lnnas intressanta

tillägg i W. Prof. Retz. Fl. OScon. s. 109. Det hör slut-

ligen också till historien om denna rot, att slemmet deraf"

skall nyttjas i Asiatiska Länderna vid beredningen af Ka^

melhår och Ångoriska Getters. Dj skola derigenom blifva

mindre spröda, oth smidiiJare att förbruka. Måhända att

äfven vissa färgade ylle- och sidentyger, genom bruk af

samma ämne, kunna återvinna sin under färgningen för-

lorade mjukhet.

Tab. — Öfre delen af en gr.?n med blommor, samt

ett rotblad i nat. storlek. — a. pipen af en blomkrona

öppnad; — b. en ståndare. — c. ett håningshus fjäll. —
d. Pistillen. — e. Blomfodret med mogna liön i nat. st. —
f. ett frö iörsloradt.
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GALIUM APARINE.

Snärje Galie. Suärpe-griis, Sriiirjegräs , Vattenhinda.

På F. Kiern-rnoho.

Örtstjelken är grenig, slak och sträh Bladen

sitta 8 i krans, bredt lansettlika, sträthåriga

med små tillbaka böjda piggar. Fröna äro

fiataggiga.

Linn. Fl. Sr. p. 45. Cl. 4. Tsthandb. Monogyn. — Liljebl. Sv. Fl.

S. p. 63. Kl. 4. FyRp.iÄNNiNG. Enqviun. — Retz. Fl. O con. s. 277. —
Gnial Fl. Bad. i. p. 554. — Schmidiaur. rhjimac. — Gaspart n^serv.

storiche, mediche 1731. 17. Med. öc Philos. Comment. 5. p. ^io. Phar/n-

Aparines Herba.

D,et yttre utseendet röjer denna Galie-arlen, så väl som

de förr anförde (n. 122, i65-557). Allmän på uppbrukad^e

ställen, särdeles i ärtåkrar, äger den en annuel och Hnirå-

dig rot. Örtstjt-Iktn, en—två alnar lång, allt efter bördig-

hfHlen, är mycket grenig, slak, lätt bruten och sträf af

b-ikåi vettande fina hullingar eller taggar. Bladen i krans

sittande, ha ea spets i toppen, och sträf yta samt kanten

och medlersta nerven besatte med små bakböjda taggar.

Blomstänglarne utkomna så väl i bladvecken som toppar-

ne, enkla och tvådelia, samt sträiva. Blommorna , som visa

sig hela sommaren, äro små och hvita, och frukten större

än bos de flesta arter, samt betäckt med huiiingslika hår.

Bland ogräsen är Snärje Galien alilför väl känd, och
och kan utödas endast genom uppryckande. Oaktadt dess

förargerliga egenskap att fästa sig vid alla.nåkande före-

mål, ätes den så väl af boskap som hästar. Rötterne

Jiysa ett rödt färgämne, blon-morna besökas af bien, och

ankor förlära vanligt den spädare örten. I vissa landsorter

brukas ett knippe af densamma färsk samlad till Mjölk-

sii fV. Linné). Bland ersättningsmedel för KafFé har man
ock uppgifvit frön af Snärje-gräset , men lornjodel. låfängt.

Vextcn är i sig sjelf saftig och äger besk smak. Dio-

sitorides redan påstod att, med svinister sammanstött, up-

löste den strumer som dermed belades. Men det är äf-

ven i se.Jaare tider som man användt den i Italien för

skrolulösa svullnader, sä väl öppna som tillslutna, till hvil-

ket ändamål man uppblött gröna örten i smält, varmt
sn^ör. Ännu nyligare h.ir den kommit i rop, såsom me-
del mot sköibjiigg och envist utsl<ig, nemligen den utpres-

sade saften, iniagf n till 4 matskedar 2 gång. om li-igen. --

(ruJ\vard's treaiise on ihe Goi^se-grass or Clivcrs and it's

tllLcrtcy in the cure of ihe niost inveltrate Scurvy. Lon-
don 8:vo).

Tab — eit stycke af vextPii i nat. st. — s. en blomma. — b. fiukc-

ämnet fiirstoradt. — c. d. Iröet i nat. st. och fijrstoraut.
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eONFERVA LiTTOfvALis.

Strand Slinka. Yile.

Trådarne äro rnycket grenige och fina, tärt före-

nade och olivgröna. Grt-name utgå sKiffPvis

och spetsa sig i toppas ne. Lederna äro lika

långa som deras tverlinie, med mörkare mel-

lanskiften.

L.inn. Fl. Sv. p. 4^5. Cl. 24. Cryptogamli Al{,'rr. — Gofl Res s. aoi.

— Dillwyn Britt, Coaf. t. 3r. Inirod. p. 70. — Koth Cdtalect. bot. 3.

(Ceramium tojiientosum).

'Slinkorna, betraktade antingen till deras yttre utseende,

inre byggnad, eller det ovanliga sätt hvarigenorn Hert- ar-

ter fortplanta sig , må räknas ibland de intressantaste af

den vexlfamilj till hvilken nian v.Tnligt hänför dem. De ha

hittills varit ansedde förnämligast åtskilde Iran andre Alger

genom deras artikulerade trådar, — en egenskap likväl,

som icke är tillräcklig att skilja dem från flera Fiici, och

kanske från vissa Lichener och svampar. Och då man äf-

ven trott sig finna arter, hvarå inga leder knnnat upptäckas,

så kan det artikulerade förhällandet icke som generiskt

kännetecken antagas. Conferverne böra sjelfve anses som en

naturlig familj innefattande icke ett enda slägte utan flera,

hvaru ingen gemens.im karnkter kan, enligt botaniska reg-

lor, efter fruclihcation lieslänmias, emedan den är så

gftnska olika hos olika arter. Roth, Vancher och Decan-

doUe. ha väl försökt att på systematiskt sätt upställa dem,

men fältet för deras undersökningar synes varit nog in-

skränkt för att göra deras metoder antagliga. Dillwyns

tanka är den bästa, att ännu saknas tillräckliga mattria-

lier för en fulikondigare anordning af denna familj, och

bör den uppskjutas tills sa väl Conff.ner %om Fuci, VU'ce och

Treinellce bli bättre kände både till fructif. och till antalet

af arter. Vi behålla således tills vidare namnet Conffrva

för alla sådana vexfer, iivilka ha blifvil, eller, äfven om de

varit kände, skulle blilvit så kallade af äldre löifattnre.

Genom större och ndndre afdeJniiigar ibland de så kallade

arter, i likhet med di-m hvilka Diliwyn uppställt, kan kän-

nedomen af dem temmeligen vinnas.

Det må iiSs^f^n nämnas, att någre författare *) sökt

som de säga, både med kemisk analyi, och särskiha ob-

*) Chirod Chaii träas.
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CONFERVA LJLTTOR A.LIS.

servfltioner pä organisationen, bevisa Confervernes natuv

närma sig till djurens, eller att de äro — en del verklige

Polyper — andre, boställen för sSdana. Man *) har gått

ännu längre, och föreslagit förening icke endast afConfer-

verne , utan af hela Cryptog. klassen med zoofyterne, nä-

stan som ett eget rike midt emellan vexternas och djurens.

Ännu synas oss dessa rön vara nog mycket influerade af

en iiflig inbillning. Förnyade analyser af andra berömda

forskare **') ha deremot leinnat olika resultat, Att neml.

Confervernes vilsenda är verhligen Vegetabiliskt ; en me*

ning som förmodligen torde bibehålla sig.

Den art , som gifvit oss anledning till föregående an-

förande, och hvilken Dillwynvåkn^r till sin 5:dje afdelning:

Articulatm Jilis selaceis , a. avcniao :
** ramosae är en

bafs- produkt, befintlig nära kusterna, vexande på stenar,

kli[)por och oftast på Blås 'Tången (Fucns vesiculosus).

Dess trådar formera aflånga kninpun, af blekgulgrön färg

och af flera tum i längdeii , hvilk.t länka sig efter vatt-

nets rörelser. Trådarnes substans är lös , men ej gelé-

aktig, och ligga så tillsammans, att de Knappast kunna åt-

skiljas. Knippvis flytande, få de nf de smärre sidgrenarne

ett täckt fjäderlikt utseende, Hvarje tråd särskilt delar sig

i grenar, sällan motsittande hvarandra. men utgå i hvass

vinkel, utmärkte för deras spetsiga ändar. Lederne äro

ej längre än sjelfva trådens eller dess grenars diimeler,

åtskilde med dunklare mellanskiften. Froredningen (om

vi må sä kalla den) utgöresafen mängd klotformiga kaps-

ler som siua utan vis* ordning pä grenarne. När denna

arten torkas blir den triorkare.

Denna Strand Slinka förekommer i synnerhet pä Gott-

\r\vA under namn af Ylle, och ut£>ör der ett af de göd-

nJngsäumtn, livaraf Öboerne betjena sig pä åkerfälten,

äfvensom af Hantera , Tången och Kräheln, Yllet anses

bland dessa för det fetaste, men måsie ej genast lä,v,gas

på åkern, (helst örjord) utan i hög, för att före dess

utbredande sammanbiinna.

T.-ib. — A. vexten i nat. storlek (sittande på ett styc-

ke aP Blås Tång). — B. en tråd enskilt förslorad. — C.

an mer förstorad. — D. ett litet stycke med frcrcdning.

*) Trevirami';.

**,) Vautj^ueun, Decaudolle., DillwyR.
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SPARTIUM scoPARiuM.

Sparr-Buske, Hareris.

Grenarne äro kantige och utan taggar. Löf-

bladen både ensamma och trebladiga,

Linn. Fl. Sv. p. 247. Cl. 17. Diadelphia Decandria. — Liljebl. Sr.

Fl. s. 3i6. Kl. 14. TvAKULLE raed Ärtbaljor. — Retz. Fl. oecon. s. GgS.

— K. Vett. Akad. Handl. 1762. s. 8a. — Murray App. Med. a, s. 360. —
Pharm. Genistae Herba,Flores, Semea.

Oparren utmärker sig bland de af Tvåkulle- Vexterne,

som äga aila Ståndarnes strängar hopvexta i en stam me-

delst sina, såsom fastade vid fnilitämnet , hvarå märhet

är låne;sejter ludet. Den inhemska arten häraf förekom-

mer på få ställen i Riket, utom Skåne, der flygsandsfälten

alstra den, såsom i Villands Härad, Höja och flerstädes,

dessutom mellan Göteborg och Elfsborg, äfvensom på en

O i Vennern. Bushen har djupt gående rötter och är of-

van jord mycket grenig, oftast icke mer än alnshög med
styfva, kantiga, bladfulla grenar som behålla deras grön-

ska. Bladen äro små och de i toppen merendels enkla.

Blommorna, som visa sig i Juni, sitta ensamma i bladvec-

ken, på korta skaft och lutande, temligen stora, guld-

gula och lysande, dock ibland blekare. Biomfodret äj ofta

purpurfärgadt, och ärtbaljan blir hopklämd, mörk och gles-

hårig; med många njurlika, glänsande ärter.

Löf och stjelkar h» en besk vämjaktig smak och va-

rit ansedde som urindrifvande, och dekokten god för "Vat-

tensot (Mend). Ännu allmännare bruk för samma kräm-

pa har man gjort af det ur askan utlakade saltet. En
likör gjordes också af askan med Rlienskt Vin och litet

Malört, genom hvars fortsatta nyttjande för obotliga an-

sedde patienter blifvit räddade (Sydenham) ; och försök

anställde äfven hos oss, ha intygat lika verksamhet i^Odhe-

Hus). I Bifibant och på flera ställen utrikes bpgagnas de

outslflgna blommorna, inlagda med salt och ättika, så-

som Kapris.

Förnämsta hushållsnyttan är likväl med buskens plan-

terande på flygsands fält, der den frodar sig och tjenar

till skygd för andra vexier. Till häckar passar den också

för mängden af s^a blommor, men som denhvarken vexer
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tat eller har några taggar gor den dåligt hågn och går

snart ut. Man kan emedlertid så ärterne om hösten, men

icke djupt, då de kunna ligga många år ogrodda. När

plantorna äro årsgamla, är bäst alt utsätta dera på sina

ställen. Hufvudstammen blir knappt mer än tumstjock,

men får hårdt trä. Af grenarne göres vanligt sopqvastar,

och af barken, då den rötes, vinnes en seg fastän grof

hampa, som passar till tåg och säckväf.

Boskap och hästar förtära de späda qvistarne och löf-

ven, och Harar göra det i synnerhet begärligt, äfven Bi

ses draga fördel af de vackra blommorne.

Tab. — En blommande gren efter naturen. — a. Seg-

let — bb. Vingarne — c. Kölen — d. Blomfodret med de
förenle strängarne och pistillen — e. Fruktämnet, försto-

radt — f. Ärtbaljan mogen — i nat. st.
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SCABIOSA succisA.

Än GVADD. Angeblad. hlåhattar. P. F. Pirnnpnrema.

Roten är iiksom afbiten. Örtsfjelken enkel. Bla-

den aflånga, och de pl stjelken lansp'tlika.

Blomhujvudet ar nästan klotrundt, och Blorri'

kronorna ha fyra lika stora flikar.

Linn. Fl. Sr. p. 42. Cl. 4. TetrandkiA. Monog. — Goitl. res. s,

255. —- 01. res. s. 97. 101. — Skånsk, res. s. 177, — Lil/ebl. Sv. Fl. s.

60, Kl. 4- Fyrmänning. i:qvinn. — Retz- Fl- oecon. s- 655. — Man ay
App. Med. I. s. 179. — Fharm. Morsus diaboli Radix, Herba.

G.enom två föregående arter (5a2, 393) är slägt-märket

tillräckligen förklaradt. Denna , som förekommer temligen

allmän, särdeles på sidländfa ängar, blommande från Au-

gusti till sednaste hösten, skiljer sig från de andra, ge-

nom sin mörka, stympade (perenna) rot, sina ovala, hel-

bräddade och gleshåriga rotblad, och de på den ofvantill

greniga ört-stjelken lansettlika och tandade, samt i klot-

form förenade blommor, mest af en högblå färg, fast nå-

gon gång hvita — och alla småblomstren jemt 4-delta

(ar^quales).

Den tid, då skrock var mer gängse än, kanske, nu,

ansågs roten såsom betydande läkmedei mot gift, pest, vat-

tensot, lefversjuka m. m. och detta tillika obestridligt för

den löjliga tankan, att som roten synes tver eller liksom

afbiten, Hin onde mycket säkert gjort det af afund till

menniskoslägtet. Ofver allt bar samma Munk- saga inritat

sig, och derifrån alla dessa namnen: Morsus diaboli. Ten-

fels Abbiss , DeviVs bit &c. Nu tror man hvarktn på det

ena eller det andra.

Hornboskap och hästar beta vanligtvis färska örten;

hvilken genom sina första blommor, på somliga orter t. ex.

Gottland, utmärker slåttertidens närvaro. På Öland färgas

grönt med färska bladen, och i Skåne gult medelst torra

örten jemte Alun; hvarom närmare underrättelse finnes i

JRetzii ä. oecon. s. 655.

Tab. —
^ Örten i naturlig storlek med Roten. — a. Ett

småblomster särskilt. — b. Blomfodret med pistillen — c.

Ett utblommadt blomfäste med frö i nat. st. — d. Ett

frö förstoradt.
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MELAMPYRUM kemohosum.

Lund-Melampyr. 'Nnit och dag, Landshnelaur. P. F.

Fictariri pnpii.

Blommorna vetra åt en sida. Blomshärmarne

äro hjertformige och lansettiike, landade samt

färgade: de öfverste utan bio;«mor (steriles).

Blomjodret är hårigt.

1.111)1. Fl. Sv. .s. 214. Cl. 14. DiDYNAMiA. Angiospermia. — Liljebt.

Sv. Fl. s. 25(). Kl. II. TvAYÄLDicE, meJ uckta frö. — R.eCz. Fl.

OEcoii. s. 449.

aturen har i allmänhet varit sparsammare mot de k^lla

Klimaten^ i gålVan ai' blommor med lysande utseende.

De varmare deremot äga oialijga sådana. Men att iindå nå-

gon skönhet biand Floras foster skänktes åt Norden, vitt-

nar denna Me lam pyr- art ^ som ymnigt spridd i skygden af

den susande Lunden, lockar oss alt der beundra dess bro-

kiga lagring, denna asurblå krona af bloraskärmar i vex-

tens topp, uppöfver de guldgula blommorna med deras åt

en sida vettande mynning; alit ger en glädtighet åt stället

som liyser örten, att man snart skulle tro sig vara inkom-

men i sjelfva Floras Hof.

I Sverige möter man Lund-Melampyren, i synnerhet i

Upland och i Skåne. Den är annuei och vexer ibland 3
qvarter hög, grenig med många breda, lansettlikfi blad. I

Juni och Juli börjar den blomma, och fortfar så ända till

efter Rötmånaden. Blomskärmarne, vaniigen blå, finnas stun-

dom äfven hvila.

Dess hushålls nytta är att vara behaglig för Hornbo-
skap och hästar som sommarfuda. Kor i synneihet mjölka

deraf väl, och smörets mängd skall också ökas. Som Vex-
ten årligen uppkommer af frö, böra de platser der den
trifves, slås något senare, att den må för framtiden bi-

behållas.

Tab. — Vexten i naturlig storlek — a. En längselter

öppnad blompip. _ b. Blomfodret med pistillen i natur-

lij^ ställning — c. Hanknapparne förstorade — d. En mo-
gen frökapsel _-. e. Densamma på iverea afskure», ivåram-
mig — i. Eit frö i nat. st.
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POLYGONUM HYDROPiPEn.

BiTTER.PoLY GON. Jiingfrii-Jvål. Bitterblad. P. F. RusTut'

ruoho. Tulirnoho, Hanhenpolvi.

Blommorna ha 6 Ståndare och en tvådelad Pistill.

Bladen äro lansettlika och stiplerne mest u-

tan hår.

hinn. Fl. Sv. p. i3o. Cl. S- OcTANDniA. Tiigynia. — Liljebl. Sv. Fl.

g. 71. Kl. 7. TiEMÄNNiNG. 5:qvinn. — Retz. Fl, oecoii. s. 337. — Falk

Beytr. z. top. Kentii. d. Iluss. R. 2. p. 163. -» Murr. App. Med. 4-P' ^\'^9-

Pharm. Persicaria; Heiba.

N.är Nordens Flora börjar att återgå i sitt Vinterläger,

och större delen af Vexter upphöra att blomma, börjar

denna, som är en af de allmännaste i diken och pä andra

fuktiga ställen der vintervatten qvarstadnat. Den har en

annuel mångtrådig Rot, från hvilken uppkommer en några

qvarters hög grenig örtstam med svällda leder och lansett-

lika tunna och släta blad, med helbräddad kant, ehuru

besatt med fina tilltryckta stylVa hår. Stiplernes baljor sitta

tätt åt, upptill tvera och med nerver som utlöpa vid kan-

ten i styfva hår. Axen i toppen äro smala och slokande,

hvarå blommorna sitta åtskilda och blekröda och på ytan

prickade. När nattfrosterne infalla blir hela vexten brun-

röd. Den är för öfrigt hel och hällen så skarp och brän-

nande på lungan, att den icke röres af Kreatur, och kan
äfven, om den färsk krossad lägges på huden, uppdraga
bläsor. Det oaktadt, brukar Landsfolket i Dal att för mun-
skålla tugga den grön, likväl utan att svälja ned något.

I Norrige skall den brukas kokt med vatten för tandvärk
(Fl, Sv.). Som Boskaps-medicin skall torra örten passa i

form af Pulver blandad med Salmiak strödt i elaka sår-
äfvensom färska saften med deri upplöst Salt för dödkött.
Men såsom misstänkt må hållas det prisade bruket af de-
kokten till insprutning i gonorréer, samt det invertes använ-
dandet vid frossor och i rötfebrar. I somliga utländska Fjäll-

trakter nyttjas den fÖr fleurs blanches, och på andra till

gnidning af tandköttet i händelse af skörbjugg. Ändtligen
skola Rötterne begagnas i Sibirien såsom födämne, se-

dan de blifvit i vatten stöpte, och skärpan således utdra-
gen, då de sägas få en icke obehaglig smak,
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Med färska orten färgfls YJle, betadt med Alun och
Vinsten, genom kokning Olivegult, hvilken färg kan göras
mörkare genom tillsals af Jern-vitriol. (Rafn).

Tab. — Öfre delen af örten i naturlig storlek _ a, en
blomma — b. långseftcr öppnad — c. efter blomningen
tillsluten — alla förstorade. -- d. fröet i nat. st. — e. för.
storadt. — f. på tveren afskuret.
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IIIERACIUM UMBELLATUM.

Flock- Nackel. Holanaber,

övlsljellien är rak och slutar sig vanligt i en
blomflock. Bladen sitta spridda omkring stjel-

ken, jemnbreda ocli något tandade.

Linn F!, Sr. p 274. Cl. 19. Stncenesia. Pol. aeqval. — Liljehl. St.

Fl. s. 343. ?;i. i5. SvAORAR. Lika Svågerlag. — Kecz. Fl. OEcon. S.^ag?.

Iijigen afdelning af Svågerklajsen äruimärktare anden, hoi
bviikea tnnn Hnner alla de på det gemensamma blomfästet

förenade blomstren liksom tunglika, eller pä sidan med en
flik utdrsgne (Semiflosculosi). Hos dessa är blomfodret af

olika iörbålJande, antingen enkelt med en rad af Ijnll, el-

ler dessa öfver hvarandra liggande; eller också dubbelt.

Till de andra i ordningen hör Nackel -slägtet, hvsrs i ali-

rn än 11 et f.;:,gninda Blomfoder , nästan bara fäste ^ hörtet

merendels 4:kantiga frö med deras hårliha fjun utan stift

(sessilisl, ger det en tämligen bestämd åtskillnad från de
andra fränderne. Flock-nackeln har en perennerande rot
JTied rak, ofta mer än alnshög stjelk, som är trind och i

toppen delad som en vippa, eller stundom flocklik, för

öliigt klädd med många spridda blad utan skaft, mer och
mindre smala och tandade samt ibland sträfhåriga. Blom-
skaft.-n srå uppräta, och bli tjockare upptill och liksom
fj:illiga samt. finludna. Blommorna äro siora och visa si^ i

Juli ocii Auguslij upplysande de torra ängsbackar, der vex-

ten helst plantei'ar sig. På mycket magra ställen blir ört-

itjelken blott enkel eller enblommig; deremot är det tro-

ligt att Blomvippan knappt blir flocklik, om ej Insekter

medelst digras åtgärd, på det sättet vanskapat den. Som
blomfodret är något hårigt och pipigt, hvilket det egentlji^en

'

ej bör vara hos Nackel blomstren, gjorde Haller etteget
slägte af denna (Intybus). Men då de andre arterne betrak-

tas noga, upptäckes dock öfvergangen. 1 anseende till stor-

lek, mer och mindre delad örtstam, och bredare eller

smalare, talidade eller helbräddade blad förekomma då
och då afarter, bvilka likväl synas härröra af jordmånen.

Dp gräsätande djaren begigna vexten i allmänhet, och
som dea irifves pa magra och sandiga ställen, så är den
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tormånlig, hvarest den finnes, och kund© äfven der odlat;

Blommorna hysa gult färgämne, tjenligt på ylle, och an-

vändas derföre mycket i Schweitz och Ryssland. Med Alua

blir färgen ej så hög som då blommorna kokas med aska.

Tab. — öfre delen, blommande, i naturlig storlek. —
fl. ett blomster särskilt. — b. ett frö med sitt fjun. — c,

en «tråle af fjunet, förstorad.



v.
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ERlOPHOPiUM GAPITATUM. SCHRAD.

Klotformig Ängsuli..

Strået är trindt, med strå smala fårade hlad.

Blomaxet är enkelt och klot rundt.

Schrad. Fi. Gai-m. I. p. t5i. Cl. 3. Triandria. Monog. — Hoppe.

Taschenb. iSoo. j. 104. — Ejusd. pl. Alpin. — Roth. N. Beytr. I. i. 93'

(E. Schaucbzeri). — Hall. Helv. n. i53a (E. yagiiiatuin. b.)

ERIOPHORUM ALPiNUM.

Fjäll -Ängsull. Riwipull. Snip.

Strået är 3:kantigt med mycket korta blad.

Blomaxet är enkelt och aflångt.

Linn. Fl. Sy. p. 18. Cl. 3. Triandria. Moiiog. — Fl. Lapp. s. 24.—
Liljebl. Sy. Fl. s. 19. Kl. 3. Tremänkinc. Eiijvinn.

*egge desse arter tillhörfl ett slägte, hvars hufvudmärke

ar förut (N;o 180- aSi.) tillräckligt aniördt. 1 (ölje af före-

satsen alt genom detta Verk lemna fullständig underrät-

telse om inhemska gräsen, samt de familjer som närma sig

till dem t. ex. de Säfiiha vexterna, gifves troligen bifall

St dessa båda, ehuru de icke äg^ anspråk till anseende

hvarken i Ekonomien eller Medicinen.

Den förre är en rt kiyl på Svenska Floras lista. IVak-

lenherg och Svartz ha funnit dtn i (jallnejderne; den förre

i Lappmarkernes , — den sednare i Vesterdalarne, på sid-

ländta ställen i Särna Socktn. Sc.heuchzer hav likväl känt

den för mer än ett Sekel sedan i de Schv.'cit7,iska fjälhrak-

iernc, hvaresl äfvrn ///•///ff/- myckel senare snniäikte den, last-

an utan au erkänna dess speciHka värdigh-it, livilken vid

nogare granskning icke lär undf.illa boianislen. Med E. ia

finatnm (N;o 281.) har denna väl någon gensenskap, men
rutren är mycket mer krypande, och ger pä särskilta af-

slånd strån, mest ensamma, 4— ^ lu'" höga, trinda, m-^d
2 -3 leder, och näsun bara under bloniningeri. Bladpn ,

Giu^^ider ung!-! ir af sträels höjd, äro myckel sriuda, ofvanpri

fäiade och inunder convexa. Don medJersta slitlan på sljået

älutar sig m«;d ett längre blad, men den öJversta bar blott

tecken dtrtill. Blomaxtt är nästan kiotninflt, tj aflångt eller

egglikt som på d<-n iUcTforandt'. (n. 2,Si). l^lomskaNn äro

desiutom mycket smalare och tätt hopsittandc ; likväl fin-
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nes ett större yttre vid axet* bas, som likt ett svepe drU'

fattar under blomningen. Slåndarne äro 5, med gula
knaj.par. Ullen är helt kort, af utmärkt hvilhet; på E.
Vaginatnm blir den slutligen z—3 gänger längre än axet.

Den sednare eller Fjäll-ängsullen är ett af de smärre
gräsen, n^en tillika ett af de ymnigaste på sina ställen , d^r
knappt annat finnes. Roten, mycket krypande, gyttrar

sig i hårda tufvor tillsammans, be täckt med mörka och

ljusa ijall. En myckenhet strån af olika längd (2-— lo tum)
uppkomma, utan leder, med 3 skarpa kanter försedda.

Upptill bara och slidförande nedtill. Siidorna ända sig (de

inre) med ett kort, köladt, i ändan trubbigt blad. De yt-

tre äro utan blad och mörkare. Blomaxet är minst af alla

Ängsull arters, upprätt och liknar en liten afläng, samman-
tryckt knapp, hvarå de yttre skalen äro aflånga ,

gulbruna

med grön köl; de inre smalare. Ett större sitter nedtill

ytterst, forsedt med en bladlik trubbig spets från ryggnerven.

Fröet, som är (liksom hos hela slägtet) en nöt, blir 5;kanligt,

med qvarblifven spets af pistillen, och den omgifvaiuie

ullen omsider 2-5 gånger längre än axet. I blommorna,

som utkomma i början af sommaren, finnes ej mer än z

ståndare och ofta blott en — och stundom äro könen åt.

skilda på ett och samma ax.

Der dessa begge, särdeles den sednare, vexa , bar

Landtmannen inga fördelar alt vänta sig af jordmånen,

som der är mager, vattensjuk och full med tufvor, hvari-

genom annan gräsvext utslutes. Der utdikningar kunna

verkställas, beredes säkert en bättre utsigt för framtiden,

då ängsuH-auerne försvinna, till ingen saknad för odlaien

och boskapen, för livilka de äro oduglige.

Tab. — A. Erioph. capitatum hela vexten i nnt. stor.

lek, älven som — a. blomaxet. — b. frukten eller nöten

med ullen förstorad. — c. ett enda hår af ullen under

högsta förstoring.

B. Erioph. filpinnm i nat. storlek. — a, ett blomster

särskilt, förstoradt. — b. det nedersta yttre skalet på biom-

fiK(«L —• c. en dui ef det trekantiga strået:.
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DRYAS OCTOPETALA.

Lapps K Dhyas. Pu Isl. HoUa Soleyg.

Örtstjclkarne åto trädaktige och nära roten ned-

liggande. Bladen aro eggformiga och såglikt

tandade.

Linn Fl Sv. p. iSo Fl. Lapp. p. 170- Cl. la Icosandria Vulygy-

nia. — Liljebl. St. Fl. s. 207. Kl. 8- Tjo gmanjjikga r. Älånj^qvian. —
Troil Isländska Res. s. S4- ^ Jlall Siirp. Helr. liist. 11. i553'

Ieke mindre för dft nätta i formen af delsrne, än for ^in

täcka blijmma är Dryas utmärkt blind de vexter som Na-

turen bestämde tiil pryilnad äfven för fjillens hngländta

regioner, hvilkas gräns af eviga ofta skyhöga ismassor säl-

samt contrasterar mot den liHiga grönska, som några vec-

kors sommar framlockar i dalen af dessa snöbygder.

Dryas hör till familjen Ro acecB, och den afdelningen

som Jnssieii kallar Potentdler, så väl som Geum • singlel,

med hvilket den är nära beslägtad. Emedierli.i <^r d^n till.

räckligen skild genom sitt enkla hlowfoder , åtta kronblad,

frönas fjuderlika svans samt. nedtryckta fröfiste. Vexten

är af pereanerande natur; \1.^%% rot trädaktig, äfven som
Örtsljelkarne, hviika olta flere tillsammans, formera en

torfva och äro km .liggande, medan grenar och blad stå upp-

räte. Smala stipitr betäcka stjtlkarne, merendels röda, och

torka samt dels bortfalla i mån som de åldras. Bladen med
längre och kortare skaft äro mest ovala, och vid basen

oftast hjtrtlikt utskurni. I kanten som är inböjd, äro de
groft sågade eller snarare tandade. Ofvanpå är färgen mörk-
grön och ytaa slät, fastän skrynklig, men alltid något glän-

sande. Den undre deremot hvitiuden. D<^ äro länge grön-
skande, och deras substans något hård, hvarföre de också
qvarsitta det följande året, ehuru till färgen förändr«<le.

Blomskaften uppkomma mellan biade.n, längre än de, upp-
räta, rödaktiga, enblommiea; ofta ludna och öfverst besatta

med körtelbärande hår. Sjelfva b'omman, stundom nå<Tt)t

lut.inde, ar stor som på den allmänna Cisten, skön och
ganska hvit, ehuru kronbladen, som ha en eiliptisk form,
äro då och då på baksidan rödletta. Biomfodret dehr sig

i 8 iika flikar, beläckt raidt under med mörka hår. De gula

hanknapparae samt de röda pisiillerne höja kronbladens
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hvlthet, och fruktämnena omgifvas vid basen af en köttig

gul ring. Efter blomningen, som inträffar i Juli på våra

fjäll, fullkomnas frukten, då livarje fiuktämne, sittande på
fästet inom det qvaiblifna blomfodret, blir lika många
ailånga ludna frö, försedde med mer än turas långa fjä-

dexlika trådar eller svansar.

På Grönland finnes en snnan art, som den allmänt

saknnde Prof. Vald{\ Danmark) beskrifvit (i Nat. hist. säilsk.

skrifter 4 b. 2 haft.) under namn af D. integrifoUa. Den
synes ock verkligen åtskild; men de förut i Sp. Pl. f^niox-

ÅG'.Dryas geoides Fall. Murr. Syst. ed. 14 och Dryas pen-

tapetala L, (anemonoides Pall.) höra snarare bland Geura-

arterne, i anseende till deras dubbla blomfoder, som hos

Dryas är enkelt.

Det är mycket troligt att denna vackra ort äfven äger

förmånliga egenskaper som läkemedel. Hos bladen röjes

på tungan beskhet och något sammandragande. På Island

brukas icke ovanligt bladen i stället for Té, ehuru den

uppgift vi följa ej anfört egentliga orsaken. Kamschadalerne

skola emedlertid också begagna dekokten mot reumatiska

värkar och svullna ben. [Haller).

Tflb. — föreställer hela vexten i nat. storlek — a. en

redan utblommad blomma. — b. blomfodret omgifvandf

de mognade irö. — c. ett frö särskilt — alla i nat. st.
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CNICUS PALUSTRIS.

[Caidiius palustris Linn.)

Kärr Tis r el. yaltentistel. På F. Suo-ohäukhe, licva-

okdahke. , .

Blarlen äro nedlöpande, partaggadf», sträfva , i

briidden tandade och uddtaggiga. Biominorna

sirta i klasar mot toppen, uppräta. Blomjo-

drei med knappt stickande fjall.

1,1,111. Fl. Sv. p. 230. C). 19. Syngenesta. Pol. apcina)is. Skånsk KfiS.

s. 3,). — Liljebl. Sf. Fl. s. 35o. Kl. 19. Svägkar. Lika Sva^fiiil.di) ,
med

al]a blomster pipiga.

A f de grunder som vid Vilgtistehi (n. 4 '6) äro anförde,

i alseende på fröfjiinel, tro vi oss berättigade till lörän-

drandet af slägtnamnet.

Denna Tistel är mycket allmän pä kärrängar, och mest

der den lår skygd af större buskar eller träd. Roten som

är 2-årig,. grenar sig mycket. Ortstammen blir ända lili 5

alnar bög och stundom grenig och kantig, samt liksom vin-

gad fif de här och der nedlöp«nde bladen. Dessa äro lör

ölrigt pHrtflggade, starkgröna, och ha tandade uddiga Hikar.

De vid rolt-n bli mycket långa, nästan jemnbrtda, men
groft tandade. De öfre sitta tält vid aljelken blott med nd-

diga tänder. Blommorna framkomma klasvis i toppen af

den dtdade örtsij Iken, på helt korta , bara slj-lksr. Blom-

fodret är näst«n klotrundt med tilltryckta fjäll utan märk-

bara uddar. Småbli)iristren äro vanligt högröda, ibland hvita,

och ses i Juli ocli Aug. Fröna bli alldeles släta och deras

fjun Ijäderlikt.

Oaktadi Tist^lvext ates den af allt slags Boskap och

ännu hellre af hästar, /^fven brukas den i sin spädare ål-

der på Landsbygden i Småland, att som någon KålvsÄt

tillredas. Detia nyttjande är också säkrare än dtn spådom
man på' andra siaikn i Riket häintar af vextens höjd; alt,

nemligen: Snöfallet den följande vintern skall ofelb.-.rt der-

efter, äfven i höjden rätta sig. {Linn. Vesig. resa s. 256).

Tab. — Toppen af vexien i nat. storlek med ett al de

nedra bladen. — a. ett smäblon.ster mycket lörstoradt. —
b. eu frö med sitt fjun. — c. ett hår af Ijunfct säiskilt.
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ANTHRMIS CoTULA.

SunKnLLOR. Siirtiippor. Uvitetejn. Eallerbrå.VåF. Koirati

h (tsi lin k lidi/ien.

B/omfäs/er ar koni.skt, ined hårlika fjäll (emel-

lan blomstren^ Frön b.ira (utan kant eller kras).

Linn. Fl Sv. p.aqsC 19. S y ng enf. s ia. Pol. Siiperfl. — L///V^Z. Sv. Fl.

s. 3/0. Kl. i5. S VÄ GU AU. olika Sv.ii^prljg. — heiz. Fl. oecon. s. 55-

liUornas slcigte skiljes från Hera andra rf mycket lika

ulsecnae, såsom Kaiiiill l»lon)sir(.ii , Krngeblorruaan, ni. m.

i synnerhet genom det Ijalli^-^a biomfastet, hviikei hos de

D5'9snamde ar bart. Och soin de dertill hörande arter ge-

nom stråikanttns olika iine^, ^uil eller hvil, äro sinscn-ieilali

utni.irkte, har nian också iskttagil di'n vid arternas upjuak.

nnnde. tärgkvllorna ha redan (n. 62) visat ett exfrnpel af

de x\\<cA enfärgfid blomma; 8urhullan, hj^ser deremot sina

mot disken brokiga strålrtr. Denna art är annuel och har

en vriden rot; en mycket grenig , upprat, bladig och slät

örtst.'2m. Bladen aio dubbelt parlaggade samt fint delade,

]iHigt gröna, och sällan med något ludd eller hår. På blom»

fodret synas dock sädana. Blommorna sitta ensama på
enkla skalt mot loppen; deras disk är gnlJgLil och mycket

convex, och strålarne hvita, atlånga och i yttersta ändan

3 landade. Mot natten lägga de sig bakat. Fröna bli aflångt

eggformiga och platta, alldeles \\\t\\\ krus, men med fåror

och ibland skroflige; och fastet hvarpå de sitta forliinges

småningom till koniskt, bftäckt med håriika fjäll, kortare

än smäblomstren under blomningen.

Den obehagliga snrn eller egna lukt som örten, i syn-

nerhet under blomfiingen , äger, gör den lätt ökänd. Den
är ock rät' 'llmän vid gator ocli vägar samt nära bebodda
ställen j cch f sr gemenligen stå qvar för kreaturen. Fctr och
Getter sts likväl afbita den. Enligt gammal sägen älsk.-.s

Surknllorna af Paddor, som gömma sig under örten, och
det är derföre man ansett dess utrotande nödvändigt i och
kring bi-gårdar, hviika icke vinna genom sådana gästers

närvaro. Bi påstås också vantrifvas af lukten, och Loppor
icke mindre sky för en dylik blomqvast. Någon skärpa döl-

jrr sig troligen hos vexten, emedan man ^eil blåsor upp-



429-

A N T H BM I S C O T U L -i.

komma i händerne vid dess uppryckande. Emedle/tid an-

ses en infusion på torra bloniniorna som ett icke obekant

hnsmedel för modersjuka. Äfven för Vattensot och liärd-

heter i körtlarne har dekokten varit brukad, liksom för

andtäppa hos kreatur.

Xab. — Halfva vexten i nat. storlek — a, en diskblom-

ma — b. en strålblomma — c. ett frö — d. blomfästet

med sina fiäll. — e. ett af fjällen — alla förstorade.
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SEDUM ALBUÄf.

HviT Bergknopp. Hälleknoppar, Mörtgrlis. Jripma-

dame. På F. Kufwn-marja.

Bladen sitta skiftvis, aflånga, trinda, trubbiga ut-

stående, slära. Örtsljelken delar sig upptill

som en Blomvippa.

Linn. Fl. Sv. p. i55. Cl. to. DscANnRTA, Penta^. — Liljehl. Sr. FL

I. TSg- Kl. 7. TiEMÄNNiNG. it^vliin. — Retz. Fl. oecon. s. 669. — Hall.

Stiip. Helv. Hist. 11. 95g.

Oom Slägt- karaktern och Vext familjen bliFvit forul

(n. r/|9,) detaljerad, må de specifika märkt n, hvnrigenom

denna art skiljes fiån sina slägtingar, endast anföras. Den

är perennerande och trifves i synnerhet pä klippor, sär-

deles der fuktiglieter qvarstadna. Siundom intar den ock

andra ställen, såsom taken i Dals Jand. Roten är fintrå-

dig. Flere stjelkar vexa ofta tillhopa, nedtill kulliggande,

men sedan uppräte, cS 4 tum långa, besatte med cylindri-

ska^ köttiga och blågröna blad. Vexten formerar en liten

vippa i toppen, skifrvis grenig , som ett Herblommigt knippe,

utan blad. De taliika blommorna pryda då den torna och

nakna hällen i Juni och Juli. De äio hvita men han knap-

parne röda. »Stundom blir h' la vfxten röd, som mot de

hvita blommorna ger ett täckt utseende.

Vexten liknar sitt slägte att jemte sin succulenta egen-

skap äga någon skärpa, och kommer , enligt Nnl/urs wtyg,

Ilushnopparne (S. Telephium) närmast. Samma berömde

Förf. piis«r srtften (efter eget försök) i Lifinoder flod, och

anför Qvesnois uptigift såsom saker, att saften föriräffii-

gen renar elakartade sär , och kan med fördel biukos i sjellVa

Kräftan (certo in eo malö a?gniin resliluit. HoIl.). Älven

örten krossad och som omslag brukad på välkände hemor-

roider säger han också vara icke utan nytta.

Getter förtära den vexnnde örten; Kor försmå den

icke heller, dä smakligore foder felas. Till blnnnirig af Sa-

lat passa bladen, h\ilka derlill användas i Danmark un-

der namn af Tripmadam, thnru detta egentligen fiMkom-

mer en annan art eller Sedxnn riipestre, iivilken i Holland

för sådant ändamål odlas.

Tab. — Hela Vexten i nat. st. — a. en blomma — b,

de mogne (5) frökapslerne, lillsammansillande på biomfod-

rels bas — begge förstorade.
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STACHYS PALUSTRIS.

KXrr-knylört. Svinlnyler. På F. Sianpähhäna.

Blaflen äro bredt lansetrlika, utan bladskaft,

men halft onifatrande örtstammen. Blommorna

sitta i krans (ungefär 6 i hvarje).

t,inn. Fl. Sv. p. ao6 Cl 14. Did ynami a. Gymnosp. — L ;//'<?/a Sv. Fl.

9. a47. Kl. II. TvÅvÄLDiGE med bara frön. — I\.etz. Fl. cecon. s. 703.

D.'å blomkronans nedre läpp har nedböjda flikar å omse

sidor om den medlersta större, och Ståndarne luta åt si-

dorna (efter blomningen) på en blomma hvars skapnad

och inre delar hänför henne till ofvannärnde klass, så är

den en art af Knylört-släotet, som derjeinte hör till Vext-

familjen med blommor i krans sittande (Verticillatffi).

Denna har en perennerande Yxoi som kryper och Rot-

skotten bli omsider knyliga (stolones tuberosi). Örtstjelken

får alnshöjd, är rak, fyrkantig och sträf af nedböjda hår.

Bladens öfre yta är finhäric;, den undre liksom ullig med
nätlika ådror. De nedersta bladen få helt korta skaft. Blom-

spiran (eller rättare axet) är lång och tät; de underste

kransarne blott något frånskilde, och deras blommor (mest

6, ibland Hera) slå ut i Juli och Aug. , purpurröda, men
med nedra läppen hvitsprärklig.

Sfelfva gröna örten har en frän och obehaglig Inkt

samt besk smak, och lemnas derföre vanligen orörd af bo-

skapen utom af Fåren, eljest i allmänhet mer grannlaga.

Rötterne deiemot erbjuda Svinen en behagligare kost. De-
ras knylor äro af mjölaktig natur och af icke vidrig smak.

Som örten blir ett ledsamt ogräs, der den får rola sig,

helst på sidländta åkrar, kan detta till någon del förekom-

mas genom Svinens flitiga bökande. Man har äfven före-

slagit samma rötter till Nödbröds-ämne för menniskor^ ni

-

tingen blott genom kokning beredde, eller torkade o( h

malne till inblanning med annat sädeimjöl. I forijtiden var

örten en af de så kallade såriäkande, och kändes under
Xiamn af Mnmthii aqnatici acnti lierha.

Tab. — Öfre delen blommande i naturlig storlek. —
».. en blommpip öppnad på sidan. — b. blomfodret med
pistillen. — c. en knapp 2-delad. — d. fröna, som de fin-

nas inom blomfodrets bas. — e. desamma, förstorade.
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ALOPECURUS AGRESTis.

Renkaflb.

Stråfit är rakt, något siräFt. Axei cyllnarlsltt

enkelt, afsma!nand«. Blommornas yttre skal

äro öfver hälften sf^?Timanvexra , bara, men pa

kölen fmhåriga. Borået är dubbelt längre än

skalen.

Unn. Sp. Pl. p. 80- C 3. Triandria. Digyn. — I./'/eW. St. Fl. «.

515.? Kl. 1. Tremä.nningar. 2:qv;nii. — Ketz. Fl. oecoii. s. 4i' —
Schreb. Beschr. der Gräser. i. 140. T. /g f. 2.

O,m detta grnsslflg är verkligen funnit hos oss, utom

på Gottland och Öland, der iivorlz sett d.t, kan nu p]

med säkerhet afgöras. I vår gamla Flora är det icke upptagit.

Det vexer på gräsrika åkerrenar, i synnerliet lerjoid,

och smyger sig äfven in i sjelfva Skrarne, men gör lika

liten skada som nytta, emedan det löga sprider eller ro-

tar sig och kanske är blott annuelt. Strået blir 3 qvarter

högt och rakt, aldrig kulliggande, och är mot toppen

bart men strält älven som bladen. Axet, stundom 3 tum

\aiX\g\, är smalt och rrindt men spetsar sig mot ändan, af

alldeles enkelt utseende; dock nogare betraktadt, sitta of-

tast 2 — ibland 3 blommor på en sijelk , ehuru så hop-

tryckta att axet väl icke förtjenar namn af vippa. Färgen

är än grön, än violet. Märkvärdigast äro de förenade yttre

b!'.)raskalen med sj^nbara nerver. De inre ensama äro

af samma höjd och glatta på yt«n med ett borst från b«sen

— af dubbel längd mot skalet, och böja sig under tork-

ningen tillbjika. Från Angkaflcn skiljes denna art så väl

genom sill enklare utseende, som förenade yttre blomskal

samt deids, utom på kölen, mindre håiiga yta.

Såsom fudergräs betraktadt har det icke stort värde;

men bland så niånga andra begagnas det af kreaturen.

För öfiigt lofvar det genom odling ingen vidare förmän.
Likväl nyttigt i något ötseende, lörtjcnar del sin plats i

en ekonomisk Flora, och förtställes nu som en rekryt på
vår egoH Ortlängd.

Tab. — Gräset i nat. storlek. — a. en liten gren
hvaraf axet är sammansatt. — b. en blomma, lOiitoiad.

— c. de yttre blomskalen, hopvexta. — d. det inre med
borstet. — e. stånUanie med pistilleme.





Förslag

till en beständigt blommande Blomstergård.

D et är en uppställning af blommande vsxter under alU

de månader, hvilka i vått klimnt kunna tillåtri Blomster-

älskaren, att medelst odlande under bar himmel iömöja

sig åt Florns ombytiiga fägring.

Hiirvid är stt mäika:

i:o Att som vår iniiemska Flora erbjudfr flera in-

tressanta föremål att cnilivera, äro ätskiiliga sådana bland

de ofriea blandade. Dessa äro, så framt de blilVit i Sv.

Bot. redan u])plagna, med deras nummer utmärkta.

2:0 Blommornas färger betecknade med boksiälVerne

r. röd, g. gul, h. hvit och b. blå. Lökvexterne äro dess-

utom för mera tydlighet med * utmärkte.

3:o I anseende tiil blomstrens blanning, böra vexterne

vid planteringen (om tillfället medgi(ver) så arrangeras, alt

särdeles de med hvita blommor blilva i större mängd, e-

medan alla andra färger dermed lätt förbindas. Den gida

färgen blnndar sig bättre med hvitt än med blått och rödt,

derföre böra de 3 sista färgerne, när anläggningen skall

föreställa en glad målning, icke utan rillblanning af den
hvita ställas tilisnmtnans. Och för att försköna målningen,

kaa emellan 2 guiblommiga en hvit, och emellcin 2 livita

en röd eller blå planteras. Enformigliet kan väl stundom

äga rum, men en bättre smak- ger snarare företräde åt den
flerfärgade sammansättningen, än åt den enfärgade scenen.

4:0 Som alla desse äro perennerande vexter, och iiviL

ka vi förmoda tåla klimatet; men en del äro Blomster bu-

skar, och desse såsom vidsträcktare fordra större uiiym-

me, skilde från de öfriga, så äro sådane tecknade med
B., för att lättare igenkänna dem på iöijandc lista:

I April

(om väderleken är så gynnande).

Anemone hepatica- Blåsipp'^ fl. pl. & simpl. r. n. l4l'—
. -fjulsatilla Barksippa. b. n. aga.— neinorosa Hvitsippa. h. n. 3.

Alropa MandroQora Mandragora. r.

Cornns masculii Cornel • buske. h. B.
Croci/s vfirmts "Vårbhffian. g b. *

BiUbocoiUuin verjiinn YåriiJja. r. *



II

Hundtand- lilja. r.

Hytter, h. r. n,

Vår Adoriis. g.

Safirblomma. b.

Tibast. r. B.

Laurelbuske. g.

Snöliljs. h. *
— h. *

Isblomma, g.

g- *

233.

n. 7.

B.

Jir) tlironiwn Dens Canis

Ballis pereimis

j^donis vernalis

Cyno^lossmn ompJialodes

Dapkne Mezerenin
— la iireola

Galanthus nivalis

Leiicojiim vernnm
JieUpJwriis Iiyeinalis

2inrcissuspsendo7iarcissus Påsklilja.

Fr imuhi veris g.
j— elatior r. \ Yxliiggor.

— vulf^nris g )

Tnlipa svaveole.ns Duc van Toll Tulpan.

Viola odorata fl. pl. & s. Luktvioler, b. n. 8.

Cydamen Coiirn — r.

^niygdalus pnmila
— 71ana

Anemone sylv&.stris

— pratensis

Asphodehis Inteus

Calt.ha pahistris Jl. pl.

Cardamine pratensis

Centaurea Tiioniaiia

Colutea arhorescens

Cojivallaria bifidia

— majalis (1. pl. & s.

.— polygonatuni
—^ raceinosa
— verticillata

Cypripedium Calceohis
JJodecatheon Meadia
Fritlllaria imperialis r. h,

— Melsngris r
— pyrenaica r. b.

Gentinna acaulis —
Geraniunt sanpnineum r.

— rejlfixuin b,

— striatum h, r.

Jif^prris matroaalis. Jl. pl.

Jiyaci/it/ius orientnlls

— botryoldes
— mnscari
— cernnus
-— non seriptUS
— monstrosus

Frimula Auricnla,
'— farinosa
— cortusoides

I Maj.

> Dvergmandelbuskar. r. B.

6kogsippa. h.

Angsippa. n.

Aslodel- liljor.

Kairieka. g.

Ängkrasse. h.

- b.

BlåsJirter. g.

Ikornebär. h
Liljekonvaller,

299-

g-

n. 200.

n. 35o.

h. r. n. 9.

r.

— h. n. \i.

^ h.

h.

J. Msrias Toffel.

Virginlansk Majblomma, r.

Kejsarkiona *

Damspelslilja *

PyreneJsk Lilja *

Vår-Genzian. b.

Storknäbbar.

Nattvioler, r.

Orientaliska

Druf 1

> Hyacinter



ni

Iris (lorentitia h.

— (jermnnica b.

— ^raminecL h.

.— puinila h.

— sqttalens g.

Lonicera Periclymemnn h. n.

— cnprifoliiini h.

— se/nperi'irens

— coeriilea

— tutarica
— iijgra

-T- clisrvilla,

Lychnis dioica. r. h.

ISarcissns Poeiicus

P/iHadelph iis coronariiis

Ra/iiinciilns hulbosus. H. pl

Svärdsliljor.

B. oGo.

r.

h.

r.

h.

g-

Caprifolier.

Lonicerer.

n. 140.

n. 555.

Fhiox paniciilata b.

— diiuiricata b.

— glaherriina r.

— odorata h.

Spircea erenata h.

— Uypericifolia h

.

— opniifolia h.

Syringa vul^aris h. b. j

Narcisser, h. *

Sctiersmin. h. B.

g. n. 387.

\ Phioxblommor.

Fursica
— Ckinensis

Trollius Kuropfius
— Asiiiticns

Tidipa Gesneriajia
— syheitris

Vprhasciitn Phoeniceum
f-^inca major

mirior

Spiréer. B.

Syrener. B.

Bullerblomster, n.

Tulpaner, h. g. r.

Lukt tulpan, g. *

Kungsljus, r.

Yintergröna. b.

5Sa.

*

I Juni.

tomentosa g. j
Millefolier.

Acoiiitiim Sfjjtentrionale b. Lappsk Aconit.
Aiirosteiruna coronaria h, r.

Ancknsa hnlica b»

Anturhiiijiin majus h. r.

— alpiniim b.

— Monspessulnnum h.

Aqidlegia vulgäris b.

— montana b. h.

— Oanfidf/isis r.

Cainpafiula /m'di.ii,n

— ptirsicifnlia

— pyrdiniäalis
— Tracliednm

Cineraria glauca g.

Akerlejer.

Antirriner.

n. ii8.

Klockblommor. b.



ly

Borst

-

Kinesiska

FJHcier-

Stota

Delphi/iinm eJatnm
— grandijlornin

— urceolattini

exaltatum
— iniRrfuedimn

Bianthus Ciinhmianorum
— bar batus
— chineiisis

— pjvinariiis

caryophyllus

B'ig,ualis haéa g. \— -purpiirea r.
(

Jlemerecnllis fla\>a

Epilobium lalifiiinm

augustifoliuin

hirsutuin

Hieraciuin aurantiacmn

Jris psp.ndacorus
— biflora
— Gyldfnistedtii

— Sibirica

— spuria
— snsiana
— sauibiicina

— versicoh^r

— Xiplunrtt

Leiicojiini cvstivjiin

Lilinm chalcednnicwn spräcklig

,
— vinrt.a^ori krull-

— bnUnfernin brandgul

pomponiiLin röd

Lychnis inscaria H. pi & s.

Flos cuculi

Polemoninm cccrulenm. b.

SaxifrOi^a Jiypiioides. h.

Spiriea snlicifoUa. r. B.

Filinendiila

— uhnaria
. yinijiciis

sorbifoiia

trifoLintn

Sonclius Sibiriens b.

Rlienni Bhuponäcum
. . ur.dulnlnni

Rosa rnbiginosn (r)

chlorophylla ( g

)

pendnlina (h )

, centifolia (r)

yaleriana phiL b,

— rubra X.

yihnrtiiim opulns. Ii. pb h.

Dclfinier. b.

NegUkor. r. h. g.

Fingerbors- blommor.

Kinesisk lilja, g

Epilobier. r.

Guldblomma,

n. 130,

r. g.

no.

Svärds- liljor.

Lilja.

Sommarliljor. li.

i

l^jäiblomster.

Gökblomster, r.

n. 3t)g.

r.

Filipendula.

Elggräs h.

h. n. 1 5

i

n. 189.

B.

Rabarber blomma, h.

hnea (q) ochrolenca (h)

ciunomoniea (r) iiltaica (nj

cawpaniilata (r) alba (h)

B. Törnr^.'sbuskar.

Snöboll- buske B,



I Juli.

Arhillea p-nnnica fl. pl.

Anfiinonc. vaTrisiiJlora

Aiitho.ficuin llliaf;o
j— lili/isirrun

Tasenskönor. \i.

N.Ticiss, Iivitsippa.

n.

Snnd • liljor. Ii:

n. 207.

h.

Syrisk silkesplanta.

n.

Hedblomster, eterneller.

St. Foifl. r.

— rnmoiuiii )

Asclepins Syrinca

Asirag,alus glycyphvlhis g.

.

—

ffilrf^ij^arniis h.

—

•

i: Ii,sinosas g. h

B ! tomUS lunhellotus

Cheiranthns inctinus

— ^Inher

Cleinatis idticella r.

—. iatpprifolia r.

— recta h.

Co7-eopsis tripteris g.— verticillata. ^.

Drncncppkahim nutaiis. b.

Gladioh/s coininunis. r.

Qnaplialiiiin arenarinni.

Hedysarutn On nhrych is

—

.

Canadensf^ h. r.

llellnntlius pigantfius g.

—

.

inuhiflorns g.

— eiid,~.capt:talns g,

Hevierocaliis fiiha r. g
Hasperig ti-istis

Hypericmn Ascyron. g.

Jnula Hehanatn. g.

Jris vnrieijiatd.

Jjavandiila y^pi^n.

Ijiliti/n caiididnrn.

Ijycknis clinicedonica, fl. pl. Elds- JNe^iika

Lyninm Europemn. r. B.

Mnliui inosckata
Mfilissa ojjicinnlis

Monarda didyina r.

— fisttilosa r

— clinopodia h

Orcfris InfoIia h.

— conopsea r.

•— inaciilata v.

Oripanutn Majorana
Papaper Orientale r.

— Rkir.ds Cfiinensis r.

Thlox viacnliita r.

Hudheclda liirta

— laciniata
— triloba

— purpurea r.

403.

r.

2157.

Säflilja 11, r. n. 29G.

Lölkoior r. Ii.

fijuvioler r. II.

Italiensk klang-refva.

Nattvioler.

Storbloinmig Johannes- ört.

Alrin<lsrot. n 67.

Sp.-ficklig SvärdsLilja. Ii

LaveriJeJ. b.

Hvit Lilja. h.

b.

Dosmans blomina.
Citronmeliss. h.

Speceri blommor.

Örkisblommor.

Mejram.
Orientalisk

h. Kinesisk i

h.

n. 514.

n. 4i3.

Vainio.



VI

Ruta grai'eolens g.

Sahda ojjlcinalis b. r.

Saxifra^a sormculosa •»

— cotyledori /

— punctdta i

—' mnbrosa J

Thalictrnm oquilegifoliiim

— atropurj)tireturi

Tradescfintia vir^inlåna b

yeronica Sibcrica h.

— Virginica li.

— maritima b.

— tongifolia b.

— gla/>ra b.

— gentianoides b.

V inruta.

Salviff.

h. Saxifrflger.

b.

r.

Arenpris.

Augusti.

r.

Acten racemosa. h.

Aconitiini camariim b,

— tauricuin b.

— IiapelIUS b.

— jieotDontanum b.

~- vohibile b.

Alcea rosea
\

Asclepias amcena r.

incarnata r.

Chelone glabra
^— hirsnta

— obliqua
— barbata

)

Chrysocorna linosyris g.

— biflora g.

Dracocephalum Ruyschiana
p^irginicini

— 6ibericum

'Eryngium planuni
_ Amethy^tinum

G n a])ha linm margaritacenin

J-Jyssopus ojficinatis

Ixia Chineiisis

hnthyrus latifnlitis r.

Lavatera T/uiruii.iaca

J^obelia Cardinalis r.

Miniulus riugf^ns g.

Morjna pf-rstca h. b.

Myosotis scorpioides

Ranunculus aconitifolius

— acris

Stormhattar».

Stockrosor, h. r. g.

b.

b.

b.

b. h.

b.

11. Eternell.

b. Isop.

h.

Stor röd Latyr.

r. B.

Kardinal- blomma.

Förgät mig ej.

il.

H. pl.

s-

254,

n. 72.

n. 375.

Kosa



VII

Rosa ludda r. 1 _
— Carolina r. |

'

Saponaria ojjlcinalis Fl. pl. b. Såpneglikor.
Solidaga altissima

— Canade.Tisis

— integerrima
— virgaiirea
— lanceolata
— rigida
— Jicxicaiilis

Statice Armeria. h. r

Tanacetuni vulgäre g.

n. 338.

Strandblomster.
Renfana. n. 8i.

I September,

b,

b.

r.

r.

h.

g-

Aconitum variegaium.
— Anthora. g.

Aster ^stiviis

— alpin US
— Amellus
— graridiflorus

— JSovi Belgii

Crocus yiutunuialis

Qolchicum autumnale
— variegatuni

Dianthus Ckinensis r.

Gentiana Aiclepiadea
— Vneunwnanth

Helenium autumnale
Leucojujn autumnale
Liobelia Siphilitica

LiOincera sempervirens

Hosa seinperjlorens

h. b.

— hicolor. b.— divaricatus. b.— dmnosus. h.

— tnacrophyllus. ii.

— spectabilis, r.

Höstsafran. *

b. Nakna HöstLiljor. *

Kinesiska Neglikor.

g-

e. b. — Höstklockor,

g.

HöstLilja. h. *

b.

r.

Kinesiska Törnroser. n.

I October.
Ast er Cordifnlius
— ericoides

— multiflorus
— tardijlorus

Bellis perennis.

novcB Anglice. b.

puniceus. r.

Trade canti. b.

undulatus. b.

h. —
b. —
b. ~
b. —

r. h.

Chrysantheumm serotinurn Vinterblomma. \\. g.
Eupatoriiirn Cannalnnuin r.

Potyf^onuin Bistorla r.

Frimula Auricula g. r. Aurikler.

I JNTovember,
om kölden icke ännu tagit öfverhanden.

Asteres. Bellis. Colchicum. *

Helli^.horus niger. f- iola tricolor.

Crocus aiituninalis. *

Clir^ santheniuui seroiin um.



SYSTEMATISKT REGISTER

ofver de i Sjette Bandet af detta Verk förekommande
vexter.

Cl. 2. D I A N D R I A.

N:o 1. Pdg
ligastrum vulgäre. 415

Cl. 3. Tr, lAND RI A

Erlophorum capitatum
alpmuni. 4^6

Alopsousiis agrestis. 4^'^

Phieum Phalaroides. 396
— alpinum. 4i4

Melica cserulea» 365
— ciliata. 4"^!

Festuca arandinacea, 570

Cl. 4. Tetrawdria.

Globularia vul^aris. 364
Scabiosa columbaria. 591
— succisa^ 42-'-

Galium aparine» 419

Cl. 5- Pen TAND RiA.

Ijithospermura ar-

vense. ogG.

Symphytum officinale.4iS.

Campanula Rapun-
cuioides. 596,

lasione niontana. • 4o4
Impatiens Kol i Tan-

gere. 571
lledera Hplix. 397
Ghenopod'iim album

b. vindjö. 411
Iniperatoiia ostru-

ihlum. 06S.

Selinum palustre. ö8"
Scandix odorata. 3^4
MeracleuKi sphoncTy-

lium. 363

Cl. 6. Hexaneria.

Lilium bulbiferum. 598
— Martacrorii 581.

Flitillaria Meleagris. 576.

N:o 1. Pag-.

Onilthogalum um-
bellarura.. 5SS.

Aiithericuin LlHafjo. 4'-'5..

Convallaria muliillora.392.

Cl. 8. O c T AKDKIA.

Polygonum avicularf». 406
— Hjdroplper. 4^4

Cl. ro. De c AND RIA.

Sedum album. 430.

C!. ra. I c o s AN D R I A.

Dryas octopetala. 4a7.

Cl. l3. P o LYAN DR

Heliantliernum vul-

g.ire.

Anemone Ranuncu-
loides.

Ranunculus acris.

—
- bulbosus.

— nivalis.

— repens.
— sceierarus.

Trojlius Eurepaeus.

391.

405
375
5S7

594
400
413
583,

Cl. 14 DlDTNAMIA.
fepeta cataria. ^to

Baiiota ruderalis. 589
'"facliys paJustris. 43i.

Melampyriim nemo-
rosum. 425.

^1. 15. Tet K AD YNA.MIA.

Ciikile maritima. 407
'urritis glabra. 399.

Cl. 17. DiADElPHIA.

Lathyrus tuberosus. 052.

N:o r. P.ig-.

Anihyllis valneraria-. 395»
Sparl.um, scopariuru. 421»

Cl. 19. Stngenesia.

!Ci>icus lanceolatus. 41Ö.

j — palustris. 423.

;Hieracium umbella-

j
tura^ 4:25.

Artemisia vulgaris. 417»

Anihemis cotula. 4^9^

Cl. ao. GTfNAKBRIl.

Orchis marulata. 4i3'
— Sajnbucina. 5fia»

Aristolochia clema-
titls. 577.

Cl. 21. Mo N OE eiA.

Carex acnta. ^oS^

Betula nana. 379'
Fagus sylvatica; 56i»

Cl. 2a. Di 02 CIA.-

Salix fragilis. 567.
— herbacea. 37^»

Hippophaé Rhamnoi-
oes. 385»

Cl. 23. POLYGAMIA.

Acer campestre. 405.

Cl. 24. CrYPTOG AMIA*

Equisetum palustre. 4021
Aspidium cristacum. Sgo.
Osraunda regalis. 366.
Botrychium Lunaria. 372»— rutaceum. —
Ophioglossum vulga-

lum. 37S,— microstichum. —
Cetraria nivalis. 384.
Conferya littoralis. 4;io.



REGISTER
vf\>er Sjetle Bandet af Svensk BotaniJi,

A.

ixard-Ackern 332.

Acantlius mollis 5G3,
Acera Juss. 4<^9-

Acer CAMi>EsTi».E 4091.

AcJstringerande ^91. 406.
Afföffinde 597.
Aggreg«ta3 pi. 564-
Ana Coernlea L. 4or.
Allmän Bulli;röloaister-Ört

385.

Allmän klotblomma 364.
ALLMÄisf Ranunkfl 595.
Allmän Soiiwifva 391.
alopkcurtjs agrestis 432.
Alstrande blommor 396.
Ament.Tcea? ])1. 36i.
And täppa 374-
ANEJvroNP I\am)nculoibes 4o5. Bi åse Uanunkel 4^^
Anthemis CojiTLA 429. Blå slok 401
ANFHERlCrM LiLIiGO 4o3.
Anthyilis vulneraria 395.
Antidot mot Ranunkler 375
Aniyll- ört 595.
Apjuine }ib?i. Piiarm. 4'9"
Apteks Vallört 418.
Aristolochta Clematiiis 577.
Aiistolochia rotunda & lon

ga 377

Bergskrabba 364'
Bersfgras /\o\y.

Beilehems stjerna SSS^

Betula nana 579.
Binka 4*7.
Bistyng 378.
Bitande egenskap 375.
Bitterblad 424-
BjTTER POLYGON ^\2.^'

Bjömfloka 563.

Bi älska blommor /^o.\. ^10.
— sky vexten 429-

BindKöd stillande 372. 418.

Blod, stockad 766.

Biod ställning 418.

Blomster for prydnad alt oj-

Ja 354. 375 376. 585. 391,

393. 400 - 405.

Blomstergård beständig Tilh

Blåsor uppdragande 4^*r
Bla starr 408.
Biås lång 420.
Bokpermar 36r.

BoK- Träd 56 i.

Bönset- l^o6.

Boskaps - Medicin 568. 377»

389. 458. 424.
Botrychium Lunaria 372.

Aristolochia vulg. s. tenuis Botrychium Rutacelm 572.
Pfiarm. 377.

'"
*

"^"

Aetemisia vulcaris 417-
Aska 4i5. 417.
Askar, virke till 385.
Asperifoli» pl. 418.
Asphodéles Juss. 4o3.
AsPIDIUM CRISTATUM 39O,
Atriplices pl. 411,

B.

Bffllerbrå 429.
Ballota fliba Fl. Sv. 38^.
Baliota nigra L. 309.
BaLTi-OTA ntJDFRALIS 389»
Bark, till g^rfning 36t.
Barscz,. Polsk soppa 363,
Benbrott 408»

Bran ca ursina 363.

Brandgijl Lilja 398.
Bredbladig Latyr. 382.
Bromus littoreus 570.
Bråck 366. 378. 418.
Bränsle 36i. 079. 4<^9*

Bränsår 397- 417*
Branvins ämne 365.
Brödämne 36i.

Bunias kakile L. 4^«
Bunrot 41 7'

Bnris 4^7*
Bynka 4'7'
Byiior 36r,

Bädd 379.
B.;k 36 1.

Böna 4 '7*

Boss* och Laddstockar 409*



Register.

C.

CafFe- substitut - 419.

Cakile maritima 407»

Calamariao pl. 4^8.

CalyciHorse pl. 585.

Campanulaceae pl. 4°4'

Campanula Rapunculoides 369.

Campanula Rapunculus 563.

Capita d Hor. 41Ö.
Caprifolier fam. 397.

Cardaus lanceolatus L. /!^v6.

— Marianas L. ^16.

— palustris L. 428.

Carhx Acuta 40S.

Carlhamus ^i6.

Catarral- hosta /^iz.

Centumnodias hba.Pharm.406.

Ceramiutn tomentosucn ^20.

Cerfeuil musqué 374*
Cftraria nivalis 384'

Chenopodium album L. 4ii-

ChENOPODIUM album b. VlUIDE

411.

Chenopodium rubrum L. ^11.

— viride L. 4'*'

, Cliirjonim. — 588.

Cister Syi.

Cistus Helianthemum L. Sgi.

Cnicds lanceolatus 4^6.

Cnicus palustris ^zH.

Coenotbalami Ach 384-

COKFERVA LiTTORALIS 420'

Consoiida major Pharm. 4^8-

(^ONVALLARIA MULTIFLORA 5c)2.

Coionarini pi. 4^3.

Corydales la mil. Juss. Zji.

CruciFeras 407-
Cryptogami klassen 420.

Cynocephalee Juss. 4 '6.

D.

Damspels Kronlilja 376.

Df^kokt 427."

DHviFs Bit 422.

Dosor, Lådor, Virke till 409.

Dragande egenskap 4^5-

Dryas anemonoides, geoides,

')ntegrifvjlia,p(;ntap'.Lala427.

Drvas ocjlopetala 427.

Dvergbjörk 37g.
DvERG • Pil 367.

Dödkött, att borttaga 434*

E.

Elaeagni Ji/ss. 585.

Elaka sår 424*
Elektriskt sken Sgö.

Emmenagognm 4'7*

Engelska sjukan 366.

Epiphyllosj)ermae 366.

Equisetum pa lustre 4^2.

Eriophorum alpinum 426.

Eriophorum capitatum ^z6.

Eriophorum Scheuchzeri 426.

— vaginatum b. ^zQ-

F.

FaGUS SYLVATICA 36l.

Fallande sot 417*

FeSTUCA ARUNDINACEA 37O.

Festuca elatior 570.

— pratensis 370.

Finnbär 385.

Finsk Ingelära 53o.

Fisk-katsor 401.

Fjädervext befordrad 377.
FjÄllkampe 414-

Fjällrapa 379.

Fjäll- Ängsull 4^6.

Flenkampe 396.

Flenslägtets kännetecken ogS.

FLOCKt-LOMMlG VÅRLÖK 588.

Flock -Nackel 425.

Flygsand- vext lör 577. 385.

Flytande ögon 378.

FLÄCK.1G Orkis 4 '3.

Fläder Orkjs 362.

Fodervexi för boskap 365. 370.

SgS - 396.
_ '

för lär och getter 365.

386. 415. 4^^9, 43 1.

— för svin 5S6.

— för Renen 394 4«4-

— behaglig 423-425.
— oduglig 591. 'f\OZ. 4^3.

426 4?9.

FredHgs- björk 379-

FfilTlLLÄRU MeLEAGEIS 376.



R E G I S T E K. a

Fritillatia pyrcnaicÄ SjS.

Frossa, 3:dje dags 477*
Frossmedel — SyS. Syo. (\^l\.

Frätsår, åstadkommande 412.

Fyllning i Ankor, Gäss 4'7'

Fägelmjölk (Lac avium) 588
FÅG EL-P t) I vG o N 4 *

' ^^*

Får niiäia ullen al betet 402
F^ÄLTVÄCD 59^'.

Färg- musk 89 1.

— nöt 385. 4'^9-

— rödbrun kräpp 4^9'
— svart brun 385.

— vrgogne 587. ^\oQ.

— — dorée 410.

— viol et mörk 41^*

Färgkullor 429.
Färgämne, grönt \zz.

— gult 071. 374- 379. 385.

395. 4z2. 424-425.
— röd t ,373. 4'9-

Föda för boskap 369.573. 4oo-

421. 4^8.
•— för bi 428.

— för får 397- 4o4- 4'^'— för getter 371. 407. 4i3
430.

— för grisar och svin 36

1

406 4 '6. 45 1-

— för harar 421.
— för hästar 407.
— för småfågel /\oQ. 416-

Födämne för menniskor 565.
'6'6\. 424- 428.

G.

Galicm Aparine 4*9^
Giktplågor 375.
Globdl/vria vulgaris 364»
Gonorré 424.
Goose grass, Clivers 419.
Grenbl^dig Vårbräken 572.
Grus slok 365.
Gråbo 417*
Gråbön 4^7'
Giönkål 363. 4^0. 406.
Grönpil 573.
Grönsjuka, speeif. för 4^0.
Gul balsamin 371.
Gullskålar 376^
Galsippa 40^

jGulsot 38/.

Gyllenåder, blind 389.
— värkande 371. 4^^^

Gyratas 366.
Gårgräs 406.

Gödningsämne 420.

H,

Hfafstörne v385.

Haftorn 385.

Halapaja 373.
Halava, Selava 375. ;

Hampämne 421.
Hanhenpolvi 42^4»

Hareris 421.
Harkummin 363.
Harva pling 395.
Hattar 401-
Heder 397.
Hedera arborea Pharm. 3^7»
Hederaceac pl. 397.
Hedera Helix 397.
Hederartade, vext 397.
Helianthemi hba. Pharm. Sgr.;

Helianthemum VuLGAnE 391.
Heracleum sphondylium 563^
HlERAClUM UMBELLAIXTM 425.
HlPPOPHAE Rhamnoides 385»
Holia- Soleyg i\^'j.

Horletta 586.
Horntisiel 416.
Hudlöähet, görande t^iz.

Hundloka 363.
Hvalkullor 583.
HviT Bergknopp 4^*^*

Hviteteja 420.
Hvitsippa 4.05.

Hysteri 410. 4 '7»

Hypophyllosperroas 560»
Håll och sting 399.
Hållrots- Ört 377.
Häckar 385. l\\b. l\Xi,

Hälleknoppar 43o.
Hängblomstrige vexter 36l<;

Häpjän kamus 371.
Höftverk 575.

I.

ImPATIENS NOLI MK TANGERB %'Jli

fimperatorla Ostruihium 36^ .



Register.

Imperialis Jiiss. 576.

Indigo- substitut. ^oQ.

Inhägnad 585.

Invecklande egenskap 418.

JaSIONE MONTANA ^0\.

Jasmineas Jnss. 4i5.

Jert 5So.

Jordmöss 382.

Jordnötter "SSa.

Jungfru Mari(?c bröst, förklä-

de, hand, nycklar, rock 4i3.

Jungfru -Tvål 424-

Jätte£[röe Syo.

K.

Kakil- ört 407*
Kamelhårs beredning 408.

Kanan- ruoho 406.

Katt -mynta 410.

— näfta 4'®"

Kieru-ruoho 4 '9»

Kissan-niinilu 410.

Kjäsuxen-känimene 4^3.

Klejnbirk SyQ.

Kling-ris 5-9.

KlollormigH blommor /^o\.

Klotformig Ängsull 426.

Klängande vext Syy.

Knöl- Latyr 582.

Koiran • Kusi - Kukkainen 429.

Kolik 5oS.

Konvallernes karakter Sga.

Konvulsioner uppväckande
412.

Korgar 401. 4^5.

Kortmakare 4^5.

Kroll- Lilja 587.

Kronblommor 4o3.

Kronisk Reumatism 417.
Kruoppiruoho 407.

KausKANTAD Bräk.f.n Sgo.

Krypaisde klogk-ört 569.

Kräfta 400.

KCNGS - OsMUND 566.

Kåda (Heder-) 097.

KÄRRFRÄK.F.N 4'^'''

KÄRR-K.NYLÖRT 45 I .

Kärr- Orkis 562.

Kärr - Selin 58o.

Kärrskälte 40^*

Kärrtistel 429.
Körfvelvassla, dess tilIredaH=

de 374.
Körtelsvullnader, att fördela

389.

L.

Labiatae pl, 389.
— Jttss. 4tO'

Laka ur träd, om våren 409»
Landsknektar 423.

Lapsk Dryas 4^7*
Lathyrus TUBEROSUS 582.

Laxblomster 38o.

Lefversjuka, orsak till 379.
Lrhmänheratim 375-
Lehmänheruttime 375.
Lenilar eller fjällmöss 579.
Lichen nivalis L. 584-

Lifmoderflöd 45o.

— förslappad 406*
Ligdster 4^5.

LiGUSTRUM vulgäre 4' 5.

Liliaceae 376.

LlLIUM BUI.BIFERUM 38 1. SgS.

Lii.iuM Maktagon 58i.

Lilium pomponium 58i.

Liten Ormskalle BRAKEN 578-

LiTHOSPERMUM ARVENSE 386.

Loppor, fly för 429.

Lakl- CitronMeliss /\\0.

- kryddlik 389.
- obehaglig 45i.

Lukko-ruohu 572.

Ll^D Melampyr /\2^.

Låsgräs 572.
L^äderberedning 56r. 4'8.

Lake tunga 578-

Löf, ätne af boskap 385.

Lökartad Ranunkel 087.

Li.k, ätlig 58 1. 588. 59S.

Lösande kraft 397.
Löss

e
gräs 4"^*

M.

Magmedel 368.

Mf-jbiomster 375.
Malört 417.
Mariugraus 384'

Marrub.



Register.

Marrub. aquat. aculi hba.

Pharm. 4^f.

Maskar (hos barn) 568.

Masur (af rot) 409.
Matämne 4'7-
melampyrum nfmorosum 4^5
Meliga c^ehulea 401.

MeliCA CILIATA 365.

Mensiruaiion. attberardra4io.

Midsommars- bloa.ster S/ö.
MjöL-ikti^e rötter 45 1.

Mjölgräs 4' '•

Mjölkfördrifvande 3()j. 5yi\.

Mjölksil 419
Mjölk ysining 584- 4'6.
— ökande S74. 4^3.

Moderfläckar SyS.
— passion Sög.

Monke 4o4-

MoNKG- ÖRT 4o4«

Morgonstjernor 583.
Morsus diaboli 422.
Mos, af bär 5S5.
Mossa -rot 58o.

Motgift för bett af - - 4o3.

Moxa, Kinesisk ^ly.

— af andra ämnen 4^7-
Multisiliqu» pl. 383.

Mnnskolla, bot för 424»
MuRGRÖN 397.
Mygg, skydd för 379.
Myrbjörk 379.
MÄnGBI.OMMIG KONVALti 3g2.
Mångskidade vexter 383.
Mäster- rots ört 368.
Mörtgräs 4^0.

N..

Nafvfrlonn 4'^9'

Natt orh dog '|23.

Nepeta Cataria 4 1 o.

Neva I. Suo ohdakke ^zS.

Nolan«ber 425.

Norsa Rfisi 394.
JNjursten, medel för 368. 371.

i>4ödbröds- ämne /^^i,

O.

Ot^Hng, aF aardackTS 382.

Ogräs 386. 400* 4*** 4^^^*'

Olja, att pressa 36r. .

— till lampor m. ra. 36l.-

— kakor 36i.

Ondakke 416.
opiiioolossum microstichum &
Ophioglosstm vdlgatum 378
Orchis incarnata 56a.

()rchis maculata 4i3»
Orchis mixta 362.
— palustris 302.

Orchis sambucitsa 362;
Oriiiskalle 376.

OrhUKOGALUM DMBELLA.TUM
388.

Osmunda Lunaria 372,
OSMUNDA Regalis 566,
Osmunda rutacea 372,
Ostkar 401.

Oäkta Rapunsel 369.

P.

Paddor, trlfvas vid 429,
Paralysi, i tungan 568.
Fhalangiumnonramos.Pharn^,'

4o3.

Phalaris arundinacea — bul-
bosa — Canariensis — Ca-;

pensis— minor— aodosa—
paradox» 396.

Phalaris Phleoides L. 3qS*
Phleum AipiNUM 4 '4*

Fhleum Boehtiieri 596.
Phleum Phalaeoioes 39^.
Piiyteuma 4*^H*
Pietarin P.ipu 425.
Piiius Cembra 363.
Piphven 565.
Pipskaft 409.
Pirunpurema 42a.'

Piskskaft 409-
Plica Polonica 56^5.

Podager, medel 377. ^if»
Polygonalum 592.
Pulygone.T' Ji/ss. 406".

Polygon faniilj 406.
PoL-VGOM!iM AMCULARF 40^'
Polygonum barbatum, chi-

nense i\(>6.

Poi.YGONVM JHYrBOPlPEB 4*4«
Polyper 420
Pulypouium CalJipteiis S^o,
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Polypadium cristatum L. Sgo,
Potentiller 427.
Potlaska 56 1.

Prognosticum, af vext 428.
Pujo 417.
Pålverk -virke 36r,
Pöökki 56i.

Q-

Qvartaner 568.
(^västar 401.

Qvesgräs 565.

R.

Ranunculus acris 375.

Ranunculus bplbosus 3S7.

PlANUNCULUS NIVALIS 3g].

Ranunculus nivaiis pygmasus

— pratensis Pharm. 575.

Ranuncitlus bepens 400.

Ranuncdlus sceleratus 4 '2.

Ranunculus suJphnreus "594.

Ranunkel lika vexier 585.

Rapphöns, att fånga 571.

Rapunsel, oäkta 569.

Refja gräs 400-

Pt.»-formar 575.

Ref -Ranunkel 4oo-

Regnkappor /^oi.

Renande egenskap 378.
Renkafle 432.

Rf.n Turrit 399.
Retande, för GaiJkor 572.

Reumatism 427.
Rimatce 5fj6.

Ronegräs 402.

Rosacea3 pl. 427.
Rotace.T pl. Sgi.

Rotknölar, ätliga 382.

Rotknylar ^^5i.

Rumpull 426.

Rus, åstadkommande36i.363
Ruska -Tuli ruoho 424.
Ryel Trä 579.

Rygg Länd värk 4'?.

jiymarter 599.
Rypris 379-
Räckentraf S99.

Räfkior 395.

Rät»pinnar 585.

Räitikor^ substitut 407.
f\örvexter 408.
Rötfeber 424.
Ilötter älne af boskap 417.— — — svin 43 1.

s.

Safsa- buske 566.

Salix aJba, fragilis 573.
Salix herbacea böy.

Salix triandra 573.
Sallat 407. 421.
SANDLILJA 4o3.

sararra 38 1.

.Sdrdoa 412.
Sardoniskt skratt 4 1 3.

SCARIOSA COLUMBARIA 593.
SCABIOSA SUCCISA 422.

SCANDIX ODORATA 574.
^crofulösa svullnader 4 '9*

Sl-DUM ALBUM 430-

Sedum rupestre 430.
Selinuni Carvilolia 38o.

S^LINUM PALUSTRE 580.

ökarp smak 38o. 4^4*
Skirre 079.
Skopinnar 4i5.

SkurJräken 4" 2.

Skyddsvext 416.

Sköibjugg 507. /^ig. 424»
Skörpil 570.
Sltmiösande 412.

Siemämne i roten 4 '8.

-illijförande Ängsull 426.

Slinkor 420.

Slåiter tid , tekn till 375-422.
Slöjd, virke 36 1.

Smak, sötbesk , vämjaktig

378. 397.
Smidighet, verkande på Lä-

ler 418.

Sm inkl ot 386.

Smink ämne 386.

imörblomsier 370.

Smörbollar 583.

— ökande 423.
— ört 375.

Snip 426.
Snärje galie 4'9-
Snärjegräs 419.

Snärpegräs 4 '9'
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Snölaf 38/».

Smö Ranunkf.l 3g\»
Snö ripors löda 57g.
Socker- ämne 368.

Solhvilver 5.S7. 3g i.

Solögon 575.
Sopqvastar 421.

Spsnsk - körfvel 374.
Spanska Hugor, i stället för

3.S7.

Sparp.buske 421.
Sparris, af Rolbroddnr 093
Sp\KT1UiM SCOPARIUM i^Zl.

Spenat substitut, /^ii.

Spinnrockar 30

1

Spränggräs, Sterbegrass 4*^8*

Springkorn 571.
SfiCHYS PALUSTJUS /\7)I.

Starkiuktande ört 568.
Sniifrö 399.
Stinkinynia oSo-
Stoppning af dynor, sadlar

408.
— i sängkläder 566.

Strandslinka 420.
Stranguri 368. 37r.
Strnmer, upplösande 4'9'
Strykspän, för knif Sg?.
Slräibladige vexter 418.
Slränpel 4^*8.

Stufnings- rötter SSg.
Svetldrii vande 397.
Svinknyler 43i.
— in>lla 4 1 1.

Svullna ben 427*
ScRKiJLLOR 429.
Suituppor 42g
SyMPHYTUM OFFICINALE 4 ' 8.

Sådäkande, 364. 366, 368
572. 378. 3g I. 397. 406.

4 »7. 43 f.

Sår, gamla, hf^lande 418.
Säck-väf, tåg- ämne 421.

T.

Tandvärk 424.
Täura-Tera 572.
Te, brukas som 427.
Teufels Abbiss 422.
Teuffis ichliisst'! 57a.
Thimoiei gräs 414.

Tistelvcxler 4 '6.

Tobak subsiitiu. 374. 3Bo.
Tranipgriis 4<'^6.

Trampnälva /^o6.

Trij) Äladaine 45^-
Trc-lmus ErjKOPAcns 583.
'i. HÄnCARDSMOl.LA 4 I I.

frridplantering 575.
Trä , hårdt 421-

I rajon • braken Zqo.
fufstarr 4"8
uli ruoho 424-

Funnkäil^ alt täta 40S.
Funnstäfver 36 1.

TurrJtis glabra 399,
Tusengodt /\io.

rvinj-juka (L(js barn) 397.
Tvätydiga vexlkiassen 577.
räpperot 563.

u.

Urindrifvande 412.

Utslag, medel för 577. 4'9-

V.

Vaginales pl. L. 406.
Valvatc» 573.

Vanha-Koivu 579.
Vakiig Hkrakel 365.
V^NMG OrMSKALLRF, - BRAKEN

378,
Vanlig VÅrp.räken 372.
Vass svingel 570.
V«ttenbinda 419.
Vfittensjuk mark, tecken 426.
Vattensot 41 4- 229.
Vatten- tistel 428.
Vattuiot blomster 400.
Verticillalas pl. 43 1.

Vesi- sära 408.
Vext, bebiglig för kattor 410.
— skadlig Jör får 402.
Vin förlalskiiing 415.
Virke, Jiårdt och tätt 409, 4(5.
Vivang 37g.
Viviparae flores Sgö.
Vojkukka 576.
VäderdriJvande 38g.
Väderstinnh» t af foder 40S.
Välskedar 585.
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Väfstolar 36t.

Väggars beklädning utanpå

397-
Vagtistfl 4 I 6.

Värjbaljor 36 c.

Värk och hetla 378.

Y.

Yiimäinen-yrtti 363.

Yiiö (vext) 420.

o

A.

Åkerredskap 36 1.

\kervädd Sg^.

Ållon (bok) 36i;

Ä.

Äkta Rapunsel 36g.
Äk-ianunkel 375.

Andtarm, ulfailen 40G.

Angblad 4^2.
— bullar 3S3.
— knappar 383.

Äng -VADD 422.

ö.

ögon, inHaramerade 397^

Rättelser och Tillägg.

s. 062, r. 12. tillägg Orchis pallejis Relz. fl. oecon. 8.47^*

s. 070, s. a. rad. 20. röt torfvor läs rot- torfvor.

s. 406, rad. 12. PoJygon familjens (tillägg) slägter.

s. 418.» s. 2. rad. 3. uppdragande läs hopdragande,'
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SV^TEMATIJET ReCISTEB.

Bellis pereur.is.

Chrysamhfinuin Leucan-
£ -161111101.

Pyretiirum Parther.ium.
M.iiricaria Ciiamomilia.
Anthemij C-.tula.

— tinctTria.

Adnllea Milleffilum.

Tom. Ta b. Tom.
4- 238. Juaiperiis commuiils. 5.

Taxus baccata. 4.
5' 546.

1

Tab.
289.

2S5,
POLT GÅMIV.

— Ptaimica.
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