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JUNlPEPvUS COMMUNIS.

En. Enhusle. Entrud. På Finska: Katava , Ko I nja.

Barren sitta 3 tillsamman, utspärrande, udd-

hvassa, och äro liingre än frukten.

X/nn. Fl. Sii. n. 56o. C1. 22. Dioecia. RIonadelpbia. Lilj. Sv. Fl. s.

510. Kl. i5. Samkui-le. Åtskilde. Retz. Fl. a-coii. i. s. 54i. Miirr. -App.

Med. T. I. p. 54. Forslin om Enens egenskaper och nytta. Disp. Abo.

j--'0. I. 2. del. Vhann. Junipcri Baccae, Lignum, Froiides, Sandaracha.

X-Jiksom det södra Europas Iiojder och backar betäckas

med Cister, Ljung- Spflir. och Gmjt-arter, så har Enbu-

sken intagit samma ställen i trakterna närmare NorrpoJcn.

En så utmärkt nytta, som denna buskart erbjuder, både

i liusliåilnJngen och som läkuiedel, bör utan tvilvel skänka

den ett fiämre rum blar.d inliemska träci och buskar, och

Svensk Botfinik Icinnar älven nu, vid början af en ny Tom,
åt Enen det första.

Enen lörekommer vanligast i form af buske, l'i an höj-

den af några tum, såsom i den aflägsnaste Lappmarken,
till den af ett par alnar, gemenligen full med cjvistar ända

fiän roten; likväl stundom afqvistad nedifrån , antager den
också skapnaden af ett träd, hvars stam rnan sett få

mer än ett qvarter, ja ända till alnen i diameter. Delta

sker på högländtare ställen, ty på de låga och kärraktiga

är vexten iilen och vresig. Emedlertid anses dock jordma-
nen, der Enen trifves , \ ara i allmänhet god, särdeles för

linsådd. Besynnerlig är den cypresslika eller täta pyrauiid-

form, som Enar Jå i nejden af masugnar och tegelbruk,
hvilket älven händer Granen (n:o 217). Enens grenar sit-

ta än emot hvarandra, än strödde, och barren 3 och 3
tillsamman kring stjelken, motsittande, syllikt hvassa och
konkava på öfra sidan, samt köiformiga inunder. Blom-
morna utkomma i bladvecken. Slägtet räknes till Barr-
^/v/Jj'-ft;miI]en (pi. coniieiie), och igenkännes dels af de
till könen åtskilda blommor på egna buikar, dels af han-
blommorna förenade i hängen, inom hvilkus särskilta fjäll

3 ståndare sitta nedtill hopvcxta. Honans blomfoder be-
står ock af liera pä hvarandra liggande fjäll, som omgifva
fruktämnet, krönt med tre korta stift eller märken, som
skönjas ännu på dtt mogna bäret, hvari trenne .^kantiga
frön iinnas. Blomnii^^en börjar föi^e medlet af Juni, då
Enbusken säges damiiia, som härleder sig från det ymni"a
frömjölet af hanarnas blomhängen : en säker anvisning alt

liden för våi-utsädet är inne. Fruktämnet liknar en ljusgul
knapp, stor som ett litet kolfrö ; detta blir j;ästa året grönt,
och det derpå följande, eller i 3:dje sommaren, svartblått,

och då mognar. Alla finnas vid samma tid på samma
buske. I grenarnas ändar blida sig stundom små traitlika

utskott, ai 5 breda ^ tätt förenade barr, som dölja i botten
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Juniperus communis.
inom 3 mindre, larxentillenjlr/^a ("Tipula. Faun. Sv. ii5o}.

Dessa utskott kallas kikbär, för deras förmenta egenskap
att bota kikhosta, som JikvJil är ett fruktlöst medel.

Bärens rödaktiga saft och frön smaka sötaktigt, men
litet beskt och aromatiskt, och äro hettande, lösande, svett-

och urindrifvande. Lindrigt krossade och kokade i vatten,

kan saften utpressas och med aocker kokas till mos. Ett

sådant (Rob Junip.) få» äNcn, sedan oljan blifvit genom
destiilation skild ifrån bären. Denna tjr^nar utvertes emot
svullnad och väik, och bären, på olika »ätt använda, mot
vattensot, gius ocli slen, IlLisshosta m. m. Dricka, brygdt

på dem, är renande och motstår »körbjngg; ett slags vin,

tillagadt af dem ensamma eller in«d röda vinbär, är icke

mindre ht-lsosflmt (Brauner om Sv. viner. 8. lySG). Afven
efter jäsning fås en spiritus eller brännvin , som , till öfver-

Köd brukadt, säkert skadar. DekoKtcn på bären och riset

nyttjas i vattensot, andiappa, skörbjugg, och varma ån-
gorna , ltdd« genom pipen af en tratt inuti örat, för bri-

stande liörsfl och flnss i öroneA. Att röka med riset och
barren, så inom som utom boningsrummen, anses som ett

förvaringsmedel lör smittor, och till eldning i malthus och
badstugor väljas dessa ämnfU, då malt skall torkas, eller kött

och fisk, t. ex. lax, rökas (Vett. Aki*d. Handl. lySa. 1761).

Yt^den äi', som medicin bfcirwktad , kraftigast vid ro-

ten. Finsliuren brukas den som lé mot skörbjugg, skabb,

vattensot, höltvärk, gikt, slinkande flytning ur näsan (ozae-

na) m. m. (Erac/i), tiosenstein råder att för utslag på
händerna tvätta dem ofta med enlag; och m8n påstår att

barn, som badat i sådnnt eller afkok pä veden, undvikit

elak kopjismitta , samt att sjeHva pesten varit skonsam på
trakter ih-r En i myckenhet vuxit. Genom bränning af ve-

den i slutit kärl lås enträds-olja, ryktbar mot förlamningar

och reumatismer (se Bjöik n.o öo. Till. s. ix. och Hassel

n:o iSq). 'fill sin nalur hård, passar ock veden till slöjd-

arbeten, drickeskärl, skedar m. m. begärliga för lukten,

som hknar ceder. Till laggverk, gärdsle-slörar, stegträn

och vidjor finner landtmannen inga varaktigare än dem af

Enen. Ändtligen är enaska duglig till lut, hvaraf så väl

en mycket god pottaska kan beredas, som medel vinnas

för vattensot. (K. V. A. Handl. 1760).

Hortset eller kådan, som Enen, likt andra barrträd,

afsöndrar, ju tjockare bark ju mera, kallas Saudrach på

apteken , mesl bekant såsom nyttjad hnrifven vid skrifbor-

det, och till rökpulver, men anses derjemte som renande

och belande i färska och gamla sår. Den hnnes hopdra-

gen af myror i deras stackar, ur hvilka den kan samlas

och äfven till fernissor upplösas i stark spiritus.

Tal>. fl". I. en ltcii af lioiiljusken mod bloinninr och barr — 2.

M sädan af hanbuskfii, Lef;f,'e i naturlii,' storlek -a. en lioiiblomnia — b.

etl hän.'P mod hanblommoi — c. ett fjäll med ståndarna — d. ett kikbar

eller Uriboet — e. den Inre delen Ueraf — f. ett IiÖ — g. b.iiet pa ive-

reii »kurlt. Alla elter naturen.
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VIOLA CANINA.

Hundvioler. Shogsvioler. Kälhlomster. Uinsmansstoflajc»

På Finska: JVarsan kaavio-liaali.

Örlstjelkcii omsider iitvexande , uppstigande»

Bladen aflångt hjertlika, utan hår.

Linn. Fl. Su. p. 3o5. Cl. 19. SvNGENEstA Mosogamia. Lilj. Sv. H.

s. 105. K.1. 5. Fe.mmä^mncar injvinn.

V id de i detta verk redan upptagna 2:ne violarter (n:or

S, n:o 44) är slägtets karaktcr ännu icke nämd. v. Linne

förde det till Syngenesisterna, emedan hanarnes knappar

synas något hopvexte kring pistillen, men blommorna äro

sä högst olika de öfriga i samma för sig sjelf naturliga

klass, och dessutom icke sammansatta eller sittande flera

smäblomster tillhopa pa ett gemensamt fäste. — Han sntte

Violerne emedlerlid tillika med några andra slägten vid

klassens slut i en egen Aldelning. Man måste likväl till-

stå, alt det alltid blir svårt för en nybörjare att tro sig

böra söka dessa vexler bredvid Häslhofs- Örten, Karrbor-

ren, Arnika^ Kamiilblommoi-na m. m. Utan tvifvel ledes

iian till 5:te klassen, dä han ser den ensama blommans

tydliga 5 ståndare med sina stora, omärkligt förenade

knappar. Vi igenkänna detta slägte af ett 5 bladigt blom-

foder; en olJkformig blomma med 5 kronblad och en

sporre baktill, samt af det öfver blomman bildade fröhu-

set som består af ett rum, men har tre skal. Den natur-

liga örtflocken kallade v. Linne Vexter med JdocliliAa

blommor (Gampanacecr) , hvilket äfven billigar hvad sed-

nare örtkännare gjort, dä de inrymt Violerna i 5:te kläs-

.'sen jemte klockorna och de med dem näst befryndade.

Hund-violen vexer allmän i skogar, äfven på backar och

betesmarker. Har mångårig rot och är stjelklös i sin för-

sta ålder; denna utvexer likväl sedan, i början ikuUiggan-

de, men uppreser sig och blir rak. Bladens form är nå-

got föränderlig samt mer och mindre allångt hjertlik. De
äro fllidoles bara. Blomstjelkarne uppkomma liksom från

roten men finnas sedermera fastade vid den ulvexande

örtstjelken. Blommorna ljusblå till färgen, visa sig från

början af våren, äfven midt på sommaren. Deras skillnad

fiån Luktviolen är redan vid n:o ö anmärkt.
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Viola canina.

Det luktande ämnet som dels saknas, dels finnes va-

jå.eradt i oräkneliga grader Jios olika blommor, torde för-

tjena mer afseende än i alhiiänliet derpå göres vid arter-

nes åtskiljande. Dess närvaro och olika beskaifenhet be-

ror och härrör af en olikhet i organisation och byggnad

hos vexten, som vi väl icke kunna upptäcka, om ej ge-

nom dess verkan. Det finnes ofta hos bladen, allmännast

bos blomman, stundom i roten och äfven i stammen, men
intet språk synes äga nog bestämda termer att uttrycka

dessa skiljakiigheter i lukten. Det är derföre sannolikt,

alt denna olikhet hos 2:ne annars s)mbart hvarandra lik-

nande vexier, kunna ge en trogen anledning att uppsöka

äfven andra yttre kännetecken för att i arter åtskilja dem.

Att violsirap kan af denna, äfven som af Luktviolen,

tillredas, är väl intet tvifvel, då man med violsirap för-

står en blå sirap, som kanske luktar svagt af viol. Lik-

väl måste den bli mera välsmaklig af Luktviolen än af

andra blommor som ha ingen eller ock svagare lukt. Men
skulle något ombyte äga rum, så gjorde man mycket bät-

tre, alt efter HoJJöergs anvisning, snarare taga Hundvioler

än Akerlejer och dylika blåfärgade vexter, hvilka, utom
färgen , visserligen äga intet af violernas egenskaper. En
förment nytta af denna vext må slutligen ej förbigås att

nämnas, neml., att om den lägges på mjölksilen, skall

mjölk, som blilvit skämd och slemmig efter förlärda ko-

svampar, under genomsilandet åter lörbättras. {Linn. Vestg.

xes. s. 20.)

Tab. — örten, alldeles utväxt, tecknad efter naturen.

— blommans inre delar sedan ki-onbladen äro borttagna.

— b. jpistiUen. — c. fröhuset på tveren afskuret.
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ACTAEA spicATA.

PaddbaRS-ört. Hnndhär. Trollbär. Iktrdär. På Finska:

Sammahoii- 1 'rtti. Sammal on-Marja.

Bladen äro greniga, oftast dubbelt 5-cIelta och

inskurna; Blommorna sitta i toppen, förena-

de i en eggrtind blomklase; Frukten ett bär

med många frö.

"Linn. Fl. Su. p. iSi- Cl. i3. Polyandria monogyn. LilJ. Sv. Fl.

S. 212. Kl. 9. Mangmanningar i:qvinn. Ketz. Fl. cecoii. i. s. 17.

V_7in man skulle betrakta vissa örtslägter blott efter de

kännetecken sora gennst visa sig i blomma eller hukt,

utan att jemföra dem med deras närmaste slägtingar, så

kunde ofta icke deras plats på den naturliga örtlist nn

igenfinnas. Så är det med Paddbärs slägtet. Det hör

verkligen till Linnes Mä?i^3Jddade växter (Multisiliquce)

likså väi som Sipporna , oaktadt frukten är ett bär, men
naturen gaf oss harftr>.d«n när den Siberiska Cimicifugan

upptäcktes, hvilken så lik den Amerikanska Paddbärs örten

med långa blomklnsÄrna (Acla;a racemosa L.), att i hast

icke kunna åtskiljas, ändå äger kapsier lika danade som

många af de slägter, hvilka i ofvannämde naturliga ord-

ning finnas. Det här anförda igenkännas med 4"t>hidigt

blomfoder som lik\äj snart affalkr, 4 kronblad, ett knapp-

likt aklufvit märke ulan stift, och ett bär, hvari fiöna

till formen halfrunda, ligga liksom i a rader på hvarandra.

Vår svenska Paddbär«-ört vexer i skugglika och 'uktiga

parker och i svartmylla, helst jemte bergsidor, der ('en

ofta skänker skygd och skugga åt grodor och addor.

Roten är mångårig, och sammansatt af liera krypande,
trinda och cirkelvis inskurna grenar fiån hvilka en män^d
enkla fibrer lodrätt nedlöpa. Crtsljclkarna , ofta 2-3 avarter

höga, dela sig i dubbelt 3- delta och inskurna blad med
slät yta. En blomklase sitter i toppen af sin egen stjelk,

uppkommen vid sidan af den gemensamma bladfoten.

Blommorna, som hvar för sig äto kort - stjelkade, små
och hvita, utspricka i Juni och Juli, och följas af nästan

eggformiga saftiga bär af purpursvart fäig. Vextens lukt

som är vämjelig och stinkande, gor genast en mindre för-

månlig tanka om dess natur, och den har Msen fält an-
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seende såsom en bland de giftiga. För boskap har man

luniiit den mycket skadlig, kanske likväl mindre for får

och getter; nien enligt Gmelins intyg är ett enda bär

tillräckligt att dödn höns och «ndra låglar, och vägglöss

sägas iördrifvHS genom starkt afkok på roten, om springor

och hål dermed anstrykas. Vore vextens medicinska

egenskaper väl utrönta, så skuJle hon, kanhända, icke

biifva onyttig för Läkaren. De verksammaste läkmedel

kanna i sin natur vara verkliga gifter, men ickedess*

mindre med fördel af den kloka begagnas. Visst är, att;

denna vext är i hög g'"ad repellerande; man har lärt

ett roten kokad och tillredd som gröt, kan brukas till

omslag på hårda och svullna körslar, som deraf skola

fördelas. Men medlet bör rrred varsamhet användas. Med
alun ger bärsaften, utan mycket besvär, ett dugligt skrif-

bläck som har icke obetydlig svärta, och om bären ko-

kas med vinsten, får ett i tenn-upplösning betadt ylle eller

silke af dem en vacker äkta, mörkbrun färg.

Tab. — vexten i nat. storlek efter naturen. — a. pi.

slillen. — b. en blomma iinnu icke öppnad. — c. ett blad

af blomfodret. — d. en utslagen blomma. — e. en stån-

dare. — f. ett kronblad. — g. bäret i tu skuret på tveren.

— il. ett frö. — i. roten.
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ANEMONE PULSATILLA.

Backs IP P A. OxeUroii. YsnUron. Yxner. På Finska:

Katiji SinikeUo.

Blomstängeln har svepe och lutande blonunor;

Bladen äro dubbelt parbladiga; Kronblaäeit

räta.

Linn. Fl. Su. p. iSS- Cl. xm. Polyandria Polygyn. Lilj. Sv. Fl. s.

224. Kl. g. Mancmännade. mångqvinn. Retz. Fl. cecon. i. s. 48. PArt/v/i.

Pulsatillae Heiba.

JLjikt landsbygdens okända skönhet utan anspråk på be-

undran och beröm, nppvexer denna låga men vackra

blomma på ensliga, ofruktjammu backar »a tidigt om våren,

att hon ofta är der lika ensam som oväntad, och synes

icke afbida en sednare tid för att i täHan med andra vin-

na ett icke obilligt företräde. Liksom af blygsamhet lutar

hon. sitt vackra hufvud, gömd i början inom det rikt

håriga svepet, nedåt maiken, som ville hon undfly de

ögonkast, som på en glädjande vård«g med dubbelt be-

gär söka henne.

Plantans rot är mångårig, tjock och tradig. Bladen

uppkomma alla från roten, ehuru de i förstone äro fä

ock knappast synliga, men uppvexa sedaa högre. De äro

dubbelt eller äfven 3-dubbelt pinntaggadle och Kikarna

som linier smala, lifligt gröna och ibUnd finhåriga. Blom-

stjelken merendels ensam, stundom dubbel, i början gan-

ska kort, men lörVånges smiiningom att den såsom frukt-

bärande blir qvarterslång och deröfver. Den ar trind och

finhårig, försedd närmare blomman med ett svepe, hvil-

ket i ställe för blomfoder i blommans första ålder omger
henne. Detta svepe, som liknar en krans af fina hår och
blir efter blomningen qvarsitiande, gaf Tournefort anled-

ning att under slägtnamnet Pulsatilla skilja denna tillika

med flera andra af öipporna (Anemone), med hvilka hon
likväl enligt botaniska grundsatser har närmaste samband
genom sina G-9 kronblad utan blomfoder, och genom sina

bart sittande frön. Blomman är klocklik, ehuru hon be-

står af 6 kronblad som i toppen äro nästan räta, vidöppna
men icke iiiibakaböjda, utanpå violetta och ini mera pur-
purröda. Först utslagen är blomman upprätt, men un-
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der det stängeln förl;inges, blir lion slriligen lutanrle,

ochi döljer de talrika siåiularne, som med sina gula kn;ip-

pnr pyramidformigt omga elt obostänidt antal af trådlika

pistiller, Iivilka in pu sommaren mognade, formera en

luden tofs, sammansatt af många frön, försedda med lin-

luddiga borst, lemningar af do fordna sliften. Detta visar

vn natarllg frändskap med de MångsJdcldde (Moltisiliqua"-),

ännu mera besannad genom den mindre oskyldiga egen-

skap som vexten äger. Ty oaktadt denna har ingen lukr,

hyser den likvJil så mycken skärpa, alt om blomman läg-

ees på huden, uppväckes icke endast rodnad, utan blåsor

uptidragas; ocli smaken förråder en lika omild natur, fastän

kanske icke till den grsd som hos Fältsippaiz (yVnemone

pratensis)j hvilken vi härnäst ärna föreställa såsom den der

intagit rummet på Apteken efter Backsippan. Det på-

stods emedlertid fordom, att ett välten disiilleradt på

denna, som var blåit till färgen, ägde kraft att häfva

frossor {Lcesel). Man har sedermera glömt bort både

detta och alt vidare använda örten, af hvilken kanske nä-

con fördel skulle kunna väntas, i fall lika försök som med

Fältsippan framdeles blefve anstäidta. Blommorna kokade

i förening med något ängskära ocli alun, sägas ge en vac-

ker frön iiircr; äfvenså har Dmnbourney funnit, att vatten,

hvari blommorna blifvit kokade, ger åt ylle, betadt i

vismnt-upplösning, efter förnyad kokning en vacker vi-

gogae-färg.

Xab. vexten både blommande och fraktbärande,

tecknad efter naturen. — a. ståadarne tillhojia med pi-

slillerne. b. pistillen ensam. — c. en ståndare. — d. ett

fru med sitt borst, i nat. storlek.
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OPHRYS Myodes.

{pphrys Insectifera Alyodes Linn.)

Fluolik Ofrys. Flugblomster. På Finska: Ahde-yeUwa.

HothnbJarne äro nästan runda. Örtstjelken bla-

djg och trind. Blomläppen tredelt, ofvanpå

kullrig, sammetslik: den niedlersta delen ut-

dragen och a flikig.

liinn. Fl. Su. p. Si/. Cl. 20. Gyrandr. 2:anJ?ia Lilj. Sv. Fl. s. o.l^o.

Kl. 10. TvÄTTDiGE \-A\y\n\\. Smith F). Biitr. 5. s. 957. (Oplirys niuscilera)

En^'l. Bor. t. 64. Swaitz Orclild. Scbrad. neue Journ. i. s- 46.

D.et är ett icke mindre angenämt än beundransvärcTt

löremål som våra blickar möta i flera blommor af Orkis-

iamiljen, hos hvilka naturen synes liafva lekt att liärma

skapnaden af flugor, bi, getingar och spinlar, hsilka

mindre vanliga skapnader i Flox-as område, jemte de läckt

afvexlande färgerna, göra dessa arter öfver allt kände der

de förekomma. Hos oss finnes endast den med fhiglika

blommor, de öfriga vexa under sydligare polhöjder. —
v. LinnÉ förenade väl flei"e af delta siägte under samma
benämning af In:,ectifera, såsom utgörande oföränderliga

(persistenta) varieteter af en enda art. Men huru svår

blir icke gränsen alt bestämma mellan dessa och verkliga

species; och hvad äro de i sanning annat an sädnne då
de aldrig förändras, och dessutom icke äro odlade? Bland

vexter som genom menniskors åtgerd förökas, äro för-

ändringarne mycket märkligare, och nya synas ofta upp-

komma och kunna kanske äfven försvinna, men verk-

liga arter göra det icke. Hos de insektlika Ofrysarterne

hånas de bästa karakterer, lika beständige som de äro ut-

märkte, och vi anse det blott naturligt alt följa deras

exenjpel som åtskilja dem.

Slägtet hör till naturliga ortflocken OrTiis-vexterna

(n:o 220) och utmärker sig från de närslngtade genom
sin nästan vidöppna blomma och på undra sidan liksom
köjformiga blomläpp utan sporre. Denna fluglika Ofrys
vexer helst på kalkakiig men tillika sidländt grund i än-

gar, likväl mera sällsynt såsom på Gottland, Öland, vid

Omberg i Östergötland och flerestädeS; och blommar i
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Ophrys Myodes.

Jnni, — Sljelken blir högst } aJn lång och ar mest ned
mot roten besatt med lansettlika något blågrona blad.

Blommorna utgöra elt slags ax i toppen al" stjelken, sam-

mansatt al' 6 eller flera stjelklösa blommor med lansettlika

blomskärmar. De tre yttre blombladen äro blekgröna och
eggformiga; de två inre purpurröda, ganska smala och

fmt ludna, alla utspärrande. Blomläppen eller det 6:te

Irämre kronbladet är utstående och nedhängande, allängt

konvext , mörkrödt , sammetslikt, tredelt , ined 2 glänsande

knölar vid basen och en blå fyrkantig fläck näst framman-
före. FlJkarne på sidorna äro smala och helt korta, den
niedlersta mycket längre, och framtill delad i 2 runda

lober. Hanknappen är aflång och trubbig med sina 2

öppningar framtill för pollen, som klasevis hänger tillhopa

på en egen sijelk, och det konvexa glänsande märket

(stigma) synes nedanför vid basen af läppen.

Det är utom allt tvifvel, att denna örtens rötter in-

nehålla samma ämnen som de andra Orkisvexternas, dem
de likna till lukt och utseende, och är derföre troligt att

de äfven kunna användas till Salep m. m. (n:o 220. 255),

ehuru den sparsamma tillgången gör nyttan af dem obe-

tydlig. Vi hoppas likväl att denna blomma vinner bifall

hos våra Läsare, som säkert värdera sä väl det vackra

som det egentligen nyttiga bland naturens alster.

Tab. — vexten tecknad efter naturen på Goltland

«r utgifvaren. — a. hanknappen samt märket med den

yidsiitande basen af blomläppen. — b. rötternas skapnad.
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LYCOPEPlDON Bovista.

KiiOT-Bovist. Kilringfis. 1'essupp. På Finska: Tuhkelo.

Tuhkuainen. Mnamjiuna. UkoTi'tiihnio.

Svampen är upp- och nedvänd kägleformjg,

utan fot, mjuk, blekhvit, fjällig, vid basen

inunder fållad; mogen innehållande ett mörkt

gulgrönt Fröpulver ^ som upptill genom en

vid, slarfvig öppning utsläppes.

'Linn. Fl. Su. p, 459. Cl. i\- Ckyptogamia Fungi. LilJ. Sv. Fl. s.

459. Kl. 16. LÖNNGiFTE, Srampar. Persoon Syn. Funj^. i. p. 141. Murr.

App. Med. T. 5. p. 5S4- Vharm. Crepitiis Lupi \. Boviita.

T
Von -I—J I N N K , Haller, Hiiflson o. fl. ansago de månffft

skiljaktjohcter i afseende på yta, storlek, lorm m. m. som
Bovist-aiterne ofta antagn, endast såsom mindre betydande
föriindrin^ar. Men ehuru man, i följd af nogare under-

sökning, icke kan medgifva detta, är väl otvifvelakligt att:

Klot-Bovisten mycket varierar. Storleken är från 2 till 4
tum i diametern, kanske ock något mera. Dock bör ej

denna arten förblandas med en annan, älven inhemsk,

som erhåller vidden af ett kålhufvud, ja, till och med par

alnar i omkretsen, till formen mera lik en rofva samt nä-

stan alldeles slät pä ytan, och är förmodligen samma som
BuUiards Lyc. giganteum. Den här anförde beslår af

dubbla hinnor, inom hvilka finnes pä botten ett svamp-

aktigt och spänstigt mjukt fäste (peridium) sammansatt af

en tät villig massa, hvar ofvanpå ligger ett, i början, kött-

likt ämne, i förstone hvitt, gulnar sedan från medelpunk-

ten och förvandlas slutligen till ett i högsta måttan fint

mörkt, gulgrönt eller brunaktigt pulver. Svampens yta

är betäckt med små mjuka fjäll, och liksom med rutiga

fina sprickor. Färgen är först hvit, och blir omsider sot-

flktig. Mognadt, brister svampklotet ofvantill, och öpp-

ningen synes i mynningens kanter trasig och ojemn, men
andtligen blir svampen mer än till häiiten vidöppen och
snarlik en stor bägaresvamp (Peziza). Det ofvannämdfi

pulvret utpustar så snart sva.mpen öppnar sig, och då den-

na är uttömd, är den spänstiga mjuka botten qvar. Om
svampen något nära sin mognad kramas, bildas vid dess

bristande ett slags buller som gifvit anledning till det

ibland Allmogen bekanta namnet. Man träffar den i syn-
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nerhet om hösten pa ängar, backar och ofiuktbara stallea

nJhnän.

Färsk är svampen ntan lukt och smak; hos den tor-

kade tyckes likväl märkas något i lukten sötaktigt och

äckligt. Också bar Scopoli genom destillfltion erhållit

•fl\'gtigt alkali ur svampen liksom ur djurrikets kroppar,

hvilket man också hos andra svampar funnit. Andra ha

nekat att den innehöll hvarken lutsalt eller syra. När
svampen är mogen, bör den samlas, torkas och till medi-

cinskt behof förvaras. Emot blodflöden, vid sår, näsblod,

m. m. ge mänga företrädet ät Bovisten framför Fnösktickan

(n:o 125); man betjenfir sig då så väl af pulvret som strös

i det blödande såret, som ock af den mjuka ulliga botten,

hvaraf med eggegula velar blifvit gjorde och mot näsblod

införde i näsan. Hästläkaren La Fosse skall med pulvret

eller bitar af svampen, jemte lindrig tryckning ofvanpå,

stillat blodflöden ur större pulsådror. Det verkar då ge-

nom sin finhet, den spänstiga massans egenskap att svälla

och att fästa sig vid de blödande kärlens mynningar, hvar-

igenom bloden löppnar och flödet upphör, ty sammandra-

gande är det säkert icke. De vanlige förbindningarne

böra likväl icke uraktlåtas. Rötaktiga bensår sägas också

blifvit belade med svampens inmäte. Det är hos oss en

allmän förmodan, att pulvret, inkommit i ögonen, skadar

dem, och att det äfven skall förorsaka blindhet, men tor-

de sannolikt icke förtjena detta tillmäle. Svampen kokad

i mjölk berättas dessutom döda flugor, men man brukar

dock i Finland att gifva den i mjölk åt kalfvar mot
diarré. Enligt BiilHards uppgift kan den mogna botten,

tillredd som fnöske, neml. bultad och kokad i saltpeter-

lut, tjena till eldfänge.

Tab. — a. en större klot-bovist efter naturen. — b.'

en gammal öppen och uttömd samt itusWuren, som visar

den ulliga och pipiga botten. — c. en liten svamp af sara-

»a slag, såsom den stundom föreko ujuier.
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MESPILUS COTONEASTER.
Vild Mispel. Oxbär. På Finska: Koiran Knsi jniru

Bladen äro eggrunda, helbräddade, under hvit-

ludna. Blornklasarne merendels 5-blonimige.

Bären saftlösa,

Linn. Fl. Su. p. 169. Cl. i9. Icosakdria. S^gyn- LilJ, Sv. Fl. «.

177. Kl. 8- Tjogmäuningar. 5:qviiin.

Ea inhemsk Bnskari, hvilken iräfffls i flera Landsorter

såsom Upland, Öland, Småland och Skåne, i steniga ängs-

backar, på klippor och i bergskrefvor, mellan hvilka dess-

långa rot djupt nedtränger. Stammen, klädd med en
glänsande rödbrun bark, blir sällan mer än ett par alnar

hög och sprider sig temligen vidt omkring med de grå-

aktiga grenarne, hvarå bladen sitta till skiftes otn hvar-

andra, släta på ytan, blott något ludna i kanten, samt

inunder betäckta med ett hvitt ludd. Små röda fjäll fästas

vid de korta bindstjelkarne. Blommorna visa sig i början

af sommaren, 2-3 förenade i korta och något lutand©

klasar, merendels i toppen af grenarne. Tvä blomfjäll,

det öfra enkelt och det nedra 3-klufvit, finnas bredvid

blomfodret som är slätt och rödlett, inom hvars 5 flikar,

lika många hvita och i spetsen röda kronblad tillhopa sit-

tande i form af små hängande klockor, äro vidfästade.

Pistillernes antal är olika, 2-5, nien vanligast 3. Frukten

blir, då den mognar i Aug. ett litet rödt saftlöst bär af

en ärts storlek, nedtryckt i toppen, och innehåller ett gult

mjölaktigt kött, hvaraf 2-4 små, platta, ovala, hårda frön

äro omgifne. Mispelslägtet, hvars karakter, bland, ^]^E'
niänningarne, består förnämligast i ett bär sittande under

blomman, samt fyldt med 3-5 frö, hör tilt den naturliga

örlflocken Friikurää (Pomaceas).

Ingen särskilt fördel är hittills bekant af denna buske,

som likväl kan planteras och pryda sådana ställen som
dess natur fordrar, neml. steniga och magra, der den lätfe

fortplantas så väl med bären, som genom rotskotten.

Tab. —- en blommande cjvist tecknad efter naturen.'

— a. en blomma öppnad på sidan för alt visa kronbla-

dens vidfästning och ståndarnes säte. — b. fruktämnet

omgifvit af det till hälften borttagna blomfodret. — c. en

af pistillerna, mycket förstorad. — d. bäret i naturlig

storlek. — e. ett frö.
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BUTOMUS UMBELLATUS.

Blom- VASS. Blom-säf. Vatieti-viol.

Bladen äro svärdlika och komma alla från ro-

ten. Bloiashajtet trindt med enkel, mäng-

blommig umbell.

"Linn. Fl. Su. p. j34. CJ. 9. Emmeandhia lif^xagyiiis. .t///. Sv. Fi.

5. 190. Kl. 7. TiEMÄNNiNGAR 6:qvinn. Geor^ii Russland. i. p, aGS.

"Retz. Fl. cecoa. i. s. i54-

M.Lärkvärdig icke mindre för sitt prydliga utseende aR

lör sin nytta , är Blomvassen det enda örtslägte i Svenska

Flora, som elter Sexual Systemets reglor iiör till den g.^de

Klassen, och utmärkcs af sina sex kronblad ntan blom-

foder och sex fröhus inom blomman. Men i afseende på
den naturliga crtHocken bar det sin plats ibland Si/Jlika

vextor (Juncoidea.^).

Vid brädden af Hoder och fiskdammar täflar denna
vackra vext med I*vasdunen (n:o 2^4) och Pilörten (Sagit-

taria) om företrädet. Dess mångåriga rot iicger horison-

tell i dyn och är ganska knöiig. Från denna uppstiga flera-

blad vid basen innantill fårade och till hälften omgifvande
livaraadra, ofta halfannan aln länga, uppräta, jemnbreda,
3-kantiga, men ofvanpå platta och uddh vassa. Blomskaftet

(Scapus), som öfverträffar bladen i höjden , är odeladt, trindt

och ini svampaktigr. , samt bär i toppen en parasolJställning

af 20-3o enkla och långa blomstjelkar, vid basen med ett

fjäll försedda, och yiiersl omgifne af 3 konkava blad som
ntgöra liksom ett irebladigt svepe eller bolster. De bära

hvardera en enda blomma af 6 konkav» och i synnerhet

utanpå rosenl'ärg.-,de kronblad, af hvilka de ytterst sittan*

de äro ]it('t mindre. Hansträngarne siita på blondästet,

och de 6 korta stiftens märken äro runda och plattade

samt tillbakaböjda. Blommorna börja visa sig i Juni, utan

att röja någon lukt; och fröhusen som mogna i början af

hösten, äro lika många som fiuktåmnena, till formen af-

länga, i medelpunktajj förenade, öppna sig ofvantill, och

innehålla inom enkla rum en mängd afiånga brungrå frön.

Utan tvifvel förtjänar Blomvassen att r-iknas bland Sven-

ska prakivexler. Sedd vid sidan af Svärd-liljan (n:o iio)
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jemte stranden af den Hod, eller brädden af den dam,
hvars yta smyckas af vara inhemska Vatten-liljor (hvita och
gula ISäckblomman), möter blomsterälskarens öga icke

något angenämare synämne.

Till foder för kreatur synes sjelfva örtståndet oijen-

ligt* Ickedessmindre är den icke utan nytta i hushållnin-

gen. Holländaren säges göra vackra och fina mattor ef

bladen, äfven sobk korgar flätas af blomsiänglarne. Men
vigtigare tordo bruket af roten vara. Denna/ ehuru hon
påstås ha något skarpt hos sig (Raf/i) , utgör ett ibland

de näringsmedel och maiämnen som Jakuterne insamla

jemte flera andra rotvexter. Detta lär gifvit anledning till

de försök som dermed blifvit icke länge sedan i P«.ysslaiid

anstäldta till bakning af bröd, som både sett väl ut och

haft en god smak. Regeringen har ock med välbehag

mottagit dessa underrättelser och tilldelt belöning åt upp-

finnaren. Vi hoppas att en annan gäng, af egen erfaren-

het, kunna lemna bättre besked om detta rön, som synes

förtjena uppmärksamhet.

Tab. — en blommande umbell efter naturen. - a.

pistillernes skapnad. — b. de mogna fröhusen. — c. ett

Irö ; alla större gjorde. — d. ett på midten afskurit blad.

.— e. en del af roten samt bladen i naturlig storlek.
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CAMPANULA rotunöifolia.
Allman Liten K lockort. Klocka. OronMocJia.

iingerhalt. Bjälla. Märebjella. På Finska

:

Siui- kello. Kissan-kello.

Tiothladen äro runda, njurlika; de på stjelken

jemnbreda och merendels heibräddade.

Linn. Fl. Su. p. 65. Cl. 5. Pestandria. i:gyn. Lilj. Sv. Fl. t. 94.

Kl. 5. FEMMÄmiiMCAR. i:ijvinii. Ström Sijiidniörs £eskr. Rets. 11.

cecon. I. <. i4o>

v>id den förut (n:o 272) beskrifna Bredbladiga Klock-

orten är slägiets kännemärke tillika anfördt. Så reslig och
storvext som den arten förekommer, så liten är denna,
men är dereroot en af de allmännaste på ängar och åker-
renar, som i Juli eller sedan Fruktträden upphört att

blomma, prydas af dessa klockors glada himmelsblå färg.

Roten är mångårig och blir träaktig, från hvilken upp-
komma flere qvarterslånga örtstjelkar, runda , släta och
bladige. Rotbladen, som först synas, och merendels inpå
året torka och försvinna, äro runda, hjert- eller njurlika,

cch sågade i kanten, men dé på stjelken helt smala, jemn-
breda och merendels heibräddade. Stielkarne dela sig i

toppen som en blomvippa, hvars grenar bära små, för

sig sjeJfva hängande och liksom dallrande blommor, vanli-

gen blå, ehuru de älven någon gång träffas hvita. Den
lilla blå klockörten som vexer i Lappmarken och på an-
dra fjällar, och hvilken blifvit förut ansedd som en art-

loiändring yLinn. Fl. Lapp. p. 84). torde med något skäl

böra upptagas såsom egen art, så väl för sina bredare
blad som nästan alltid enblommiga stjelk och uppräta
blomma, m. m. Vi torde framdeles få visa den.

Den Lilla Allmänna äger väl inga ovanliga egenska-
per, men synes emedlerlid vara ett icke obehagligt foder-
ämne för kreatur, i synnerhet får, emedan de alltid afbeta
den, oaktadt stjelken, liksom hos andra arter, hyser mjölk-
saft som är oangennm på tungan. Ur blommorna kan erhål-

las ett grönt färgämne, om de förut läggas i alun-upplös-
ning: äfven ull bettd med vismut får vigogne-färg dä den
kokns tre timmar i ett spad på vexten. I Norrige brukas
att färga både ylle och linne blått, endast genom tygets
välkände med blommorna (Ström).

Tab. — ett stånd i nat. »torlek, efter naturen. a.

blommans inre delar sedan blomkronan blifvit borttagen,
ir- b. en siåndare.
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DPtABA VERNA.

VaR-Draba. Rågblomma. På Finska: ähw-ä^ä/^ä.

StjeJkeii är bar. Bladen uppkomma alla vid

roten, lansettlika, något inskurna och fmhå-

riga. Kronbladen äro 2-klufna. Fröskidorna

glatta.

Linn. Fl. Su. p. 22". Cl. i5. Tet R adtn Ami A siliculosa. LilJ. Sv.

Fl. s. 268. K), la. FYRviLDiGE kortskidade. ilete. Fl. oecoii. i. s. aai.

N.lär vinterns hvita slöja, som länge betäckt jorden, för-

svinner, och en blidare sols strålar ge nytt lif ät vext-

krafien, är denna lilla planta nästan den första hvilken

helsar Floras älskling, som, glad att åter njuta den länge

saknade anblicken af det gröna fältet, mottar med lifvade

känslor denna vårens budbärare, fastän mindre storvext

och lysande än de som följa den i spåren,

I början ganska liten, knappt en half tum, betäcker

den, redan i April blommande, de magraste och torraste

höjder och fält, älven torflak, men uppskjuter sedan högre

från en lång tradig annuel rot till hälft qvarter i längden.

Alla bladen sitta liksom i krets ofvan roten, hvassa eller

trubbiga, ibland helbräddade eller ojemt tandade samt

beströdda med lina treklufna eller gaffellika hår. De upp-

rätte och enkla blomstänglai^ne dela sig ofta i toppen^ der

blommorna Hera eller färre sitta klasvis förenade. De äro

helt hvita, stjernlika med öppet /j-bladigt blomfoder efter

egenskapen af den naturliga ordning (de fröskidade, sili-

quoscé) , hvartill Drabaslägtet räknas. Kronbladen äro till

hälften 2-klufna, och stiftet knappt märkligt. Fröskidan

som innehåller många frön, blir afiång, nngot samman-
tryckt, htlbräddad , med nästan platta valvler, paralela

med mellanväggen vid hvilken fröna sitta rundt omkring
kanten fastade. Häri består ock slägtets egentliga känne-

märke från de öfriga fyrväidiga, som denned äro när-

mast beslägtade.

Oansenlig som denna vext är, hnr den likväl, som
Schweiikjeld berättar, ådragit sig allmogens uppmärksam-

het i Schlesien. De ha trott, att då den ymnigt vfsar sig

om våren ^ skulle missvext på säden det året vara att
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befara. Vi nämna det blott som en gissning, hvilken för-

Hiodligen icke äger någon verklig grund i naturen.

Ingen egentlig nytta af örten kan väl anföras, méa
på de ställen der vår-räg brukas till utsäde, förkunnar

denna blomma att tiden nalkas till förrättandet af detta

^

ficli om tillfälligheten att af blommornas förhållande sluta

till väderlekens förändringar, kan tjena Landtniannen, sä

må Vår-Drabans ihågkommas lik en naturlig hygrometer,

hvars retlighet är ganska märkbar vid instundande fuktig

väderlek, då hon, älVensom innan natten infaller, för att

skydda sina ädlare delar för regnet och daggen, lutar sitt

lilla hufvud, hvilket åter upplyftas när luften blir torrare.

Tab. — ett mindre och större exemplar af örten efter

naturen. — a. en blomma. — b. ett kronblad. — c. stån-

darne och pistillen för sig sjelfva. — d. en frökapsel. —
e. mellanväggen. — f. ett frö. — g. ett blad. — h. ett af

iäåren derpå. Alla små figurerne större gjorde.
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ÅNEMONE PRATENSIS.

FÄLTSXPPA.

Bladen äro dubbelt penntaggade. BIowsfjeJTien

bar ett findelt svepe nedom den lutande blom-

man , bvars Kronblad äro vidöppna och i

spetsen tillbakaböjda.

Linn. Fl. Su. p. 188- Cl. i3. PoLirANDniA polygyti. LiU. Sv. Pl.

s. 224. Kl-. 9- ^vIÄJ.GMA;^^ s NO AR mängqviun. Linn. Q], res. Skiir.ska res.

Retz. Fl. recoi). i. s. 48- J^'ocdwil!e Med. Bot. 3. p. 4oo. t. i4vS. Miirr^

App. Mt^å- 5. p. gi. Stork Lib. de Pulsatilla nitjuT. HainLurg. M.ig. 177g.

n. io5. Pharm. PulsaliUae iiigvicdutis Herba.

I det nj-ss föregående Laftet är denna redan nämd, och

förtslälles nu här xntd så raycket mera skäl, som deQ

icke saknat Joltalare lör mätkviirdiga egenskaper.

Vexten är roycket sällsammare än Eacksippan, och

knappast sedd utom Ölands torra backar och Skånes san-

diga fält. Nästtin lika till örtståndet, äro bladens Ilikar

endast litet bredare, och örtstjelken något mera luden.

Dt-n förnämsta åtskillnaden finnes hos blomman, som,
ehuru al Jika form är mindre, ii^er lutande, af en i svart

stöLinde mnrkbiå färg, och kroiibladens loppar till hälftea

tillbaka böjde. I Maj är hon ufshigen, och efter midsom-

maren lysa samma trakter af de ludna frötofsarne, sam-

inansalle af frö med nästan längre borst än på den förras.

Färsk har örten ingen lukt, men smaken är ganska

skarp och bitande p"i lungan och i svalget om den tuggas,

Sjelfva ångan af vexten då den hackas grön, angriper mun
och näsa. Älven den torkade behåller ännu mycken skär-

pa. Rön ha bevisat, att denna art h3'ser ett kamftrtlikt

ämne, hvilket man erhållit i form af kristaller, som varit

jnycket lätt antändlige; alt de, ehuru eljest smaklösa, efier

albränningen lemnat en vätska , som struken på tungan

genast åstadkommit en skärande pinsam känsla, hvilken

icke utan möda kunnat öfvervinnas, så alt älven flera da-

gar en domning qvarblifvit med bviia fläckar på det vid-

rörda stället (Murrav) (^Jfr Prof. Ratz. Fl. cecon. i.s. 49).

Detta bevisar att mycken verksamhet mätte finnas hos

vextea^ och som gifvit StUrk anledning att år 1771 börja
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forsöka den i flera kroniska ögonsjukdomar såsom grå och

svarta starren, dunkelhet i hornliinnan, m. m. och har

icke mindre än 40 iiändelser anförda , vid hvilka han bru-

kat medlet i extrakt och infusion. Af det förra t. ex. så-

som pulver tilkedt af 7 gran blandade med socker en

drakma, hvaraf i början gafs 20 gr. 3 gånger om dagen,

men sedan 'ökades dosis ända till 3 drakmer dagligen.

Af infusion 3 uns 3 gSnger på samma tid, eller af ett på
vexten destiileradt vatten 2 drakm. 2 gånger. Han fann

ock att de sjuke tålde extr. bättre ån det destillerade

vattnet, som likväl befans förträffligt utvertes fÖr elaka sär,

benröta och reformaktigt utslag, då invertes bruk deraf

tillika iakttogs. I större dosis gifvit uppväckes likväl kräk-

ning ; hos många drifves urinen ymnigt, och hos somliga

åstadkommes en lindrig diarré. I ögonsjukdomar har det

varit godt tecken, om en skärande värk inställt sig under

medlets bruk. Men ehuru flere Läkare bestyrkt nyttan

deraf, hafva dock andres försök minskat dess större före-

gifna värde. Kanske det berott af dess tiJlJilliga mer och

mindre godhet eller patienternas olika förhållande. Emed-
lertid talar CiiUens tillstyrkan af ytterligare försöks anstäl-

lande dermed, särdeles i Amanrosis, mycket för värdet

af en apteksvara, som Scörk äfven funnit af oivifvelaktig

förmån i veneriska symtomer, nattvärkar, sår m. m. ocfi

likaså vid händelser af borttagna delar af kroppen (para-

lysis). Man anser härvid knappast nödigt att erinra, att

användandet af medlet bör ske med den aktsamhet, som
dylika häftigt verkande som detta fordra. Till färgning

kan den brukas likasom Backsippan.

Tab. — hela vexten med blad och blomma, tecknad

efter naturen. — a. ett frö.
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BRIZA MEDIA.

DarrcrÄs. Darr. Bäfve^räi. Skaljgrlls.

Blomvippan är utbredd, flerdelt, med hj^rtlikt

egglika småax. Blomfoderskalcn äro kortare

än Blomskalen.

l.inn. F). Su. p. ag. Cl. 5. Tkiakdä. a:gyn. i///. St. D. 8. 44- Kl*

5. TREMÄ^NIRGAn ai^vinn. Retz. Fl. oecon. i. s. 127.

O.m icke en utmärkt nytta berättigar detta grJis att an-

föras, så torde det angenäma i dess utseende och daning

försvara den plats vi nu lemna det.

Detta till Gräsens flock hörande slägte igenkännes af

sitt tvåskaliga blomfoder hvilket innesluter många blom-
mor, som ett 2-sidigt ax sammansitlande. Blomskalpn äro

äfven tvenne, något uppblåsta, hjertformiga och trubbiga.

Af sådan beskaffenhet äga vi blott en art i »Sverige, all-

män på mindre bördiga ängar. Denna har knappt mer
än half alns högt strå, som är glatt och försedt med flera

smala blad, hvilkas baljor äro långa och släta med en
ganska kort, trubbig stipel. Blomvippan är utbredd och

mångblommig med parvis utgående grenar som åter dela

sig i 2:ne smärre och hårlika, vanligen mörka till färgen.

Småaxen äro hängande, hjertlikt egglika, släta, hvit - och
mörkspräckliga, och merendels af 7-8 blommor hopsatta

inom sitt z-sknliga blomfoder. Skalen äro alla likformiga

och skiftevis sittande, blott de inre något mindre och i

toppen urnypta. Frökornet blir omsider något nedtryckt

och är fastvext vid blomskalen. Roten är mångårig (an-

dra säga luårig), och gräset blommar vanligen i Maj och

Juni. Rördt i detta tillstånd af minsta väderflägt, synas

de små välformade axen liksom darrande, och detta för-

hållande har gifvit det vissa populära, fast icke vetten-

skapliga namn, t. ex. på franska Tremble d'Amour y och

på danska Klerligheds-gras.

Att odla Darrgräset lönar icke mödan, i anseende
till dess litenhet och ringa bladfulihet; men Landtmannen
bör icke beklaga sig att äga det på betesmarken, der det

utgör ett »f de välsmakligare fodergräs för kreaturen och
i synnerhet för får och hästar.

Enligt Withering skall man kunna med synglaset

upptäcka hela gräsels figur i fröet om detta med varsam-
het klyfves.

Tab. — gräset i naturlig storlek efter naturen. — a.

håningshuset. — b. ståndarne med pistillerne. — c. ett

inre blomskal. — d. ett yttre bloraskal. t- €. blomfoder-
skalen, alla förstorade.
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ARUNDO Stiucta.

KÄR R-R ÖR.

Blomvippan är rak och öppen. Blomfoderska-
len hvassa. Ett rakt ylgiiborst sitter på ryg-

gen af det yttre blomskalet, och af dess längd.

Luddet är kortare än blomskalen.

Schrader Flor. Germ. i. p. n\5. Tab. 4 f- 5- — Tunm. I\IeclileniE?.

Magaz. 2. p. 255. — Ehrh. Beitr. 6. p. iS"- (Aruiulo neglecCa),

G.rasen aro ibland de svårare föremålen i Örtriket alt

sins emellnn åtskilja. Skillnadcrne, oftrt mindre betydJige,

ehuru verklige, undfalla det mindre aktsamma ögat, men
upptäckas dock temligen I;itt vid en sorgfälligare gransk-

ning. Rörarterne, af hvilka redan någre blifvit beskrifne

(n:o 107. 114. 108.)) äro icke få till antalet; men soiri

fleres specifika skiljemärken närma sig mycket till livaran-

dra, fordra de att nogare undersökas. Härom vittnar den
arten som här under namn af Kärr-Rör fur Jörsta gån-
gen såsom Si'e/isJi uppgilVes. Den hör till de Rörslag som
inom deras blomfoder hysa blott en blomma, och kom-
mer Grenröret (A. Calamagrostis) närmast, ehuru, utan

minsta tvifvel, derifrån fullkomligt skild.

Det vexer pä sumpiga skogs-ängar, der vatten och kärr-

grund Hnnas. Roten kryper och strået uppstiger till en
half alns tller 3 qvarters höjd, merendels enkelt, fastän

stundom deladt nedemot roten, rakt, något styft, samt trindt

och slätt. Blnden äro mycket smala, men synas liksom
trinda när kanterne af torrkan rulla sig tillsammans. Bal-

jorna äro h<-lt släta. Blomvippan står rak upp, 4-6 tum
lång, icke utsjividd, utan endast öppen då den blommar,
med korta gvenar som dela sig i smärre, hit och dit böj-

de. Hufvudlästet af vippan (rachis) är sträft under ling-

rarne. Efter blomningen falla grenarne tätt intill det sam-
ma. Blomfoder-skalen, åe\s brunröda dels grå till färgen,
äro likstora och hvassa, utanpå strälva, äfven som kölen
och kanten hvilka under synglaset synas /insågade. Af
blomskalen är det yttre mest så långt som de nyssnämde,
klulvet i toppen, sträft utantill med några purpur strimmor,
och ett rakt agnborst midtpå ryggen af skalets längd eller

litet längre. Det inre skalet är hälften mindre, klufvet
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Arundo Stricta.

och genomskinligt. Fruktämnet omfattas af tvenne små

hvita fjäll, som vanligen kallas håningsgömmet. Håren,

eller det till Rorslägtet höraiide luddet, sitta vid basen af

blomskalen, och äro kortare än det yttre af dem. Både

den hopdragna formen af vippan, bruna färgen, vidläst-

ningen af agnborstet på ryggen, ej i toppen af yttre

blomskalet, och det kortare luddet, skilja detta tillräckligt

hån Grenröret.

Liksom detta, kan äfven Kärr-Röret tjena att öka det

foder som skördas på sidländta ställen. Såsom mindre

vekt än många andra grässlag, kan det väl icke kallas

förträffligt, men är dock bättre än Starrhö, i synnerhet

om det tidigare bergås.

Tab. — ett stånd af gräset efter naturen. — a. en

blomma särskilt större gjord. — b. pistillen med hånings-

gömmet.
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CYNOGLOSSUM officinale.

•Apteks Hundxunge-öht. Munklöss. Trestlus. På Finska:

Vf^illi rnoho.

Stjelhen är rak, ni ad breda lansettlika och nå-

got hvitkidna blad utan skaft, utom vid roten.

Ståndarne kortare än blomkronan.

Linn. Fl. Sii. p. 58- Cl. 5. Pen tand bi a i:gyn. LUi. Sv. Fl. s. 84.

Kl. 5. F Eii.MÄNNiNG AR. lujviiiii. — Retz. Fl. cecon. i. s. 204. — Flor.

Batav. 5. h. Lkouom. Diet. 4. Art. Cynoglossum. — Murr. App. Med. 2.

p. 102. — J^J^oodwille Med. Bot. Suppl. p. 12. Pharm, Cynoglossae Ra-

di;^, Herba.

F,lere vexter, icke mindre nära beslJigtade med denna

genom klassen i den vSystematiska uppställningen , än ge-

nom en och samma naturliga örtflock, liafva för detta in-

tagit sin plats i Svensk Botanik (n:o 72. i55. 177. 180).

Med den sista af dessa har Hundtunge-slägtet den närma-

ste förvandtskapen; men utmärker sig derifrän och alla de

öfriga genom sina platta frön som tillika äro nedtryckta

och endast med inre kanten fastade vid det qvarsittande

stiftet. Den häjr föreställde arten är en af de allmännaste,

gemenligen i nejden af hus, omkfing ödelagda boställen

'samt jemte vägar och stigar på Jandsbygden. Pioten är

vanligen tuårig, men uppskjuter någon gång sidskott ännu

det 5:dje;> ehuru lika sällan, som att vara blott annuel.

Hon är morotlik till formen, tjockare än fingret och svart,

faslän ini hvitaktig. Oit.staminen blir alnshög och deröf-

ver och ej så ofta grenig, men rund, luden och fullsalt

med blad, som vid roten äro mycket bredare midtpå^

och afsmalna mot basen, men de på sijelken, strödda,

omfattande, lansettlika, nästan trubbiga, helbräddade och
något vSgiga samt å ömse sidor för känslan fmt ludna.

Bloinklasarne slå ut i Juni , formera vippor i toppen
och böja sig liksom rullade tillbaka. Hvar blomma har

ett linhårigt blomfoder, och kronan, trattlik och tillsluten

i.mynningeil af 5 kupiga fjäll eller håningsgömmen, visar

en mindre bthaglig brun eller mörkröd färg, som man
någon gång sett hvit. Ståndarne med pistillen dölja sig

under de nämda fjällen inom svalget; och frukten som
sitter på blomfodret, hvilket i storlek mycket tillvuxit,

utgöras af 4 sammantryckta nötter, som ölverallt äro med
små hakar eller hullingar besatta.
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Cy^;OGLOSSUM 0FFICI^V4LE.

Lydande till Hocken af o"e sa kalUde SträfJdadlge

(Asperilolice) , borde ntan v'hI pj inisstiinka en sådan lor

Jariiga egenskapei", men inan liar redan från forntidea

tilleguaL denna Hundtunge-örten en narkotisk krafl. Vex-

Tens och blommornas dunkla l.irg och en egen vedervär-

dig lukt, ungefär lik den al' möss, som röjes särdele

mycket hos roten då den vexer pä luktigt ställe, tyckes

göra dessa uppgilter rimliga, men nian saknar nyare ron
och bevis derpå. Man har berättat att bladen, misstagna

för andra grönsaker, och eher kokning förtärda, ha gjort

kräkningar och sömn och satt lifvet i fara. Äfven att de
torkade bladen blandade med röktobak åstadkommit yrsel;

men hängda färska på halsen, skulle ohyra kunna fördrif-

vas derigenom ur hufvudet, lika som möss och råttor ur

huset, om. deras kryphål dermed tilltäppas. Visst är, att

Boskap, utom getter, rör vexten allsicke. I anledning här-

af anses den såsom mindre välkommen granne nära hus

och plantager, hvartill äfven frönas förtrelliga natur att

lastna vid kläder och lårens ull, mycket bidrager.

Man bör icke undra att en ört som denna, fästadö

fordomdags deras uppmärksamhet som utdelade Läkme-
del. Saften af roten ingick i blandningar (Pill. de Cyna-
glossa 'JVall.j för hosta och blodflöden, och dekokt på ört

och blad brukades för skrofler, äfven som ett af safterr

tillredt extrakt för rödsot. Andre hafva utropat afkok pä
färska bladen såsom verksamt bröstmedcl (Scopoli) , ocll

till utvertes nyttjande för ögon- inllammationer (Gilibert),]

svullnader och elaka sår. Ehuru man nu åsidosatt brukeC

af dessa medel såsom mindre betydande ansedda, lordd

man biliigtvis icke böra fråndömma dem all kraft, som
ett förståndigare behandlingssätt säkrare kunde utveckla,;

Tab. — ofre delen af vexten i naturlig storlek med
ett rotblad (f) tecknade efter lefvande exempl. — a. ea
blomkrona öppnad för att visa vidfästningen af ståndarns

och håningslj'dlen. — b. en del af blondodret med vid-^

sittande pistill. — c. frukten mogen, sittande på det för-

storade blomfodret. — d. ea frönöt särskilt. — e. frööfl

för sig, i nat. storlek,
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PYROLA ROTaNDIFOLTA.

FtUNDELADiG Pyrol, Viiitergruji. Pä Finska: Kuen-huJiJia.

Örtstarnincn är kort med belt nrnda blad. Blom-

stjelken med många blommor klasvis i toppen.

Hnnsträngarne stiga uppåt, och Stiftet är

11 ed böj t! r.

Linn. Fl. Su. p. i"8. Cl. lO. DtcANcniA. Monog. i///. Sv. Fl. s.

iCo. KL 7. TiEMAKXiNGAR. iiqvinii. — Sivartz i Vett. Ak. Handl. 1S04.

s. 261. Murr. App. Med. .2. p. 19. — Pharm. Pjrolje Herba.

A,-tt nfvon drn mindre bönliga och torra marken, skug-

gad al' åldersfif^Dii skogsträd, ikulie i Norden skänka be^

hflo.Moa känsior ät syrn;n ocIj lukten, fmgo Pyrolerne de-

ras bestämmelse der tillsammans med det spridda Lingon-

ocii Bläbärs-riset. Grönskan af deras bhid trotsar vin-

terkölden, och blomspirorna täfla med Hyacintens pä den

mera städade bioir.sterlisten. Två täcka arter bafva redan

p^-ydt de föregäendo niimror (27. 176.), der slägtets känne-

tecken 'i-Svi^n förekomma och den naLurliga llock till hvil-

kea de hora. Den rundbladiga Pyrolen elterger dem icke

i piydlighet, utan nästan öiVerträffar dem, en verklig

ögonfägnad, så mycket mer som hon ofta träif.ts ymnigt

i de nifigraste skogsbackar, särdeles på bergaktiga trakter.

Från roten som är krypande och ofta ganska lång, upp-

stiga en och ibland flera korta, kantiga örtstammar, be-

satte rned skiitevis fastade blad, hvilka längsljelkade äro

nästan helt runda, knappt märkligt sagtandade, styfv.q,

släta, JTied en lysande mörk grönska. F.n cjvarters lång,

rak blomstjelk fortsätter örtstammen i Juli och bär i top-

pen en upprat klase med mänga kortsljelkado blommor
som luta något, med vidöppna^ snöhvita kronblad. Han-

strängarne uppstiga, liksom böjde uppåt med knapparne,
hvilka äro hängande, och i stället för hoin hafva tvenne

rörlika öppningar vid basen för frömjölet. Stiftet, längre

än standarne, är deremot nedböjdt, men kröker sig tillba-

ka med öfra delen och märket omärkligt tjockare, är för-

sedt med 5 knölar. I Sept, mognr.r fröhuset , blir klot-

rundt 'med 5 djupa fåror, och delas ini i Jika mänga
rum som pa hvar sitt eget fäste äga en stor mängd fina

frön sittande.



PyROLA ROTUNDIFOLIA.

Angenäme till utseendet, sprida äfven dessa blommor

en söt, behaglig Inkt; men detta är den enda fördel som

ru för tiden Iiämtas af örten, Iiviikin liksom lltra andra

i^iytt från Apoteken. Emedlerlid röji biaden en lindrig

beska, och infusion på dem svärmar med jernviiriol. Gaada

Läkareböcker h^fva varit frikoslige på beröm af denna

Pyrol-art, åt hvilken de eniiälligt iiildehe egenskaper, ännu

godkände som det säges på Islnnd, att i dekokt stilla

diarréer ocii blodilöd , samt utvcrtes brukad, bota fistlar

och sår, och mycket mer af ännu mindre trovärdighet.

Ibland de bekanta f^iihieraires de Siiisse är också denna

vexten en beståndsdel. Boskapen rör sällan mer än blom-

stjelkarne, men getterne försmå äfven icke bladen. — Det

skulle väl förtjena att införa Pyrol arteme bland andra

blomster i tr;igSrden, om deras skötsel icke vore så kin-

kig. Utom skugga fordra de en lös jord af nmltnadt löf,

och framför allt tåla icke rötterne alt blottas vid omplan-

teringen.

Tab. — hela örten efter naturen. — a. blommans ifl-

re delar sedau blombladen äro borttagna. — b. en stån-

dare. — c. pistillens ända med märket. — d. pistillen sit-

tande vid blomlodret. Alla större gjorde.
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ANGELICA Sylvestris.
Ejörn -Angelik A. Björmtut. Bjöniloha. Tjiiton. Mjrsiut.

Sqviittor. Stnittor. På Finska : Karhiin pntlU. RytipiUhi.

rä La^^pska : AcJdatihotsk.

Blarlen äro dubbelt parblfidiga: Stnåhlciile.n lik-

formiga, bredt iansettlika, i brädden hågade.

Linn. Fl. Su. p. 90. Cl. 5. PtKTANnniA. DJijyn. — Fl. Lapp. p. loa.

"Lilj. Sv. FJ. s. laa. Kl. 5- Femm anmn o ar. a:aTinn. — J\.etz. F). oecoii.

1. s. 5a. — Rajn Fl. 2. s. 26S. — Murr. App. Med. i. p. 254. Phamt.
Angelicffi Sylvestris Radix.

J—^å en Umbellatvexi visar de små blomflockarne klot-

runda samt deras svepen flerbladiga; alla blomstren frukt*

bara och kronorna likformiga; stiften tillbakaböjda och

frukten oval med 3 upphöjda ränder på sidorna och bre-

da vingar, så är det en flit af det slägte hvartill Björn-

Angelikan räknas. Det är en, till sin natur flerårig ört.

temligen allmän (mest i Norrland) på sänka ängar och i

skogskärr. Roten lång, tjock och tapplik, grenar sig

ibland och blir utanpå brunaktig. Stjelken rund, ihålig,

ledfuU och strimmig uppvexer till en eller par alnars höjd,

och bladen, som medslst stjelk fästas vid en stor nästaa

uppblåst balja, äro dubbelt parbladiga, samt deras småblad

ovalt lanseitlika med hvassa och jemna insågningar i kan-

ten. I Juli börja Umbellerne framkomma på egna stäng-

lar ur bladens baljor, och blifva stora, convexa och hvita.

Ett allmänt svepe felas vanligen; deremot linnas alltid de
enskilta beslå af liera (5 -12) smala blad, som böja sig

omsider tillbaka. De små Umbellerne få en klotrund form,

sammansatte af oräkneliga och alla bördiga blommor med
likstora, ovala och inböjda kronblad, och längre ståndare

samt tvenne tilibakaböjda trubbiga stift. Den mognade
frukten är oval, liksom ^y\r\^;\d, med 3 ränder å ömse

sidor eller sammansatt af 2 frön, som ha hvardera en

platt och en convex sida med hinnaktig kant.

Ptoten äger något kryddlikt och varmt på tungan

i likhet med Apteks-Angelikan (A. archangellca) som vi

hädanefter få anföra, men är likväl mycket svagare än

den, och kan således icke utan i biist deraf komma i

fråga. Emedlertid anses den af Allmogen i några Land-

skap, som ett förmånligt husmedel för moderpassion.
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Angelica Sylvesthis.

De skära roten i små bitar, hvaraf de taga ett par finger-

borrar med brännvin. Bladen och stjelkarne äga hvarken

smak eller lukt, men fröna äro skarpare, helst pulvret af

dem strödt i hufvndet påstås äga lika verkan som Saba-

dillens (Linné). Getter, kor och svin äta sjelfva örtstån-

det, som hästar äfven stundom göra. Björname, hvilka

hämta en stor del af deras föda ur vextriket, söka också

denna Angelika, som vi derföre tillagt namn deraf, till

skillnad från den allmännast brukbara, den man likasä

sett Björnen förtära (Gadd). Med blommorna, som besö-

kas gerna af bien, har man färgat ull, efter fönat skedd

betning med vismut. Den erhåller då en guldfärgad vi-

gogae^ som är både skön och äkta.

Tab. — delar af vexten 1 nat. storlek efter nat. — a.

)^n blomma, förstorad. — b. fruktämnet under mognandet..
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SANGUISORBA ornciNALis.

Apteks-Sanovisorb. Blodtupper. Velsli Fimpinelt.

Bladen äro uddepennedelta, samt småbladen

aflånga, hjertlika. Blommorna sitta tillsam-

mans i eggrunda ax.

JLinn. Fl. Su. p. 48- Cl. 4. TetrAndria. irgyii. HilJ. Sv. fl. s. 65,

Kl. 4. Fy RMÄNjfiNOAP.. i:qv!nn. Linn. Göttl. Resa. s. aäa. l',etz. F?.

cecon. a. s. 6^1. Murr. App. I\Ied. i. p. igo. Phairn, Pimpiiielhe Italieji*

Radix,

D,enna vcxtens stora likhet med ett annat af Sambyggar-

nes klass (Poterium Sangaisorb^) , har gifvit anledning till

flera misstag, hvilka liksom många andra blilvit troget r<5r-

nyade och alskrifna. v. LknnÉ förde dem båda under sam-

ma obestämda örtflock (Miscellanecx) tillhopa; men fann ej

den naturliga harftråden , som J/zj-^^e// sedermera gifvit oss.

ApteksSangvisorben tillhör ett tvåkönadt slagle, hvars bloni-

nor äga endast 4 ståndare, hvilka, liksom hos Poterium i

sitta inom ett 4-dek blomfoder, eller, om msn så behagar,

blomkronan, hvars undre del innesluter fruktämnet. Stjäl-

ken vexer ofta alnshög, upprätt, och något grenig, besatt

med månpT blad, särdeles vi<l rottn. De äro iiddepenne-

delta, med hjertiikt aflånga , hvasst naggade och släta små-

blari. I Juni och Juli visa sig blommorna i toppen a£

stjelken, förenflde i eggiunda mörkröda ax, i hvilka de
öfversta blommorna först ulspricka. Desse äro, hvar och

en, vid basen omgifna af 2, 5, 4 »Hänga, hvassa och En-

håriga fjäll, som vi likväl icke anse såsom blomfoder,

hvilket egentligen sitter ofvanlöre fruktämnet och liksom

lios Törnrosorna omger det samma, samt, upptill trängre,

delar sig der i 4 ovala, purpur-röda flikar lika blomblad,

inom hvilka, igenom en hopdragen trång och svälld myn-
ning genomsläppes ett stift något kortare än de ondtring

samma mynning sittande hanslrängarne , som äro platta

och bära hvardera en gul tvillingsknapp. Honans märke
är stort och liksom en pensel deladt. frukten utgöres af

ett enda alMngt frö , inneslutit i det upp och ned vändt

ovala, fyrkantiga och hårdnade blomfodret, som utmärkes
af 4 små hörn och lika många upphöjda ränder. Hära*

synes att siägtets karakter har hittills varit misskänd; ty

I. linnes ingen hjulforirilg blomkrona eller verkliga blom-

blad, ulan de fyra färgade hikarne komma omedelbart
Iran fruktämnets beklädning. 2. Kunna de underst sittan-

de fjällen icke anses för annat än blomfjäll (bractea). 5.

Är fruktämnet icke sittande under blomman annorlunda
än hos rosorna , utan är inneslutit af blomlodret. 4* ^'

pistillen ensam ^ icke 2; och mäik-et säkert pe|i§fcilikt ; QcU



3o5.

Sanguisorba OFFICINALIS.

5. frukten ingen 2-rummig kapsel, utan som den ofvanfore
beskrifVes. Med ett ord: slägtet bör stå i systeiiiet (bland
de sä kallade Höres incompleti inPeri i 4:de klassen") iemie
AccKtia och Ancistrmn och räknas till den naturliga ört-

flocken, som Jiissien kallar Rosacex. Vi anse dessa nu
först gjorda anmärkningar vara för örtkä: ren nog vig-
tiga, lör att icke här fötbigås.

T Denna vext är icke af de allmännare Svenska, och
har hittills endast blilVit funnen på Gotiland i socknarne
Älskog och Östergarn, der örtens behof af en kalkartad
och tillika något sidländt jordman befordrar dess Irodig-

het. Om den eljest kan räknns ibland trägårdsvoxter våga
vi icke förs^ikra. Möjligtvis har Trägårds-Pim])int;llen (Po-
terium) blilVit dermed förblandad, liksom man i England
ger båda namn af Buniet , elt der mycket omidladt ujjolk-

ökande foderslag. Derunder förstås likväl egentligen iX^n.

sednare, hvilken använd i kofoder tros öka oslämnet i

mjölken, hvilket också bär samma namn. Till odling
tyckes vår Gottländska icke passa, såsom styfvare på sljel-

ken. Emedlertid säges <\otv ätas begärligt af hornboska-
pen. Derjemte synes bladens sammandragande smnk
(utom vextens likhet) erbjuda samma nytta som Trägårds»-

Pimpinellen, om eljest denna kan sägas i sjelfva verket
äga någon, som man fordom föregifvit, t. ex. i blodliöder

af olia slag, Dysenteri , sten och grus, och i sjelfva den
förfärliga vattenskiäcken efter bettet af rasande djur. Des-
sa dygder äro nu bortglömde, och bruket att blanda de
spädare bladen till sallat om sommaren är endast öfrigt.

De af Blodtupperne kunna utan tvifvel för samma ända-
mål samlas, floten af vexten , känd fordom på Apoteken
under namn af den Italienska Pimpinellens, kan älven

sättas på den långa listan af garfningsmedel. Dnmlioi/rney

påstår, att ylle betadt i vismutupplösning, lAr muskus
färg, då det länge kokas med en stark soppa på örten.

Tab. — vexten i nat. storlek efter naturen tecknad af

Utgifvaren, pä Gottland. — a. en blomma med blomfjällen

under blomlodret ofvantill 4"bi«digt. — -}- ett af bladen.

— b. en ståndare framtill. — c. samma baktill sedd. —
d. pistillen med dess inom blomfodrets botten inneslutna

fruktämne samt pensellika märke. — e. frukten eller det

hårdnade blorafodret som innesluter fröet. — f. detsam-

ma tvert afskuret. — g. fröets skapnad. Alla de små ligg.

itier och mindre förstorade.
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ASPLENIUM PiUTA Muraria.
M u R - R u T A. Mtirlånlie. Mjehört.

Stamhiaclen äro grenig^T, med vigglika, run-

dade och naggade småblad.

l.inn. Fl. Su. p. 373. Cl. 24. Chyptogaw. Filices. I.///. Sv. FJ.

S. 389- Swartz Synops. Filic. p. 85- — v. Gleiclien Keueste aus <1. il. d.

Pfl. t. 24. f. — 5. Flor. Batava. 10. Heft. — Murr. Ap;>. Med. 5- P- 432-

Tharrn. Piutae Muraiiae Herba.

O,riTibunke-Familjens vexter Iiafva något eget i deras ut-

scendo, lält kändt IVåa alla ajidra , samt icke mindre åt-

skilde i sammansättningen al' deras delar an i sattet af

sjellVa fröredningen. I andra delen af detta Verk och

n:o i3i är redan en art al detta slägte föreställd jemle

de hulVudmärken som skilja det frän dess samslägtingar.

Mur-Rutan är en mera sällsam Ormbunke ibland dem som

upptagas i Svenska Flora. Hon träffas likväl i klyftorna

af bergen som omgifva Iiufvudstaden, inen ymnigare på

Goltland vid Torsborgen, äfven som på de gamla nui-

rr.rne af Boikholms Slott på Öland. Också linnes den i

Skåne och i skärgården af Bohuslän.

Hela vexten blir blott några tum hög, och uppskjuter

från en gemensam rottorfva många stamblad, som dela sig

ofvantill liksom i flera grenar försedda med enkla eller

S-delta småblad till foimen vigglika , upplill rundade,

ibland inskurna, men alltid fint naggade. Deras färg är

gemenligen mörkgrön. Midtpå sommaren visa sig Irö»

redningslinierne strödde paralelt på dm blekare baksidan

af bbiden, merendels så långa som de, och täckas med
€M ljus hinna som öppnar sig på inre sidan mot nied-

iersta nerven.

Fordom räknades Mur-Rutan ibland de så kallade Ca"

pillares , och ansågs liksom de förmånlig i bröstkrämpor.

Chomel påslår sig geij(im té på örten med tillägg af soc-

ker hafva botat sår i lungan uppkomna efter förut timadt

håll och sting. Men föga är att vänta frän ett nästan

obetydligt medel, om ej kiafter, ålder och milda välskor

göra det mesta till kuren.

Tab. — vexten tecknad efter naturen. •— a. ett af

småbladen, förstoradt stdt på dess bakre sida med sina

frörednings linier. — b. en kapsel, under synglaset be-

traktad.
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RHAMNUS CATHARCTICUS.
GETAPPF-t. Pigehorn. Verrentorn. VnlbjörTi. Valborg.

Getbark. På "Norrska: Trädet, vid livUket fan flådde

geten. Pu Finska: MarjanVuu. Mustarastaan. —
Marja-Fnn.

Träflstamrncii är rak och dess qvi^tar slutas

med tagg i ändan. Bladen äro eggrunda, i

brädden sågade. Blornmoj na fyrklulna (två-

byggare och månggiftp).

Linn. Fl. Sn. p. 71. Cl. 5. Pentandria. 1 {rV". — Lilj. Sv. Fl, s.

98. Kl. 5. Femm ÄNNiN G AR. i:(|viiiii. — Retz. 1"1. cecon. a. s. 59i- —

-

Linn. Olär.tlska o. Goctl. resa 5g. 175. 20g. — Ekonom, diet. 4- s. 10. —
Gleditsch Forst-Wi.ssensch. a B. s. aig. — Alnrr. App. Med. 4. p. i. —

«

Fharm. lUiamni Cathart. s. Spinae Cervinae, Baccse, Cortex.

B,'land Örtslä^terne flf den nat. ordningen Bnskvexter

(Dunios;?>) ntmäiker sig delta hvartlll Getapprin räknas,

eenom sitt bågar»' Jika blomfoder och 5 smä kronblad lik-

som ijäll fastade midtemot ståndarne, och en ofvanrör bJom-
iodret sittande bärfrukt med tre rum. Redan tillforene

(n:o log) är en annan väl känd art af sanuna slägte upp-
lagpn. Dtn näivarande, temiigen alhuän på högländta busk-
b^•vexta barkar i Upland , Vestergötland , Bohuslän och
Skåne sann på Gottland och Öland, utgör en manshög
rak buske med skiftevis siltand(? styfva grenar, som oftast

sluta sig med en mer och mindre lång tagglik spets i än-
darne. Stundom utskjuta de undre grenarne mot hvaran-
nan korsvis, som i Tyskland gifvit anledning att kalla
busken Creii dom. Blnden sitta i knippen förenade, af o-
val form, nästan som vildappelns, niyckel ådriga och så-
gade i kanterne. De yngre äro ofta finludna. Från hvar
knopp utkomma blommorna i inni, flera, tillsammans med
bladen, och försedda med korta stjeikar. De äro gulgrö-
na till färgen och blott 4drlta, med 4 stSn lare och mär-
ket klufvit i 4 delar. Vanligast finnas säitki te buskar lik-

som endast med hanblommor och andra ined fullkomligare
honor; likväl förekomma de, fastän mera sällan, äfven
tvåkönade. De mognade bären bli stora som små ärter
med en liten upphöjd punkt i ändan, svartna omsider och
I)ysa gemenllgen 4 trekantiga frön. På Oiieberg i Vester-
götland träffas en afart af Getappeln, knappt qvartors hög
och som derjemte är mycket krypande: lin märkvärdig
oHkhet, men som troligen beror af stället der den ve.xer.

Det är en ibland de nyttigaste buskar som i vårt kli-
mat linnas, Särskilta ämnen deraf h^fva länge ägt en väl.
känd nytta både i medicinen och flera delar af hushåll-
ningen. På aptcken äro bären och barken införde. Af de
förre, fyllde med ett mörkgrönt inmäte af mindre ange-
näm luk och besk vämjaktig smak, beredes en sirap med
socker, som är lindrigt aåorande. Denna egenskap hos



007.

RhAMNUS CATIIARCTICUS.
båren påstås älven visa sig efter förtärftndet af kottet pS
sådana fåolar som nyligen slukat dem. flere läkare, ocli
ibland dem sjelfva -Boe/-//«?.e, hafva föreslagit bruket af den
ur bären pressade saften tiJI ett uns för samma ändamäi;
flndre dekokt på dem, äfvensom pulvret af de rostade
bären. Numera har man endast bibelräJlit bruket af sirapen,
som säges mycket verksam såsom aiföringsmedel hos vat-
tensiktige tagen till en eller par matskedar (Boerhave)

:

ehuru icke gagnelig i svårare händelser, hvilket också Sy»
denham erkänner. Som den lätt gör ref, bör den icke,
som någon gång händt, ges åt barn till beckets drifvande.
Den medlersta barken i atkok använd, verkar pä samma
sätt som den af fläder, på stolgången, men gör tillika intt

kräkning. Utvertes brukad till baduing, berömmes den för

Utslag, men invertes medel böra likväl tillita icke uraktlåtas.

I Technologien är bruket af begge desse, nttnl. bär-
saften och barken irke mindre utmärkt. Af den förra be-
redes det för målare och tecknare b<'kanta gröna färgäm-
net So 11gro n (Verd de Vessie,). Härtill tagas de mest mog-
nade bären, hvilkas saft utpressad och blandad med något
upplöst alun, fylles i en blåsa som hänges på varmt ställe,

då saften tjocknar och intorkas; men bör derefter å nyo
upplösas i vatten, silas och nfdunstas. Andra tillrednings-

sätt omtalar Hr. Prof. Retziiis. Af bären på en annan
och utländsk art (Pih. infectorius L."), kallade i Franklike
Graines d'Ai^ignon, tillverkas också gni färg (^Stile de
Graine), hvartill man i Holland funnit bären af Getappela
lika så tjenliga. Man har anmärkt att saftens färg är olika:

SafFransgui i de gröna bären, men blir nästan mörkröd i

de fulimognade, och kan brukas till färgande af skinn,
kort ni. m. På landet, såsom på Öland och Gotiland, är

barken väl bekant som färgmedel både till gult och rödt,

och det så väl torr som färsk. Likväl bör den yttre bar-

ken, hvilken är tradig som getragg, borttagas. Den inre

kokas först något i svag lut och frånskiljes, hvarefter litet

grön vilriol upplöses i spadet och tyget lägges i hela sop-

pan under följande natten. Om solen skiner morgonen
derpå, upptages det då och ulbredes jemt; hvarom icke

bör det qvarligga i soppan så länge, ty i solen får det

först sin färg som blir brun och äkta. Trä-ämnet eller ve-

den är användbar för Snickare och Svarfvare. Hårdt, gul-

aktigt med mörkare kärna ar det dugligt till inläggningar

m. m. och tar en skön glans. Ändlligcn är ingen buske bättre

passande till häck och stängsel, ty den är oöm, planteras

utan svårighet, kan ägas och gör nytta. Sedan man sön-

derkramat" bären, sås de med fröna i rader pä säng, der

de uppvuxne qvarblifva 2-3 år och sedan utplanteras.

Tab. — En blommande gren efter naturen. — a. en hanblomma.— b.

densamma, äntiu större gjoid, sönderdelad lör au visa blombladets och

Ståndarens vidtaslninf,' samt imnet till pistillen i botten. — c. en lioiiblomma-

— d. densamma öppnad, med sitt lyrdelta stift och oiiuktbara ståndare.—

1

e. eil omogel bar itusKuiet. — f. detsamn-.a nioäec— g. elt ii<i.
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SPERGULA ARVENSis.

Iker-Spf.rgel. Fryle. Shorf. ]S!ägde. Spnrryi

Pa F. Täliti-Rnoho.

Bladen, som sitta i krans omkring stjelken ,
ä-

ro jembreda, nästan trinda; de fruktbärande

blomshaJLen tillbaka böjda , och Jröna njur-

lika samt med kant omgifna.

Linn. Fl. Su. p. iSg. Cl. lo. Decandhta. 5 gY"- — ^''/- ^i^- F'- »•

T86. kl. 7. TiEMÄNNiNGAR 5:qvinn. — Retz. fl. cec. 2. s. 697. — ^i^/fl

Danni. og Holsc. Fl. 2. s. 799. — Ehrlt. oec. pfl. hist. 6.S.273.— Thaer

i Bergens Anleit. zui' Yiehzucht s. 177.

1 ill desäkflllade NegUkeWia vexter (CaryophyllecT-) hor,

jenite många flera, såsom Neglikor, Sandörten, Narfven,

Serasten in. fl, fifven detta slägte, Iivilket från Samsläg-

tingarne urskiljas medelst sitt 5bladiga blomloder, 5 hela

kronblad, merendels 5 slilt och oskäligt fröhus med ett

rum. Denna Spergelart kan kallas ett ibland de egentliga

ogräsen som i synnerhet öiverflödar på sandiga åkerfält,

särdeles der råg och bohvete och någon gång lin odlas.

Den är annuel med tapplik och tradig rot^ hvarifrån flera

örtstjelkar uppstiga, som vexa upprätte frän 1-2 qyarter

höga och grena sig. De äro trinda, fedfulla, mot ändan
linhåriga, khbbiga och flerdelta. Bladen sitta kransvis kring

stjelken helt smala, nästan trinda och trubbiga. 1 toppen
af stjelken danas en spridd blomvippa med tvådelta gre-

nar, hvaraf de yttersta slutas med en blomma, och efter

blomningen böja sig liksom brutna tillbaka. Blomfodrels

blad äro Hnbåriga, Kronbladen ovala och hvita : Ståndarne

10, någon gång blott 5 och stiftens antal äfven 6. Fröhu-
set vexer omsider ut öfver blomforJ^ct ocn luJimoget delar

sig i 5 skal, inom hvilka fröna ligga kring ett gemensamt
fäste fjällvis på hvarandra, till skapnaden njurliks, upp-

höjda och skrofliga, men omgifne med en jemn hinnaktig

kant. Vexten blommar i Juli och Aug. och fröar sig ganska

hastigt och mycket i ansetj^nde till mängden af fröna.

Det har varit redan länge som man kändt Aker-Sper-

geln som fodervext, ända från början af i6oo:taIet. Tiexi

odlades då i Westplialen , Brabant, Flandern och Holland;

b!ef sedan bekant i Böhmen, Schlesien, Sachsen och sndra
Tyska orter, dä man midt i det sist förflutna århundradet
började utbasuna nyttan af dtnsamTna , men som icke sva-

rade mot deras förmodan hvilka anställde iörsöken, och
man åsidasatte omsider alldeles ©dlingen af en vext som
icke befanns fördelaktig Kmedlertid hnfva likväl några a£

desfdnaste förtattare af >• kerbruks Skrilter lemnat den så
mycket värde, att icke alldeles böra uraktlåtas,



3o8.

Spergula ARVENSIS.

¥å. trakter der grunden är sandig, men icke pä bör-
digare åkerjord, må Aker-Spergeln väl användas. På det
sistnämda stället bör lian visst icke uttränga säden, ty Lan
betalar icke platsen: den som gjort sig derpå räkning, sä-
ger TImer , linner sig alltid mycket bedragen; men på
sandfältet älven på lerjord, der mera säkert gilvande vex-
ter icke kunna odlas, bör Åker-Spergeln utsäs, för att, i

synnerhet grön, lemna ett godt och begärligt foder för
kor och får, som ökar och ger god mjölk, bidrar till bätt-

re smör, och kan äfven, oaktadt gräsets safilullhet, temligen
lätt torkas och som hö af boskapen förläras.

Något gödning fordras ' likväl om gräset skall vinna

Vext, som eljest håller sig mycket lågt. Utrike* förekommer
en afart, som Thaer säger kallas Kollinha, denna skall

vexa mer än alnshög. I Sverige har den icke lyckats, tro-

ligen tarfvar den ett blidare klimat och längre somrar. I

England och Flandern sås A&n om hösten till vårfoder,

hvilket den kallare vintern och långsamma vintern hos oss

förbjuder. Bättre jordmån utsuges också in^xket af Äkerr

Spergeln, och inkoma-.sn på åkerfälten gör den ett verk-

ligt ogagn. Om mai? deremot äger ea tjenlig passande

plats för alt så den, uppköres stället, ehuru ej särdeles

djupt, emedan rötlerne ic'>e trä.iga långt ned. Omkring i

Lispund frö säges tillrä-^kUgt för ett tunnland. Det ned-

myllas endast grundt. Pä trädesåker eller i stubben kan
det äfven utsäs , då vexten Icke tager bort hvarken tid eller

rum för annan säd, i händelse man vill använda den till

bete, som bör ske innan den får mogna frö, emedan des-

sa återlemnas af kreaturen med gödseln, utan att ha för-

lorat groningskraften och sjellsår sig som ledsamt ogräs

ibland det följande arets säd. Som det ger ymnigt frö,

kan man lätt samla det, och uppvexer temligen hastigt,

så att grrtsot SFvpr. efter 6 veckor kan begagnas eller af-

slås, hvilket på sydligare orter kan ske två gånger. Fröna

ätas af höns och andra fåglar, och man påstår, att de
också kunna malas till mjöl såsom oskadligt brödämne,
€ller blandas till andra mjölsorter, för att öka mängden
af dem.

Xab. — Vexten 1 nat. storlek efter vildt exemplar. —
. «n blomma öppnad för att visa dess delar. — b. pistil-

len med en vidsittande ståndare. — c. ett fröhus, öppnadt;

(förstorade ligg) — d. fröna i naturlig storlek. -^ e. el|

sådAJit; större gjordt.
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POLEMONIUM cAEnuLEUM.

TbagÅrds-Poi-£m6n. Kosjr/SS. Grelds /c J-^aleriajt,

Jacobs Stege. (eft. Eng.)

Örlstjelken är rak. Bladen parbladiga. Blom-

pipen kortare än Blomfodret.

Ijinn. Fl. Sii. p. 6.5. Cl. 5. Pentanhu. i:gyn, — F!. Lapp. p. 8S. —
Jjilj. Sv. Fl. s. 92. Kl. 5 Femmannin GAR. i:(j:viiiii.

D,etta är en af de vexter, som naturen syrves hafva gif-

vit förmåga att trifvas Jika väl uncicr de Ivan hvai andra,

mest aHägsna polhöjder — allt ifrån Kengis , på gränscii

af den eviga snön, till Greklands mildare trakter. Älven

hos oss nr hon icke blott Lappliindare, man liar ocksä

funnit henne i Medelpad, Jemtlaad, österbuiten och Ka-

relen, och ännu mer — hon har biifvit uppiiöid til! ran-

gen af en bland de perenna vexterna på blomster rabat-

terna i våra trägårdar. Samma naturliga örtiiock som in-

nefattar Klock-örtslägtet har likaså anspråk på denna ,

hvars hufvudmärke består i en 5delt blomkrona tillsluten

i botten af 5 fjäll, vid hvilka ståndarne äro fastade. Mär-
ket är tred»It och fröhuset älven så, hvilket dessutom
sitter inom blomman, och ej under dem som hos Klockorna.

Hela vexteii är glatt och slät. En icke sälhin alnshög
ortstjelk uppvexer fiäa den mångåriga och tradiga roten,

ibland enkel, ibland vipplikt delad, besatt med ponne-
delta blad, hvilkas småblad sitta i stort antal parvis med
ett uddn, alla ovalt lansetilika och helbräddade. I loppen
förenas blommorna i en sammansatt qvast. De äro midt
emellan klocklika och hjullika, eined.m pipen är ganska
kort, och mynningen mycket hopdragen, men brä-mets

flikar djupt uiskurne. Ståndarne och pistillen böja sig

nedåt och den sistnämde är derjemte längre. De visa sig

redan i Juni, merendels högblå till fä) gen, men träffas

stundom hvita. Bittida på hösten mogna de ymniga fröna,
då fröhuset öppnar sig i toppen och vexten lätt sjelfsår

sig. Mängden af blommorna, deras storlek och färg
•har, utom bladens mindre vanliga utseende, lemnat den
rum bland l^ägårdsblomsterna, likväl endast för ögat, ty
den äger nästan allsingen lukt. Mi-n så mycket smakligare
lär vexten finnas för kreaturen, tj^ man har anmärkt, att
kor och får kunna knappt förtära något med mera begär-
lighet. Deremot skola hästar lemna den orörd. (Rajn).

Tab. — öfre delen af vexten efter naturen. — a.

blomkronan skild frän — b. blomtodret, hvari pistillen
cfvarsitter. — c. ett moget fröhus. — d. ett sådant tvert
fliskurit för att visa de inre 3 rummen. •— e. ett frö. —•
f. elt dylikt större gjordt.
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COMAR.UM rALusTRE.

Ko MAR. Kråk-Uöfver. Krähfutter. MjiJlhpw:gar

,

Hummeltuppor. Kallgräs.

Örtstammen är mot roten nedliggande; i toppen

mån^blommig. Bladen parbladiga och i bräd-

den sågade. iv'^^ÅY<?/i smultronlik., qvarsittande.

L/tjb. Fl. Su. p. 180. Cl. 12. IcosANcniA. Polygynia. — .L///. Sv.

fl. .1. 20-. Kl. 8. Tjugemänningar. Mangc^vinn. — Ketz. F). oecon. r.

.<). I So. — Ekonom. Diet. 4- *• 43o.

J" samma vexlfamilj som Potentiller och Smultron, för-

enar denna dessa slägters hufvud kännemärken genom sitt

io:deIta Blomfoder sittande under blomman, sina 5, fastän

särdeles små, kronblad, och genom fröfästet, i hvars för-

hållnnde egentliga åtskillnaden består, ty det är svamp-
akiigt, hiddigt och blir qvarsittande utan att affalla , som
mer» ndels händer hos de förra. På ängar, som någon tid

om året äro ölversvämmade, kring kärr, äfven på tufvorna

i dem, väljer Komarn sitt förnämsta tillhåll. Med sin

mångåriga rot kryper den ofta vidt omkring i dyn, der-

ilrån stjelkarne, först liggande, höja sig qvarterslånga

,

tiinda och bi satte med långska.rtade blad, af hvilka de
nedersta äro störst och parbJadige, beslående af två par
och ett udda, liksom femdelta. Småbladen äro aflånga,

i kflnten sågade och inunder grågröna ; likväl finnas de
äfven någon gång på bogge sidor finludna. Många blom-
mor sitta i toppen tillsammans på egna stjelkar, mörkt
purpurröda af så väl de olika stora Blomfodersflikarne

som Kronbladen, hvilka äro knappt hälften så länga soin

de. I Juni slå blommorna ut, då ståndarne lysa nästan
svarta. Frukten är sjelfva frölästet som utvexer, blir stort

och «f ett smultrons skapnad, mjukt, merendels linhårigt

och bär fröna strödda i dess mjuka massa som hos smul-
tronen, ehuru icke lika saftig. Den blir dessutom alltid

qvarsittande vid blomfodret och torkar. Örten är icke
särdeles begärlig för kreaturen. Boskapen plär emedlertid
stundom afbeta den, men hästar icke. Den äger garf-

ämne, och skulle i detta afseende kunna begagnas enligt

Gltiditsc/is uppgift. Samme Författare berättar äfven, att

Landsfolket i MarkBrandenburg använder dekokten på ro-
ten som ett medel för gulsol. Samma del af vexten skall

äfven i Finland brukas till färgning af rödt på ylle.

Tab. — vexten i nat. storlek efter Jefvande exempl.-
— a. ett blomkronblad. — b. en af pistillerna. — c. en
ståndare sedd på baksidan. — d. frukten i nat. storlek.

— e. densamma ituskuren. — f. ett frö. — g. detsamma
större gjordt.
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PYROLA MEDIA.
KlockblommigPyrol. V-

Örtstnmmen är kort. Bladen runda med mycket
kort spets. Blomstjelken, vriden , bärande
en flerblommig klase i toppen. Blomkronan
till hälften sluten. Hanurängarne äro räta
och stiftet föga nedböjdt.

Swartz i Vetr. Ak. Handl. 1804. s. ^Sj. t. 7- - Flor. dan. tab. no.— Cl. 10. De c Ans ni A. Monogyn.

V
'

T exter, hvilkas egenskaper äro mindre betydande eller
alldeles obekante, äro väl ej märkvärdige för dem som
blott söka nyttan, men de halva ofta ett slags anspråk att
Darmare kannas till sina yttre delar, i synnerhet då dessa
loremal kunna anses nya for dem som odla kännedomen
at orterna. Al sådan natur är denne Pyrol-art, hvilken,
snarlik en nyss föregående (n:o 3o4), utan tvifvel mer änen gäng blilvit derföre misstagen. Den förekommer
cmedlertid sällsammare, fastän vi funnit den icke så spar-
samt vexande i parken nära Carlbergs Slott vid Stockholm,
Jika bördig på flera hörande till detta täcka örtsläete.
±51aden aro ungefär af samma runda form som på den
rundbJadiga, men äga derjemte en mycket kort och trubbig
spets, samt tydligare hvassa fastän fina tänder i kanten"
^ omstangeln ar nästan något tjockare och alltid vriden.Blommorna 6-12 formera en Ikog^, rak klase i toppen.De kupiga kronbladen sluta blomman mer än till hälften,ocn aga utanpå en märkbar rodnad eller liffärg. Menhvad soin ännu vidare skiljer den från den förra , äro deicKe uppåt bojde utan kring fiuktämnet rätt stående han-

orh P?^- c
'"'PP''' öppning vid basen är vidöppenoch ej pip.g. Siiitet är ock märkligt tjockare och ei sån^ycket nedböjdt. Märkets knölar ä^o älven mer utståe^-

^ilÄnd ii^in s;'^
'^^^^" '''"-'' ----^' --

sla^s^vä-^TT m/"^'1
angenämt, som ger dem således ettSlags varde hvilket de, på sa<nma sätt som sjelfva örten

-r/rn^Ln bfaT 'p'"; ^-•'-^^'.-" ^^aTetnsamt

J^^c^.:
~

f" sjånd i nat. storlek efter lefvande exempl

rpi;mren '"«"^"''''"^"l^
^^^'ndarnes läge omkring _

«ned fröa;te^t i h'''?
'^'''''' som föreställer dess 5 rum^a irotastet

1 hvardera. ~ e. ett frö förstoradt.
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ARUNDO Calamagrostis.
Grenrör.

BIomDippan är slak och utspridd. Blomfoder-

skalen hvassa. Ett mycket kort Agnborst

sitter i toppen af yttre Blornskalet. Luddet
är längre än Blomskalen.

Linn. Fl. Sii. p. 37. ? Cl. 3. Taiandbia i:gyn. — Lilf. Sv. Fl. s. 38.

Kl. 3. Tkemanninoar. l:qvinn. — Jletz. Fl. oecoii. i. s. 7/1. — Srhrad.

Fl. Geiiii. I. p. 214. t. 4. 1'. 4. — 1'Vnid. Snec. pl. i. p. 456. — Koth. Fl.

Germ. 2. i. p. got (Calamagrostis hinceolata.)

V.id det kort tillforene (n:o 5oi) forestäldta KUrr-Ruret,

anmärktes iX^?>% nära öfvcrenssläinmelsci med dtnna art,

som förekommer ännn ymnigare pa lå^-ländla fingar, nfven-

som nära åbrädden af Iloder, i s^mnerhet der d« äro min-

dre utsatte för stormiga vindar. I anseende till rot, strå

och blad äro de föga skiljaktige, men blomvippan olta

qvarterslång; föi"st rak och nägot sluten, dock itiimire än

på Kärr-Piöret under blomningen, men blir elter densam-
ma utspridd och slak samt i toppen något lutande. Dess

grenar äro långa, veka, hit och dit böjfia samt sträfva

för fingerna och det beväpnade ögat. Blomfoderskalen
äro än mörka, än purpurfärgade, som gör hela vippan

glänsande. Ibland äro de likväl nästan gröna. De synas

hvässare och större än på KärrPtöret, strafva på kölen
och nerverna, hvaraf det inre skalet har trenne. Blom-
skalen äro mindre, och det ytterst sittande har 4 nerver;
tvåklufvet i toppen, med ett ngnborst , sillande, ej på
ryggen, utan emellan klyfningen af skalet, slätt nedtill,

men sträft mot ändan, samt knappt längre än en sjettedel

af hela skalet. Håren nedomkring basen äro der förena-

de, talrika, och längre än blomskalen, likväl kortare än
blomfodrets, och blifva efter blomningen mycket ut-

spärrande.

Vi anföra äfven denna Rör-art, mindre för dess för-

tjenst såsom foderslag, än för att fullkomna historien om
Svenska gräsen, som redan till större delen blifvit i de
föregående häften inrymda. Ehuru det är icke safligt, är
det likväl icke mycket hårdt, och må derföre, såsom stuii-

dora ymnigt, bidraga till ökandet af höslåltem på sid-
ländtare ängar.

Tab. — delar af gräset i nat. storlek. — a. en hel
blomma med yttre och inre skalen. — b. blomskalen med
aguborstel vid ändan af det yttre. Begge lörslorade.
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ROSA VILLOSA.

Äpple- Nypon-Buske.

Trädstammen och Bladstjelkorne äro rättaggl-

ge. Bladen aflånga, mjukt ludna å ömse si-

dor, sågtandade med små körtlar i brädden.

Blomstjelkarne och den klotrunda frukten

sträfhårige.

Linn. Fl. Su. p. 465. Cl. 12. Icosandr. Poly^. — Lilj. Sy. Fl. «. ao»

Kl. 8- Tjogmänningar. Mängqvinn Krunitz Encykl. ai Th. s. 129.

Engl. Bot. s. 585. Retz. Fl. oecon. s. 617.

Ju Större ett vextslagte är, desto svårare kunna ofta dess

arter behöri^en åtskiljas al" Botanisten. Detta besannas vid

betraktandet af Törnbuskarnes iTiångfaldiga förändringar.

Intet slägtes hufvudkännemärke ar dock tydligare, såsom
bestående i et köttigt Hasklikt blomfoder, hvars hopdragna

mynning utgår i bladlika flikar. Kronbladen äro fem och
frukten tillskapas af det bärlika bloinfodret, inom hvars

köttfuUa inre sidor flera sträfhåriga frön äro fastade. Men
arterne bestämmas icke sällan utan svårighet, fastän man
rid första påseendet tyckes öfvertygas om deras åtskillnad.

Vår Svenska Flora liar säkert ett större antal af Törnslag

än man förmodar, men hviika ännu icke äro fullkomligt

utredde. Sannolikt blir skiljaktigheten i fruktens skapnaJ

det fjästa medlet att bestämma arterne. Den är än aflång,

än rund. Af det förra förhållandet är den som tillförene

(N:o 29) under namn af Nyponbuske blifvit anförd och
beskrilven. Den närvarande åter har en rund frukt och
visar, icke mindre med A(.'.n ludna ytan af bladen än sina

lintflggiga Nypon, gpnast, sin olikhet med den allmänna ar-

ten. Men andre gifvas som i form och betäckning» af de-

larne närma sig till denna, och sådan är den vanliga lud-

na sort som förekommer på Upplands backar, snarlik de
Engelskes R. tomentosa , och bör, förmodligtn ined skäl,

framdeles derifrån skiljas. Äpple- Nyponbusken, så kallad

af fruktens ofta ansenliga storlek, och som i Tyskland bär

namn af Garten- Haf^ebutten , Grosse Apjeltro^ende Hech-
rose eller Ro.en-Apfel, hvaraf troligen bauhin länt nam-
net Rosa pomifera , är i Sverige en sällsammare buskart,

först funnen viid vid Åkerö i Södermanland och på några
andra ställen. I våra trägårdar träifas den under namn af

HolUindska Nypon, men mera sällan än i Tyskland, der
den för frukten vanligen odlas. Busken vexer rak, par al-

nar hög och derMver, betäckt med en brunröd bark, och
har räta och korta grenar. Taggarne äro så väl på stam-
men som grenarne spridde, de understa vid basen tjocka
men mest räta; de öfre äro smala like sylar och icke
krökte som på alimänna Nyponbusken. Småbladen som
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ROSA VILLOSA.

utgöra hvaqe belt, äro merendels 7, aHAnga, det nederste
paret till storleken mindre, än trubbiga, än livnssa

, på beg-
ge sidor bt^kJädda med ett sammelslikt ludd som på den
nndia är klibbiot af de pä nerverna spridda, fast knappt
synMga, körtlar. I brädden äio de dubbelt sägtdndade
och hvarje tand ännu finare sågfldy livilka serraturer bära
alla en liien klibbi» rödbrun körtel. Dessa silkäri sprida
en icke oangenäm lukt, niärkbnr då bladen handteras. De
gfimensamme bladstjclkarne rned deras breda stipler vid
isåsen äro älVen ludne, med körtlar. Blomstjelkarne, som
utskjuta en eller par i toppen af grenarne från bladvec-
ken, äro enblummige, korta och sträfliåiige på ytan, och
lika så beskafiadt är det från början klotrunda frukiäm-
net och de ofta pennedelte Blomlodersflikarne. Kronbla-
den lia vanliot rosenfärg utan särdeles lukt. I slutet af
Juni står busken i full blomma, och Nyponen mogna i bör-
jan af St-pteuiber, alldeles runda, glänsande, besatta med
fina, syilika fastän böjliga tasgar, med en körtelknapp på
ändan. Frukten är först höoröd, blir omsider mörkare,
likväl stundom på den enfl sidan gulaktig, utmärkt saftig

och öfverträffar alla andra Rosnrtfrs i siorlek, nära Ka-
stanie nötters, särdeles om Bnsken med sorgfälligbet odlas.

For fpenskap och uyita af dennn frukt hänvisa vi illl löregäendi^ iV:o

29. Alen ileiiiia är s:i mycket bätlre lör sn saftif^her och stoi;ek, hyarj-
geiiom den vnniit företräde i Ty'ka köken. Den iiiläwi;e<i jch kokas mej'
»ocker eller lianing, och anviindes till sop;;or, nios, tärtfw, m. m. Och
för a!t ölvervinna det fedsamma som fM]kten<! sträFva e)!er tap^'iga hud'
medlör, brukar man att, rill tidens vinnande, samla Nyfionen tåI in')f(na,

men innan de mjiiknat, och skaka dem i en gruF sä. k hvari^'enonv
taggarne afnötas oclj frukten biir siat. Den klyfves sedan med'
Iin;f och å ömse andar n.igot rffskäres, hvarefter kärnorna uttagas. Så put-
«ad , toikss den sluiigen i solen eller i en aFsTa!n;id "g", och förvaras'

lill bruk. Kärn jrua elier fröna at denna eller vinliga Nypon, hvilka Irån-

ikilj.is och bortkastas , äro icke heller utan liushållsnytta. Schirach om-
talar ett försök dermed att, sedan de blifvit torkade och dun^t frånsik-

tadt, mata de7n t^Il mjöl som Gck lika utseende som det af hvele, ocli"

Ijente b.ide til' viilling ich gröt så väl med som utan mfölk. Man h.ir dessutonr
fuanit del dugligt till bröd, kakor, skornor , m. m. Nägon bismak äger
dock detta mjöl, men det är icke oangenämt och sväller dessutom mycket.

Busken odias lätt i allt slags jordmän, utom der mycken fuktighet fin-

nes. Den ger också frodiga rof^koii , hvarmedclst fortplantningen lättas,

dä dessa sent om hösten uppgräfvas och ord-ntligea omplantoras. Emed-
lertid gro älven fröna utan svårighet, fastän de hgga ibland ett eller an-

nat år. Detta förökande är också nödigt, emedan busken försämras efter

10— 12 år. Man kan deijemte genom okulering på vanligt Törne for-

mera detta slag, älven som flere andra .nrter, i syunerher de skönare ocl»

för sina blommor s.t mycket värderade Törn- och Provinsrosor.

Redan de gamla voro intagne lör lörnrosen. — Oskuldens, glädjen»

cch kärlekens sinnebild , och anblw-ken deraf skapade i Poetens själ de
tkönaste tankar. j4riakreon , Catultus i forntiden, och de bästa diktare

bos alla nntioner, en yérioit, d' Kreilla , CamO(-'ns, yiddison, Voltaira

och Klopstock — hafva i »köna toner besungit den.
Tab. — Ku blommande qvist efter lefvande ex.* en del o.i kanten pa

ett blad större gjord — a. lilomfodret rned fruktämnet vid sin. »tjelk, —

•

b. i''ruk(»a mogen. — c, £lu fiö nugoi förstorade
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OPvCHIS BIFOLIA.

TvABLADS - Orkis. Ståndpers. Yxnegräs. Nattvioler.

Rothnölarne äro odelta. B/aden ovali^^ sittande

på stjelken litet ifrån roten; Blomkronans i\i'

kar äro utstående. Läppen lansettlik och hel-

bräddad, och Sporren syUik , längre än frukt-

ämnet.

Linn. Fl. Su. p. 509. Cl. ao. Gtnandr. Diandr. (monanJr. Svarta

i K. Y. A. Ilandl. 1800. s. 206). Ejusd. Mat- Med. p. igS. Liljebl. Sy.

Fl. s. 254. Kl. 10. T VET T D IG E. Encjvinn.— Retz Fl. oecon. s. 474. P/jar/».

Satyrii Radix.

Ol allmän som denna förekommer i sidlandtare Lundar, ät

den derföre ickemindreangenäm för sinnena ; ty utvecklingen

af hennes hvita spira är ett vittne alt Flora är nu klädd i

sin yppersta sommardrägt , och blommorna, änskönt alls-

inte lysande som de förr (N:o 220— 235) anförda, fylla he-

la nejden med en egen behaglig lukt. Orkis - slägtet enskilt;

betraktadt från de öfriga i den stora naturliga familjen,

jgenkännes af sin gapande blomma och med sporre för-

sedda läpp, samt vidvuxna , upprätta ståndarknapp. Röt-
terne som kunna anses som ett slags knölar (lubera) er-

bjuda genom deras olikhet alt hos en del vara odeite, hos
andra handlike eller knippvis förenade, de första skilje-

märken emellan det stora antal af arter som utgöra detta

slägte. Denna Ivåbladizn äger tvenne eggformiga , hvar-

dera tuårig, och af h vilka den ena först bortdör. Sjelfva

örten har en liHig grönska, en slät och ofläckad yta ; stam-
men är kantig, och ned emot rotiästet sällan mer än två-

bladig. Dessa blad, fastade med balgiika skaft, ha en
tjlliplisk form, med flera parallell längs efter löpande
nerver. Öfre delen af stjelken beklädes glest med smärre
blad utan stjelkar och bär en axlik samling af hvita blom-
mor, 12 eller /lera, väl åtskilda genom lansettlika fjäll af

fruktämnets längd. Tre kronblad (det bakre öfversta och
2 af de inre på sidorna) räka hvarannan och tillskapa ett

hvalf eller hjeim, under det de tvenne öfriga (de yttre på
sidorna) äro horisontell utstående. Den emellan dessa ut-

skjutande läppen är nästan jenmbred och odelt, något
nedåt böjd och grönaktig till färgen. På undra sidan vid

basen synes en syllik och hopkramad sporre, något ut-

svälld midtpä och merendels dubbelt längre än det under
blomman sittande vridna och trekantiga fruktämnet. Stån-
dar-knappen, fastvuxen vid ändan af stiftet, eller rättare,

af den för fortplantningsdelarne gemensamma kroppen
(columna) är upprätt, hjertforroig , baktill convex och
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framlill öppen och tvårummig för fröir.jölsmassorni , sOrn.

lastade vid In ar sin egen fot nedanför de nänida rummen,
ulur dem framtränga, för Att släppa något af sina bluslika

beståndsdelar på del framåt läppen eller öppningen för

sporren vettande, convexa och glänsande märket. Vid yt-

tre sidorna af knappens mm synes en liten rund kropp
sammansatt af liksom oräkneliga smärre genomskinliga
korn, lörmodligen körlelmassor, hvilka upplösas och vätska

sig. Efter blomningen förstoras småningom fruktämnet
,

som blir en afiäng cnrunuiiig kapsel med 5 upphöjda rän-

der, och öppnar sig mogen längsefter, men hänger i bå-

da ändavne tillhopa. Fröna som äro otaliga, och stoftet

lika i finhet samt runda , omgifvas dessutom hvardera med
en fröhinna, spRtsad åt ändarne. I anseende till fröhuset

är föga någon skillnad i hela familjen, om icke i storleken.

Den färska roten luktar ganska fränt, och något dy-
likt göra också stjelk och blad om de brytas. Blommorna
deremot röja vida angonämaro ångor, något lika dem ai"

vanillen.

Efter v. Linné anse vi denna för den egentliga Sa»
tyrii- roie/i fordom bekant pä apteken, ehuru flere arter,

som framgent komma att föreställas, stundom blifvit i dess

ställe tagi:e och använde, och förmodligen utan att man
derigenom förlorat något; Rötterna böra endast vara friska

och saftiga; alla äga enahanda egenskaper, och troligen af

lika brukhnrliet för det ändamål soin blilVit vidlyftitjt uudf?r N:o 220 för-

klaradt. Hvilken de gamlas varit, är kiiiippf. möjligt och äfven icke af

mycken vigt att iii/iniiti. Man tror nu ioke mer på den kraften, som man
i iordiia dagar inbillade sig densamma iiga. Emedlertid torde dock au

sådan mening icke alldeles försvunnit pä Landsbygden t. e. i Dalarne,

der Roten ai StänJpersen gifves ät modstulna tjurar (Linn.). Det torde

äfven förijena anmärkas, att fargaltar griifva opp rötterna och förtära

dem, men Son och grisarne löra dem icke ( Kafn). Man kunde också

förmoda att biominornas vällukt skulle locka Bi , men Sprengel påstår

att de icke hysa behagligt ämne för dem. I anseende till sedvanan att i

vatten förvara qvastar af blomstrande ax häraf i lillsiängda rum, gäller

samma varning som förut blifvit gifven mot bruket at starkt luktande

Momnior i sofkammaren. De orsaka icke endast hufvudvätk, utan värre

följder kunna möjligt vis deraf tima.

Tab. — Hela örten blommande, efter naturen. — a. Pröredningsde-

larne förstorade.
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SCROPHULARIA nodosa.

Knöhg Flenört. Thorsnässla. På F. Leiha-ruohn.

Syylen—jiiuri^

Örtstammen är 4^cantig. Bladen hjertllka, Iivas-

sa och med 3 Iinfyudnerver från basen. Blom'
vippan som sitter i toppen , består af mot
hvarandra utstående adelta Blonistjelkar.

Linn. Fl. Su. p. 218. CL 14- Didtnamia. Angiosp. Lilj. Sr. Fl. &
£61. K.1. ir. TvÅTÄiDiGE. M(«d täckta frön. Råts. Fl. oecoii. s. 66S.

Slefogt. Diss. de Scrophularia. Jena 1720. Murr. App. Med. 2. p, iSj.

Fharin. Scrophulariae Radix, Folia.

K,-arakteren af detta slägte som hör till den naturliga

flocken med maskerade blovmior , beslår i eltSdeJt blom-

foder, en nästan helrund och upp- och nedvänd blomkro-

fia och en tvårummig irökapsel. Af detta iörhållande äro

ifven blommorna hos den linöliga tlenörten som allmänt

tiog förekommer på bördigare och något fuktiga ställen

jemle husen på landet och bredvid vägarne, också i grann-

skapet af bäckar ibland buskarne. Roten är mångårig och

hopsatt af flera sammanvexta och inuti hvita knölar af o-

lika storlek. Den foröker sig ofvan jorden vid sidorna, då
de i början midt uti uppvexte örtstjelkar försvinna och an-

dra uppskjuta rundt omkring, hvilka inom denna krets

lemna skugga och fristad åt smärre djur, amfibier, äfveil

fåglar att der kläcka sin afföda. Örtstjelkarne, ärligen

uppvexande, bli ofta mer än alns höge; de äro fyrkanti-

ge med än hvassa än trubbiga hörn och merendels odelte,
släta och besatte med itjelkade, hjerilika, hvassa och släta

blad som sitta korsvis emot i^yarandra. De äro ned vid
basen ända till de ä ovn^e sidor löpande nerver utskumo
liksom på Kardborr- örten ( N. 65) och den storbladiga
Hästhofsörten (N. 224), och utmärkas af tre greniga huf-
Yudnerver, samt den ojemt sågade brädden. I Juli blom-
mar vexten med en upprat vippa i toppen, hvars grenar
stå hvar emot sin make, m^n korsvis, och dela sig flera

gånger i tu. Blomkronan utanpå grönaktig och inuti
mörkröd, är klotformig i bottnen och nästan vidare än vid
»ynningen, hvarest brämet är 5-delt eller bestående af
två läppar, af hvilka den öfre hos detta slägte vetter ned-
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SCROPHULARIA NODOSA.

åt, är rundad, kort och tillbakaböjd; på sidorna äro tveH-
ne andra lika stora flikar. Den undre läppen föreställer

den öfre, inuti mera färgad, rätt utstående, trubbigt 2-

klufven, jemte en ganska liten anvuxen liik nedanföro vid
mynningrn af blomman. Hanslrängarne äro nästan klubb-
Jike i loppen ocli knapparne öppna sig vertikalt med ea-
dast 2 vaKIer. Fröhusen, som mogna i Ang., behålla äf-

ven till slut en hv.iss spets såsom lemning af sliltet. De
ba 2 rum och en dubbel mellanvägg som danas af valviernai
inböjda kanter, och förenar beggd rummen genom en
rund öppning som formeras då kapseln mognar.

örten har en mindre behaglig grön färg, ett möikl
utseende och en lukt nästan som den af Somriiarhyllen (N.

271) eller af Pion-blommor, samt vedervärdig besk smak.
Men det är märkvärdigt, att så väl denna som de fleste

af slägtet mycket frät^is af larver och yrfän t. e. af Viflar

(Curculiones), Städare (Byrthi) och Sågsteklar (Tenthredi-

nes) m. fl. Kreatur i allmänhet, utom getter, sky den. Bi

infinna sig ofta på blommorna , men i synnerKét Getingar,

hvilkas vällust de skola vara (Linn). Om nyttan af Roten,
hvars knöliga skapnad torde efter gamla tiders brak att

tänka och göra slutsatser om Läkmedel, gifvit första an-

ledningen till dess användande för skrofler, halsknölar

(strumaD), taggar af gyllenåder m. m. ha många fordom
sktilvit, och i sistnämde händelse, då smärta infinner sig,

påstod man att ingenting var af säkrare och snabbare ver-

kan. Möjligtvis äger vexten något stillande (anodynum^

sin natur. För gamla skrofulösa sår och utslag var den
också omtalad, i synnerhet plåstret af flenörten (Pharm.

Wirt). Örten har eniedierlid nu kommit i förgätenhet. 1

Norrige skall dock allmogen dricka té på densamma såsom

svcttdrifvande i händelse af halssjnka
; på andra ställen tvättas

svin med ett starkt alkok på hela vexten för skabb ocfi

ohyra. I Tyskland skall dessutom brukas, att, då får

plågas af blodpiss, ge dem sönderhackad licnört blandad

med ak[vistar och påströdt salt. Som färggräs betraktad

är dun icke betydande: Dambourney fann endast att viss-

mutbetadt ylle fick efter några tinnnars kokning, som han

•äger, en vacker schattering deraf.

Tab. Ofie och nedre deloii af iirien i naturlig Storlek, a. En öppnai

Slomkroaa. b. FistllleB. c. Fiuliuset på-tveren alskur^t, allt större gjorde.
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LATHRAEA squamaria.

Fjällrots- ört.

Roten liknar ett perlband. Örtstammen är o-

delt och utan rotblad. Blommorna tillskapa

en klase, luta nedåt och äga nedra läppen

3-klufven.

Linn. Fl. Su. p. 2i5. C!. r4. Didtnamia. Anglospermi». LUJ. Sv.

R. ». 258. Kl. II. TvÅvÄLDiCB. Med täckta frun.

D,enna ortens besynnerliga och ovanliga sammansättning

torde göra densamma förtjent af den plats vi har gifva

den, oaktndt ingen egentlig nytta eller egenskap i hus-

hållningen eller bland läkmedel från upplystare erfarenhet

en forntidens kan henne tillskrifvas. När vårsolen börjat

sprida sina mildare strålar. Björken utvecklat sina hängen,

Drufh3^acinlen smyckar blomsterrabatten i trägården och

Maj-Gassen (Orobus vernus ) lyser i hassellunden, uppskju-

ter Fjällrots -örten i grannskapet af Hasseliölterne liksom

en parasitvext, nära intill den af buskarne för solen all-

tid gömda bergsidan. Den träffas likväl ganska sparsamt,

t. e. icke långt ifrån Upsala vid de för Örtsauilaren så

behagliga Gottsunda bergen, och i nejden af Dannemora
grufvor &c. Roten vexer som ett perlbnnd, sammansatt

af hjertlika, tjocka, saftiga fjäll som ligga öfver hvarandra.

Sjelfva örtståndet, stundom qvartershögt , består af en en-

kel stam af rosenröd färg, trind, tjock och utan roiblad,

men glest besatt med hinnlika fjäll istället för blad, af lika

färg som stammen. Den slutar med en tät klase af blom-

mor, hvilka, kortstjelkade, luta åt en sida och äro hän-

gande under stora, egglika, röda, hvitkantade och saftiga

blomfjäll. Det fyrdelta blomfodret är äfven stort, livitt och

iintluddigt. Blomkronan deremot purpurfärgad med Ijusara

pip; brämets öfre läpp ivådelt och den nedre tvåklufven

och blekgul; han- knapparne äro märkeligen hårige och pi-

stillens märke urnjiipet. Vid basen af iruktämnets fåra

upptäckes en gulaklig körtel. Frökapseln har icke mer ä»

ett rum med två svanij)aktiga fästen för många kloiiundn

frön. Detta utgör tillika det väsendtligaste till skillnad af

detta från andra slägter, som räknas till dem med matke-'

rade Mwnmor (pl. persoaaia:)*
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Vextens vackra lärg i dess färska tillstånd, kan icke

flnnat än ådraga iienne ett uppmärksamt ögfl, som ulan
tvlFvel icke saknar mindre nöje vid betraktandet ai" de en-

skilta delarnas form. Lukten är ej obehaglig, "fastän svag,

och smaken icke heller betydligare. De gnmle satte örten
ibland de sammandragande och de så kallade kylande. Da
rekommenderade den för utvertes skador och brott, på-

lagd under förbindningen, och in\ • rtes i pulver för sön-
drade delar och för blodflöden. För sådana gjorde de stort

bruk (magnus usus Banhin.) af ett genom deslillafion

lillredt vatten. Yi tro likväl nu, ett örten i sådana fall

icke lär mycket uträtta. Ändtligen skulle man knappt

förmoda, alt den kan tjena till föda lör kreatur, men
man har anmärkt att den tama fänaden utom kor förtära

densamma, och att blommorna, liksom med urval, besö-

kas af Bien.

Tab. Ett stånd i naturlig storlek tecknadt efter lefvan-

de exemplar från Goltsunda bergen, a. En blomma, b.

Blomkronan långs efter öppnad, mycket större gjord. c.

Pistillen med håningskörteln i naturlig storlek, d. Pistillens

öfre del med märket, e. |En ståndare med sin knapp,

begge förstorade.





iiy.

ntV'>er€t'fc.



3i7«

ARTEMISIA RUPESTRis.
Berg - M v i, ö r r.

Örtstjelhen är nedlill kull-liggande, upptill rak;

och Bladen pennedelta med smala jemnbra-

da flnhåriga småblad. Blommorna äro sfjel-

kade, klotrunda och lutande, och Blomjästet

hårigt.

Linn. Fl. Sa, p. a85- Ct. ig- SyncenssiA. Pol. superfl. E/usd,

Gottl. Resa. s. 285. Lil/. Sv. fl. «. 355. Kl. i5. Svågrar. Olika raäsg-

gift. ]IIurr. App. Med. 1. p. N. 9. Pliarm. Geaipi A Ib i Herb«.

Onarare for att skänka dea örtkunnige nöje vid anblic-

ken af en bland de sällsammaste Svenska vexter, än att gö-

ra det egentligen åt Läkaren och Landthushållaren , lem-

na vi Berg- malörnen detta rum. Det må icke heller anses

©billigt, då den är en ibland de få vexter som torde en-

samt tillhöra Sverige. Den vexer på de torraste ställen aE

fitora Carlson jemte Gottland, äfven som vid Slite • hamn

på sjelfva ön. Också den nakna Allvardens stora kalkliisa

på Öland hyser den. Större och mindre torfvor vexa till-

sammans, ehuru lika platta med jorden; småningom blifvÄ

stjelkarne längre men nediiggande, tills blomningstiden, då

den öfre delen blir rak och upprätt. De äro alldeles

trinda och bli nära roten liksom träaktige , rödbruna,
ibland betäckte med cit fint skinande ludd, och en mycken-»

het blad utan skaft, spridda pu stjelkarne, pennedelta

knappt tumslånga samt småbladen merendels odella (sällan

2klufna), jemnbreda och hvassa i ändan; ofvanpå gröna oclt

inunder finhåriga. Blommorna framkomma i toppen från

de ännu enklare bladens veck och formera aniingtn eft

enkel klase, eller grenar denne sig i flere liksom i en

större sammansatt, ehuru mycket glest, med säi-skilt kort

blomstjelk för hvart blomhufvud, som är lutande ntdåt.

och nästan klotrundt, och större än på någon annan in-

ländsk Malörts- art. Det gemensamma blomfodret är lik-

som dubbelt: det yttre består af 7 — 9 något längre, jemn-

breda och horisontela blad (fol. Horalii^ J^iliä.); det inra

lika utbredt, af flera hinnaktiga, blekare fjäll, bruna odä.

håriga i kanten. Diskblonistren, gula till färgen, äro 3o

—

•

/^o , tvåköniga, med trattforniig lastan kort j)ip och fcm-

klufvit bräm. Uoabiomstren af samma iåig sitta dcretnofi
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till ungefär lika antal med ijäilen nära kanten, med nå-

got längre men smalare pip och hopdragit 2— 3:klufvit

bräm. Deras stift äro litet längre kJufna än de lörras,

och märkena tjockare. — Begge få små ovala frön, ehuru

flera af diskblomstren icke Jemna några mogna. De ha

ingen frökrona eller fjnn. Fästet är convext med intryck-

ta punkter och besatt med några hvitt, platta och smala

Låriika ijäll som åtskilja blommorna.

I följe af den anledning A/z/rr/zy gifvit, skulle denna äf-

ven höra till de förr brukta apteksvexterna ; men det är sä-

kert en irring till h vilken v. Haller föranledt då han förmodat

sin Absintkuun N. 126. (Artem. mutellina Willd. Arlem.

rupestris AUioji.') vara v. Linnes Goltländska, och linnes

på Sweitziska fjällbergen. Den luktar aromatiskt och an-

genämt samt värderas mycket af Swtitzarne såsom medel
för plöresier, vexel- febrar, afstannade regler, i form af té

brukad invertes, och utvertes för färska sår. Assessor

Bergstrahl berättade fordom i bref (Lärda Tidn. lySi. s.

200) om bruket af denna vext och om dess wmakalösa

cckraft såsom fördelande, stärkande och svettdrifvande.i>

Vår Svenska Bergmalört, som, jemte sin nära släglskap

och likhet; röjer en lika så behaglig lukt, torde också

icke sakna den n3'ssnämdes goda egenskaper.

Tab. Vexten tecknad efter ett större lefvande exem-

plar tagit ._ af de vexande stånd, som Swartz hämtat från

Öland. a. Ett Diskblomster, b. Ett Honblomster, c. Det

bara fröfästet med några fjäll. Figg. större gjorde.
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PELTIDEA APHTiiosA.

CTJchen aphthosus Linn.^

T o B s K. - L A F. Tonhnossa. Torslig,rus. Elj nafver.

Pu F. iiawpahaii-lahhi.

Är skinnlik, utbredd med trubbiga flikar; Cela-

don-grön , slät med Sjjridda grå vårtor; inun-

der (atom å^Vi livita kanten) svarlblå, tradig

och nästan utan ådror. Fröredning^ishöfJar'

ne sitta uppåtvände vid ändan al' flikarne

,

mest runda och rödbruna.

l.inn. Fl. Su. p. 417. (Llch. aplithosus) Cl. 24. Crtptogamia. A1-

gse. Ejasd. Amoen. Acad. 2. p. 64—7. p. 3o4- Achar. Lich. Suec. pr. p-

160. Ejnsä. Meih. Lich. p. 207. (Peliidea aphth.) l.iljeU. Sv. Fl. s. 4~'0-

Kl. 16. LÖNNGiFTE. Alger. (Lich. aphtli. ) iie/3. Fi. cbcoii. s. ä;)?.. IKe-

strittg i K. Vett. Akad. Handl. 1795. s. .51. Murr. App. Med. 5> p- 5^5.

Pharm. Muscus cumatilis.

Ti-iafvarne , som intagn ett så vulstr^tckt rum i den lönn-

gilta klassen, utföra en egen naturlig fcimilj, ocli rättvi-

sa vid första åsynen deras fördelning, såsom Professor A-
charins gjort den, i flera slägter. Pehidea är ett ibland

desse, hvaraf redan en art framträdt i Svensk Botanik

(N:o 57"). — Knappt mindra allmän än denna, väljer den
lika boaingsställen på en med mossor bevuxen mark kring

buskavne i b-irrskogar; oca sättet att vexa tilisaizirnans hop-

tals med sina utbredda stamblad, fastade till en del vid

jorden med sin tradiga undre sida, är också detsamma.
Stamblciden (ihalli) äro likväl vanligen kortare och bredare

och af en mera tunn och skör sammansättning, färgen är

nästan Ljns- eller Celadongrön då lafven är färsk, och dess

öfre yta besatt med dels hvitaktiga, dels svartgröna knot-

tror eller vårtor. På den undra sidan är den slät med
nästan inga, eller åtminstone inga tydliga ådror. ]N'ära den

uppvikta kanten är den merendels hvit, men icke långt

derifrån något blåaktig samt finluden, och der de långa

rottrådarne utskjuta, nästan svart. Man träffiir äfven en

annan, som blott är afart häraf, med större flikar, hvilka

ända till kanten äro svarta och med större vårtor på öfra

sidan (Lichen verrucosus Weh. spic. p. 273). De till frö-

redningen förmodligen hörande sköldarne, som sitta ytterst

vid flikarnes ändar, vetta uppåt^ och äro rnnda till for-
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men, rodaktige, och gröna, samt skrofllga på baksidan. De
träff s i synnerhet niidtpå sommaren. Torr eller gammal,
livitnar l^lven och spricker.

Den fläckig;? eller vårtbestrodda ytan, nästan som
Torskbifiddror, torde gifvit första anledningen till det bruk

som allmogen, särdeles i Uppland, gör af lalVen i händel-

se af Torsk hos bari». De slå då kokhet mjölk på lafven,

och gifva af den kallnade soppan ungefär en fingerborr i

sönder. Som detta medel purgerar, i synnerhet afkoket

med vatten, hviiket äfven kan orsaka kräkningav, så bör

det med försigtighet nyttjas. Dekokten h?r också blilvit

ansedd som drilvande maskar och larver af flugor hos

menniskor (Linn ej; och denna egenskap är i sednare ii-

der än mera bestyrkt. Då pulver af lahen gifvits till la

gran morgon och afton åt barn i några dagar efter hvar-

andra, har, som det sagts, lafven sällan slagit fch att

uljngs och afföra maskarne (Willemet). Den torde således

väl förtjena att ytterligare försökas, oaktadt redan länge-

sedan utsluten frän aptekens material- kamrar.

Lafven hyser mycket Gummi enligt K. LifMedici TVc'

strings rön. Salt i maceration med vatten ensamt, kommer
den snart i jäsning, och rundt omkring kärlet uppöser en

seg och tjock kåda som är skarp till smaken. Färgämne

håller den icke stort, men ger likväl med kalk och salmiak

efter en månad en temligcn vacker brun färg på ylle, och

med jernviiriol en ojenmflre mörkbiun, samt med bara

vatten efter lika lång lid en ljusare. På silke vinnes nästaa

ingen.

Tdb. — Lafven i naturlig storlek efter vexand© e-

xemplar.
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LONICERA Xylosteum.

Allmän Benvfd. Try. Tryg. Hårdved.

På F. hiiiisamn.

Bushvext meå eggmnda, helbräddade och nå-

got ludna bbd. På hvart hlomskajr, sitta Q.

blommor, men Bären äro åtskilda.

Linn. Fl Su. p. 68. Cl. 5. Pe«tandria monog. — Liljehl. Sv. t.

I. 95. kl. 5. FeMM ANN. enciv. - Retz. fl. oec. s. 425-

I andra delen af detta verk (N:o 140) foreställes en pryd-

lio art al detta slägte. hvilket in«n fö.modat Imra till d.n

o?dninPen som benämnes vexter med samrransittande blom-

mor (Pl. ag^regat.^), men utgör snarare tillhopa med flera

{Linn*a, Vibu.num, Cornus , Sambucus , etc.) en eg' n et-

ter Jussiens klarare begrepp om vexternas natitrhga skylci.

skåp, och han k.Uat Caprifolier. Den allmUnna henve-^

den, som trilves i lundar och skogbevexta ang.r både 1

Rikets norra och södra Provinser, är deremot alldeles icke

lysande. Det är en buske som blir knappt manshög da

hnn vexer vild, och är utan taggar. Bladen äro höggrona

pä den öfra sidan, men blekare på den undra, der de 1

synnerhet äro betäckta med ett Rnt ludd. Blommorna

framkomma i Juni, sittande alllid 2 tillsammans vid andan

af de korta blomstjelkarne, och utgöras af ett litet 5 tan-

dfidt blomfoder och en trattlik hvitgul blomkrona liksom

gppande af det zklufna brämet. Efter bion. ningen ulvexeff

det under blommorna varande fruktämnet till 2 klotrunda

bär tält förenade, men icke hopvexia, hvilka mognade

bli röda, märkte of vantill af erret efter blomfodret, och

inom a rum hysa några frön.

Trä-ämnet är ett ibland de hårdaste eller segaste af

våra inhemska, mycket hvitt, och kan användas till tänder

i väfskedar, harfpinnar, laddstockar, äfven som de räta

Hiellanstycken af rotskotten till pipskaft, m. m.

Busken passar mycket väl till lefvande häckar på tor-

rare ställen, der den lätt planteras genom rottelningar.

Fåglar fortplanta den också genom de förtärda bären som

de åter utså. 1 plantager är busken icke besvärlig, emedan

roten icke kryper^, och han tål dessutom att skäras ock

klippas.
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LONICERA XyLOSTEUM.
Han är för öfrigt icke känd för någon medicinsk nytta.

Likväl pnrgera bären, och i större mängd tagne göra de

också kräkning. Getter och Jår hålia qvistar och blad till

goda, och bien söka blommorna med mycken begärlighet.

Tab. — En blommande qvist efter naturen. — fl. en

öppnad blomkrona. — b. pistilleme af 2 hopsittande blom-

iTior. — c. bären. — d. .ett sådant på tveren afskurit, —
e. ett frö.
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THYMUS Serpyllum.
Back-Timjan. Svart ku. På F. Miiisto-ruoho.

Sljelken är jordliggande. Bladen små, aflånga,

platta, trubbiga och vid ()asen håriga. Blom-
morna sitta liksom i små hufvuden förenade

i toppen af de uppräta grenarne.

Linn. Fl. Su. p. 208. Cl- i4' Didynamia. Gymiiosp. — Liljebl. Sv,

Fl. s. 254. Kl. II. TvÅvÄLniGE. med täckta hon. — lletz. fl. obc. s. 717.

— Smith. Fl. Biilt. 2 p. 629. — Alurr. Appar. med. 2. p. 127. — JJagstr.

Svar på fiåg. om Bisköis. — Fharm. Serpylli HerLa.

Ibland vexter med kronsvis sittande blommor (PJ. verti-

cillatse) är TimjanslÅ^^et väl kändt genum dess i 2 läppar

delade biomloder, hvars mynning är med mjuka Jjusa hår

tillsluten, samt genom den öira platta och urnjupna läp.

pen på blomkronan. Back-Timjan är kanske en af de all.

männaste vexter som pryder högt belägna fält, slätter,

ljunghedar och torra berg, ehuru den ibland träffas i skogs-

backar, såsom i Skåne. Ingen vext nöjer sig med magrfire

jordmån än denna. Hoten varar år ifrån år, från hvilken

flere kull- liggande stjelkar spridas, söni ofta rotfasta sig i

sanden, och uppskjuta mänga enkla grenar, soin stundom
äro finladne, alltid bladiga och merendels rödakliga. De
små bladen äro helhräddade, i synnerhet, vid basen håri-

ga och dessutom besatta med genomskinliga punkter.

Blot^imornfl blandade med blad, formera små hufvuden
alleslädes i topparne, och ge sig i Juli och Åug. tillkänna

så väl genom deras lysande färg som behagliga lukt. De-
ras blomfofier har upphöjda ränder och prickar, och de
nedre tänderna djupare inskurna. Blomkronan mest pur-
purröd, är då och då hvit, och de längre ståndarne vidt

utspärrande. Denna arten varierar otroligt både i srorlek
och bladens form; liten och spridd på slätten, och kan
bli mer än cfvartershög i skygd af buskarne, med riiindre

förenade blommor. Det [\nn^s också en artförändring, som
odlas stnndom i trägårdarne medelst fördelning af stån-
den: den luktar som citron, mön säges förvandlas till va^n-

1ig Back Timjan, om den uppdrages af det från vexten häm-
tade fröet (iletziiis). Ibland formera sig ludne knölar på
stjelkarne, som vanskapa dem och härkomma af en liten

insekt som födes på örten (Chermes ). Afvea
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finnes på Olofs-holmen^ österut på Gottland, en annan af-

art med livita styfva, och mycket hårfulla blad.

Kor och hästar äta icke denna Timjan, men får, som

trifvas vanligen bäst pä höjderna, göra det gerna, äfven-

som getter. Den tros ock göra de förras kött yälsinakli-

gare. Blommorna äro i synnerhet biens vällust. Så väl de

som örtbladen hålla temligen mycket väsendtlig olja, fastän

icke till den mängd som Trägärds-Timjan, men är dock
mindre skarp. Det spirituösa extraktet får äfvensom af

den nyssnämde en genomträngande, kamfertlik slickande

smak. Till följe af slägtskapen med flere af sin familj, må
den för sin aromatiska egenskap finnas lika brukbar i sä-

dana fall för hvilka lavendel, salvia, rosmarin m. ti. an-

vändas. Ett slags balsam, mycket nyttig fÖr försträckta

lemmar och för stötar, kan tillredas af brännvin, distille-

radt flera gånger öfver färska blommorna, dä man sedan

till hvart qvarter upplöser och tillblandar 2—3 lod Vene-

disk tvål. En sådan spiritus utspädd med lika mycket god
ättika, ger ett, vid sina tillfällen förträffligt arkebusad-vat-

ten. De gamla berömde örten ganska mycket, och både

Dioscorides och Plinins gaf den företräde för den kulti-

verade arten. Utvertes i kryddpåsar eller till baddningar,

förut blött i varmt vin, kan utan tvifvel mycket godt der-

af väntas såsom fördelande och stärkande medel. Timjans-

olja använd lör tandvärk af maskätna tänder, och spiritus

distillerad på örten, hållen i mun för paralytisk slapphet

i tungan, förtjenar också att hågkommas, äfvensom att,

enligt god aulorité, afkoket på topparne druckit för huf-

vudvärk efter erhållit rus, häfver det onda (Linné).

Tab. — Vexten i nat. storlek, hel och hållen eller

en del deraf. — a. en blomma. — b. pistillen. — c. blom-

fodret. Större gjorda.
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LEPIDIUM RUDERALE.
Vild- Krasse. Gattikrasse. Pä F. Katu Krassi.

M(za?i'nouseman ruoho.

De undra bladen äro penndelta, och de på gre-

narne jemnbreda och helbräddade: Blommorna
ha inga kronblad och endast t2:>a ståndare.

Z.inn. Fl. Su. p. 225. Cl. ij. Ietradtn. Siliculosa. — Liljebl. Sy?

f, s. 372. Kl. 12. Fyrväldioe. Kortäkidatle. — ReC^, fl. oce. s. 357.

K..rasse- slagtets egentliga kännemärke bestSr i en ellip-

tisk och urnjupen fröskida som inom sina 2 med köl ock

tversföre ställd mellanvägg försedda skal innesluter inom

hvardera i eller 2 frön, och ger dermed tillkänna sin plats

ibland de naturliga ordningarne. Vildkrassen , en af de

allmännaste vexter på grushögar och nära rännstenarne af

stadsgator och jemte husens väggar, uppkommer från en

grenig rot som varar i 2 är innan vexten fröar sig och ut-

dör. Sljelken blir ofta mer än cjvarters hög, trind och

sprider sig ofvantiil i flera böjliga grenar, icke sällan fint

ludna och gråaktiga , samt besatta med släla och något

tjocka blad. De nedre eller närmare roten sittande äro

dubbelt parbladiga, och de högre upp äro oftast partag-

gade, då de på grenarna bli odelta och jemnbreda samt

trubbiga, stundom i kanten hoprullade. I toppen delas

vexten i flera uppräta blomklasar, som efter blomningen

förlängas. I Juni visa sig blommorna , men så små att deras

delar icke kunna urskiljas med blotta ögat. De utgöras a£

ett 4bladigt blomfoder utan kronblad, och icke mer än 2

inom blomfodret dolde ståndare tillika med fruktämnet

och dess knapplika märke. Fröskidan hyser inom hvart

skal ett enda vid den tversföre stående mellanväggen hän-

gande frö. Någon gång, men likväl iriycket sällan, har man
anmärkt på bördigare stånd, att blommorna få 4 små
kronblad, och ståndarnes antal ökas till 4* (Gouan, Sco-

poli. Liljeblad).

Vexten skulle knappt ådraga sig någon uppmärksam-
het om den icke i-öjde sig med sin mindre angenäma lukt,

som gör att den står gemenligen i fred för kreaturen, om
icke getter och får då och dä afbita den. Att den utpres-

sade saften skulle, liksom af flere af samma slägte, kunna



021.

Lepidium ruderale.

brukas for stenplågor som ofta föregifvits, är icke att räk-

na på, men i hus som besväras tif väggohyra ber den i

brist ai andra medel försökas, heJst man sett det ledsam-

ma sällskapet icke fördraga luktea af vildkrasse, då den

något krossad instoppas på ställen der behofvet det fordrar.

Tab. — Hela vexten efter naturen. — a. en blomma.

b. ståndarne och pistillen sedan blomfodret är bortta-.

get. — c. fraktämnet redan bördigt. — d. fröskidan. —
e. fröna hängande vid mellanväggen. — f. mellanväggen

särskilt. Alla figg. förstorade.
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SCABIOSA ARVENsis.

JkervIdd. Pätsmän. På F. Syhelmärnoho.

S/JeJh/^n är grenig or.h sträfhårjg. Bladen äro

penudelta, vid loten merendels helci. Blom-'

niorna äro liksom strålkantade med 4delta

sniäblomsler.

Linn. Fl. Su. p. 4i. Cl. 4. T e tr andr i a, monog. — Liljehl. Sv. fl.

S. 6o- kl. 4. Ftrmanning. Entpiiin. — Äets. fl. oec. s. 654.— ./)/«''/• App.

med. I. p. 177. ~ rharm. Scabiosse Radix, ilores.

V.äddarternes gemensamma blomfäste ger deras blommor

tnycken likhet med Synfzenesisternes, men höra till en egen

naturlig ordning: Kexter med savnnansittande blomster

(pl. aggiegat''^0* ^<^t allmänna blomlodret är mångbladigt

hos "VciddsJägtet , och dessutom finnes et enskiit dubbelt

för hvart blomster, ett yttre och ett inre, begge sittande

ofvanlör frukten. De små blomkronorna äro pipiga, och

fruktämnet förbytes tilJ ett aflångt Irö. Akervädden, allmän

på åkerrenar och torra ängar, har en mycket lång, tapp-

lik och stundom grenig, perennerande rot; örtstammen
som blir alnshög och deröfver, grenar sig och är sträf af ned-

böjda hår. ^Vååftn ned vid roten äro lansetliika, men de ölra

penndelta med flikarna ofta inskurna i kanten. De öfversta

bladen blifva merendels odelta. Grenarne, till blomskaft

förlängde, sluta sig med en stor sammansatt blomma,
hvars småblomster ha et ojemt bräm, men de i kanten
(radius) sittande äro mycket större, hvilkas ena utdragna

yttre flik ger hela blomman utseende af strålkantad. De
äro vanligen violetta till färgen, men finnas ibland hvita. I Juli

aro de allmänt utslagne, och fröna som sitta på ett något
fjälJigt fröfäste, äro krustaggiga i toppen af de qvarsittan.

de små blomfodren. De mogna i Sept.

Vexten, som är prydlig då den blommar, är icke o-
behagligt foder för kreaturen, och bladen kunna äfven

blandas till andra grönkålsvexter om våren. I medicinen
är förmodligen ingenting att vänta af densamma, ehuru
den förr stått på apteksiistan. Örten smakar besk, och är

något sammandragande. Man trodde fordom att den var
anycket renande i invertes sårnader, och hänfördes således

iU de bästa bröstmedel, hvarföre iJoerÄArti^e sjelf ansåg af-
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koket eller den utpressade saften af vexten tjeniig för

lungsärnader och inflammation i lungan. Det Latinska nam-
net röjer^ för öfrigt, det gamla förtroendet man hyste för

örten både i bad brukad och saften utvertes för flera ut-

slag, spetälska och det veneriska icke undantagit. Om to-

baksrök blåses på blommorna ombyta de sitt violetta iitse-

ende till en vacker grön färg.

Tab. — Sjelfva vexten med dess delar efter nat. —
a. en blomma af de i kanten sittande i nat. storlek j»- b.

cn af de inre på disken. — c. större gjord. — d. fröet.
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ARTEMISIA MARITIMA.

Strand-Malört.

Bladen aro greniga eller dubbelt penndelta med
smala hvit ludna småblad. Bloinklasen är sam-

mansatt af flera smärre, mest åt en sida lutan-

de. Alla småblomstreti äro tvåkönade.

Linn. TI. Su. p. 285- Cl. 19. Syngenesia. Pol. superfl. — Öl. res. s.

112. — Liljcbl. Sv. 11. s. 555. Kl. 15. Svågrar mänggilte. — Retz. fl.

oec. s. 70. — l^oodwHl. Meil. bot. 2. p. 334. t. i52. — Murr. App. med.

1. p. 12S. — M''ahlenh. i V. A. IlanJI, 1806, s. 63 t. i. — PAar/rt. Absyii-

tbii maritimi H e r b a . S u m 111 i t a t e s.

Liiiksom Goitlands och Ölands kalkbiindnä jordmån föder

Bergmalörten (N:o Si?), så hyser den också denna nog
sällsynta arten, men som är endast nära hafsstranden ve-

xande. Den skall också finnas i Skåne vid Landskrona och

i Bohusländska skärgården, älven som man anmärkt den*

samma vid stränderna af Norrige, Pommern, England och

Holland. Till arten mindre väl känd , har den varit en af

de vexter som lånat sitt namn ät flera af sitt slägte (A. sa*

lina, gallica, fragrans. Wind.), och som tillförene otill-

räckligt beskrifven och mindre fullkomligt tecknad, torde

den nu med så mycket större skäl kunna pryda Svensk

Botanik. Roten som perennerar, går temligen djupt, blir

iräaktig och grenar sig. Örtstjelken, trind och fårad, är

ofta nedtill kulliggande, men uppreser sig samt delas stun-

dom i spridda grenar, fast den linnes ock ofta enkel. Bla-

den äro sammansatta, de undra dubbelt och de öfra en-

kelt penndelta med småbladen helt smala, mest jembre^

da, trubbiga eller hvassa , något tjocka och liksom stjelfc

ocii grenar öfverallt tätt h vitludna. De öfversta bladen, som
åtskilja bloiiiklnsarne , äro merendels odelta. Blomklasen i

toppen formeras af många smärre, ibland spridda, men mest
åt en sida ställda, samt något böjda, som gör att de utslag-

na blommorna fä en nedåt lutande ställning. Deras blom-
foder är egglikt. Fjällen 8— ro, hvaraf de undra äro sma-
lare^ mera hviiludna än de öfra bredare och i kanten
hinnaktiga. Småblomstren till antalet 7—8, äro trattlika

med upprättstående gult bräm, fastän pipen är grön och
för synglaset betäckt med genomskinliga saftiga kulor.

Alla äro tvåkönade; hos Here ioo:de ha vi icke funnit
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dern annorlunda *), oaktadi icke meiän 2—4 pistiller upp-
vexa mycket längre än blomkronan, delade upptill i 2 syn-

bara, platta och hårkantade inärken. De öiriga liintia icke

ofver hanknappen, som NB är lika bördig hos alla. FröFä-

stet, hvarpå de små upp- och nedvändt egglika fröna sitta,

är alldeles bart.

Vextens likhet i lukten med den i trägårdarne så väl

kände Marum varum, utmärker den genast och ger an-

ledning att förmoda något kraftigt läkemedel. Vild vexan-

de är den kanske behagligare än jjå trägårdsjord, men
ändå alltid bättre än p^^anlig Malort som den liknar i sma-

ken; den väsendtliga oljan deraf blir också angenämare,

och extraktet ined vatten icke alldeles så bittert men dräg-

ligare, hvarlöre Engelske läkare ansett Strandmalörten

förtjena företräde för den gemena. Men som dessa vexters

verksemhet beror af deras kännbara egenskaper, torde,

kanske, Slrandmalörlen, såsom mindre besk, i visst mål

vara mindre verksam än den andra. Det må ock tilläe-o
gas som en besynnerlighet hvad Dioscorides anför, hu-

ru de gamle trodde att vexten, som de kallade (rsPid^uVj

icke var gynnsam för magen (Stomacho inimica).

Utom af får och hästar betas icke Slrandmalörlen af

kreaturen.

Tab. — föreställer ett mindre fastän helt exempl. af

vexten, blommande, tecknadt efter ett stånd fördt från

Öland och odiadt af Svartz i Stockholm. Dokt. VValilen-

bergs anförda lig. visar vexten i sitt vilda lynne, fastän

icke ännu fullt blommandt;. — a. en sammansatt blomma

,

förstorad. — b. ett särskilt bJomsier med dess delar, myc-

ket större gjord, — c. pistillen med ståiidarne lossade från

blosr.kronan. — d. ett frö i nat. storlek. — e. detsamma
förstoradt.

*) Detsamma har ocksä Haller anmärkt vid sin Aitemisisi N.o laö Stijp

Helv. (A) t. vtilleslaca. Willd.).
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LEMNA MINOR.
Liten Lemka. På F. (äfven som de följande)

S/iorsan bvpu.

Bladen aro elliptiska, platta och hophänga vid

basen, samt äga enkla rötter.

LEMNA GiBBA.
KupiG Lemna.

Blarlen äro elliptiska, inunder uppblåst knpiga,

vid basen hophangande och ha enkla rötter.

L E IM N A PO L Y R R II T Z A.

FlertrÅdig Lf. mna. Andmat.

Bladen äro elliptiska och platta, hophänga vid

basen, och äro hvardera med flera rötter för-

sedda.

LEMNA TRISULCA.
KoRSBLADIG LeMNA.

Bladen äro lansettlika och liksom med skaft

försedda, samt sitta korsvis. Rötterna äro

enkla.

(CL Diandria monogyniaJ.
Isinn. Fl. Su. p. 321. 825—828. Cl. ai. M o n o e cia Monaiiflria. —

>

liilfebl. Sv. IL .?. 4. K', i. Enmanningaa. enqvimi. — Retz. il. rec. s.

555. — PVilld. sp. pl. 4. p. 193. 1—4. — Woljf. Coinm. de Lemna. 1801.

jLjejnrierne, förde af v. Linne till en obeslämd nat. ord-

ning (Miscellaneée), men rättare Iios Jussieu till en lör flera

vattenvexter gemensam (Najades), ha genom ofta ombytt
plats i vextsystemet visat svårigheten att utreda deras blom-
mor. Länge voro de lemnade i grannskapet med Täng-
slägtet och flyttades sedan till sambyggarne, men som Ue
oftast visa sig skonade, fastän könen stundom kunna vara

åtskilda, äro liemnerne rättast att anse såsom i-^oljganåsier.

De vexa icke utom i sött vatten och ävo al pcrenne-
rande natur. Piötterne, som man fordom nekade finrjcis,

äro mestadels enkla, och utgå från bladets undra yta,

trådlika och ända sig med strutlika bihang elier rör (nui-
culi). Utan gemensam örtstam, äro bladen hos de iit^sta

förenade, ehuru hvart och ett utgör sin egen vext och he-

står af 2 skilVor, åtskilda, mt d en cellulär och med blå-

ser upplyllfl väfnad. Dessa blad föröka s)g . nästan ])oIyp-

artade, medelst framskjutande af nya från brädden som
öppnar sig nära basen, och formera således knipj)en af

större och mindre der sammanhängande, och genom sin

tilltagande mängd likt en tapet hölja vattenytan^ till hvil-
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ken de, i början färre, uppsimma den tiden om våren när
Svalorna ankomma, och sänka sig åter tili bott<>n vid de-
ras bortgång om hösten. Då blomningstiden infaller 5—

i

Vt ekor midt på sommaren, framtränger älv en blomman
j

ehuru liten, frän bladets kant , och beslår af ett enbiadigt

,

samjtiantryckt och på sidan öppnadt blomfoder, utiin blom-
krona, men med tvä ståndare som bära tvillingsknappar.
Innom samma blomma, eller i en annan för sig sjelf, fin-

nes pistillen med kort stift och trubbigt märke. Frukten
blir en enrummig kapsel med ett par Irön. Äfven träffas

hanblommor utan fullkomlig' pistill. Denna saima uppj^ilt

om Iröredningen tjenar, att ingen må irrle(l«s af vissa lör-

lattares utsaga, att Lemnerne saknade den. Valisneri och
Mickeli kände blommorna för loo år sedan, och de und-
gå icke skarpsynta ögon om de sökas den rätta årstiden.

Lemnerne äro
, genom anförda specifika kännetecken,

väl skilda hån hvarandra. Den Ulla och deniiiä'!g[rä<{i^(i.

inunder purpurröda, äro allmännast och sakens sällan i

något stillastående vatten, graf eller dam. Den /^upiga, o-
rätt ansedd af några såsom alart af den första, är besyn-
nerlig lör bladens hallklotrunda undre sida, som tiil a. ti-

na lorm utvidgas genom de större, icke med Iclt, uian
med vatten fyllda bläsor mellan bhidets skifvor. Denna är

något sällsammare, äfven som den kori',ladic:a , s^m icke

flyter på vattnet, utan under dess yta, utom de spädare
bladen som uppsimma vid blomningen. Denna arten, olik

de andra, utskjuter en flera gånger zdelt stam , liksom In-

diska likontisteln (Opuntia), Uied korsvis sittande blad, mer
iansettlika, upptill iinsågade, tunnare, genomskinliga och
afsmalna mot basen till ett slags stjelk som utgår irån si-

dan, basen eller medlersta Åei^ix af det undra bladet.

Torkad, lifvas den åter af väta som mossorna. Blouimor
äro ock sedde på denna.

Nyttan af Lemnerne torde vara betjdlip i naturens hiisliällninfr. Tal-

rikast synas tle i de vatten der inllammabel liilt fiäii gyttja och föiiuttnade

ämnen i bottea mest af.söndras, de insupa den- och ge äter syre ilran sg
med ölre ytan. Under deras skyggd gömma sig insektlarver och vallen-

kräk, Och ge näring ät polyper, grodun(',ar och snäckor. För ankor äro

de dock den begärligaste maten, äfven för höns och svin om den mfd
kli uppblandas.

Sum läkemedel ha Lemnerne nu icke något förtroende. Man trodde

Jikväl lordonr att de botade hufvudvärk utvertes p.åiagde, fördeldde liet.i

svullnader, lisade blinda värkande lieinorroider , skingrade utlupen blod,

l>otade bräckskador på baru, att förbigå andia uppgifterom invcitesbiuk

af särskilta tilliedningai-.

Tab. — Fig. I. Letnna minor. 1. Vexten i nat. storlek.— a. en blom-

ma. — b. sedd bak] n. — a. ett enda blad förstoradt, blommande med
en hane synlig. — 3. blomlodret med en liane uppkommen, den andra

/yser igenom. — 4. en hermalr. blomma med borit.igir blomfoder. — 5.

öfra delen af ståndaren med knappen öppnsd som fäller frömjölet.

II. Lemna gibba. i. i nat, storlek. — a. en liten, ung. — 2. ett par

blommande, förstorade. — 5. hermalr. — 4. en bördig pistill. — 5- liO"

huset ,
genomskinligt. — 6. pä tveren öppnadt, då fröna synas.

ILI. Lemna polyrrhiza. i. vexten i nat. siorlek. — a. sedd bakpå. —
2. .sedd inunder, förstoiad. — 3. en af utriculi vid rotändarne.

IV. Lemna trisulca. 1. i nat. stoilek. — 2. några blad, sammanyexta*

förstorade.
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salix pentandra.
JoLSTEPvPiL. Jolster. Jlilster. Hilster. Vilster. Halster,

Jxtster. Vehar. På F. Raita.

Löfven äro sågade och glatta; hnnfiträdet har

vanligast !d ståndare inom hvart fjäll på liänget.

hinn. Fl. Su. p. 346. Cl. 22. Diok ciA. Diniidria. — Fl. Lapp. p. Sjo.

— Skånsk, res. s. 293.— Liljehl. Sv. Fl. s. 296. Kl. 10. Sam kulle ^t^

skilde. Pietz. Fl. oec. s. 609. — Vl-^esthecliS uiiderr. om Svensk Bomull.

Stockb. 1745 — Jernefelts beskr. om Bomullsvadds beredande. StoAh.

17^7. — Rothofs Hushälls-mag. i. s. 532.

Jolster är en art af det vidlyftiga Pilslägtet, hvaraf 2 be-

kanta slag förut (N;o 98. 2ii.} äro till deras och slägtets

skiljemäiken samt hushållsnytla uppgifne. Denna som löro-

koinmer icke sällan på sidländta skogsängar, i synnerhet i

de ölVer medlersta delen af riket belägna landskap, vexer

allmännast som buske, stundom knappt mer än alnsbög,

men vanligast 5 gånger högre, och någon gäng ännu res-

ligare till träd med temligen tjock slam, hvars grenar be-

klädas med en gulröd bark. Löfven, hvars knoppar bestå

af 2 valvler, äga en HHig grönska och blänkande slälbet,

men omsider gulna de mer än på andra arter. Från spet-

sen af de fina sågtänderne utsipprar en gul klibbighet, och
bladskaften utmärka sig äfven med små körtlar. På han-
busken äro bladen eggrundare än på honans, hvilkens spet-

sa sig. I Maj och Juni, då de äro alldeles utvexia , fram-
komma blomsteihängen från samma knoppar som hyst bla-

den, mj'cket tätblommige och gula. Könen äro tvåbyggare;,

ehuru de sägas äfven vara funne förenade på ett och sam-
ma hänge, liksom det händer med flera Filarter, men hvilka

omplrinterade, blått behålla egenskap af hona! Siåndarnes
antal är vanligast 5, fastän det är anmärkt både mindre
och äfven större, ända till 10 (Liljebl ). Det andra könets
hängcn äro länge grönskande, tills de i Aug., mycket ut-

svällde, efter handf gulna, och fröhusen spricka, då fju-

nct , som vidhänger iröna , uttränger, och ger det deraf
ylviga hänget ellre frökotten likhet af bomullens kapsler
då dessa öppna sig.

Dt;t be.ska och sammandragande i smaken hos barken

,

har gifvit anledning till utrönande af dess fördelaktiga verk-
samhet mot vexelfebrar i stället lör kinabarken, och man
har bldvit angenämt öfvertygad , att medlet icke bör för-

aktas. Efter förut anställd rening af tarmarne^ har |-— i

Qvintin af pulveriserad Jolsterbark, hämtad om våren af a
eller 3 års gamla grenar, tagen hvar 3:dje eller 4:dt timma
emellan tiden af feber- anfallen, häfvit oth förekommit dem;
och ännu säkrare har medlet befunnits om i af \anlig ki-

na blifvit tillblandad.

I hushållningen tjenar barken till beredning af klipping
äfven så väl sora den af Salgen, ocli bland garfäuinen för
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de Jemtländska svarta skinnen, Hnnas bark af Jolster, Sälg
och Gråvide ofta förenade. På hvar kanna bark slås i pro-
portion tili Iivart skinn z kannor liett vatten, som ställes i

kar 6—7 dagar. Får- ell. Kallskinn, till beredning ärnade,
blötas först en vecka i vatten, och kalkas för att mista hå-
ret, och sedan torkade, liggas de i den uppkokade bark-
Jagen, hvarur de, efter flera timmars trampning , upptagas,
och halftorkade läggas dagen efter i ny \å^ ined lika hand-
tering , och detta i 4 dagar efter hvarandra. Dädenuhalf-
torkat, allages narfven, sedan svärtas de, och derefter smör-
jas med ister, tvättas i liit , samt slutligen torkas och bråkas.

Trävirket är böjligt, något hårdare än hos andra pil-

slag, och kan deraf slöjdas. I elden sprakar det mer än
granved. De årsgamla qvistarne duga som goda bandvidjor,
äfven länge dertill förvarade, men böra då förut i vatten
uppmjukas. l,öfven, behagliga både till lukt och utseende,
ätas så väl gröna af kreaturen, som till vinterfoder torkade.
På landet brukas de också liii lärgning af gult, då tyget

förut betas med alun och vinsten. Blandas något lut till

färgkoket, vinnes en skön och lysande färg.

Icke mindre anmärkningsvärd är nyttan af fröfjunet,

som fått namn ni Svensk Bomull, ehuru äfven fabriker fun-

nits i Tyskland för detta ämne, kalladt än Schlesisk, ätt

Thiiringisk eller Markisk bonuxll, som Glcditsch omtalar.

Utan tvilvel kunde en del i bomullens ställe begagnas om
insamling deraf gjordes då kottarne mogna. Afplockade bö-
ra de utbredas att väl torka, antingen genom solens värme
eller i eldadt rum, då de små kapslerne öppna sig och det
ullika fjunet spänstigt utpöser, hvilket med en lätt ängsharf

småningom afräfsas, och detta flera gånger efter anledning.

Skulle en del af ullen icke väl frånskiljas, vispas kottarne

som vanligt sker med fjäder. För att sedan göra detta fjun

brukbart till spanad, emedan en mängd finn frön vidhänga,

hvilka i blotta stoppningar icke göra någon olägenhet, bör

det faktas med hattmakare sträng, hvarigenom det behän-

digt rensas och plysas, hvartill också en i K. V. A. Handl.

1745 beskrifven machin är mycket tjenlig. Packadt tillhopa,

kladdar det sig något tillsammans, men redes lätt genom
vispning i tunna eller kar, älven medelst kardning. Det å-

tertar sin spänstighet utan att söndersmälas. Förenadt vid

spänaden med en del bomull mot 2 delar af Jolsterfjunet,

tjenar det nästan sä väl som oblandad bomull. Med lika

föreiiiui^ kan det ock fönlelaktigt begagnas till vadder, goda ljusvekar

deraf spinnas m. m., ocli lör sin lältliet, lenhet och värme användas till

stoppningar, stickade saker, såsom täcken, kjortlar m. m. Som det ensamt

klimpar sig i sängkläder, bör det uppblandas med hällten dun, dä klä-

derna balla sig rediga och fulla.

Jolster-pilen planteras län, endast genom nedsatta qvistar, på ställe»

•om äro för busken jiassande. Det är en aF våra nyttigare inhemska al-

eter, och lörtjente en sorglälligare åtanka af Landtmannen.

Tab. — r. blommande qvisi af hanbu'!ken, —2. al honbusken, i nat.

Storlek. — a. c. d. hanblommor. — b. ett hängfjitll med håniiigskörieln.

—

e. en honblomma, stöire gjorde. — f. fröhuset , moget. —g. fröet med sitt

fIua,inat.8torL— h.bl*detsbasmed körtlarne.— i.eil kldie bldd i oat. siorl.
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VICIA SEPIUM.

BusK-ViCKER. Tränarter. På F. KnrjeTipnpu.

Småbladen äro ovala or.h helbräddadp; större

ju närmare de sitta sijelken, och nsindre ut-

åt. Blommorna sitta på korta skalt, 3—4 till-

sammans, och baljorna upprätta.

Linn. FJ. Su. p. 254. Cl. 17. Diadelpkia, Decaiidr, — LUjebl. Sv.

FJ. s. 524. Kl, 14. T v ÅK UL LE med äribaljor.

R,edan N:o i3S, 166 och 2^0 liafva Vickerslag blilVit

granskade till deras naturliga och systematiska känneiiär-

ken samt förhållande i iandihusliällningen. Biiskiicheni

har visst mindre anspråk alt berömmas iin de föregående,

men då kreaturen ses med urval äta den bland flera an-

dra vexter, så har den dubbel rättighet alt nämnas. Det

är nästan endast i skuggan af lundar och buskbevexia än-

gar, jemte gärdesgårdar och trädsrötter som man linner

den med 2—5 qvarters höga, fårade stjelkar, och som

medelst sina greniga bladklängen upplyfta sig. Bladen äio

sammansatta af många ovala, trubbiga, sällan urnjupta och

gléshåriga småblad, som aflaga i storlek mot ändan af

bladstjelken, hvars bas omfattas af haHmånfbrniiga och

landade stipler. Tidigt på sommaren börja blommorna visa

sig i bladvecken, mest 4 tillhopa på korta sljtlkar åt en

sida vettande, och till färgen blåiöda, äfven någon gäng

hvita. Deras blomfoder är märkbart hårigt. Deremot äro de

upprätta baljorna bara, men med punkter beströdda och

mörkna under mognaden. Fröna bii alldeles klotrunda

och släta.

Ingen egentlig hushälTsnytta torde vara att förvänta

från örten, utom den att göra belet begärJignre för fäna-

den. Naturen att vexa i skygii af större gr.innar, och den

veka stammen, som också har af nöden att uppkläng.'i sig,

synes icke gynna försök med odling af denna art, hvilket

kan umbäras då skötseln af Akervicker till en betydande

del fyller behofvet af fodervexter.

Tab. — Stor del af växten efter naturen, — a, seglet

pä blomkronan. — b. vingarne. — c. kölen. — d, pistil-

len, större gjord. — e. ärtbaljan. — 1. ärten, i nat. st.
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CENTAUREA Scabiosa.

iVÄDDKLiNT. Jernrot. Jernilrt. SlorJiufvud, Knoppgräs.

Hårkullor.

BJcideu äro parbladigt inskurna (pinnatifida) med
lansettlika flikar. Blomjudi et har härbradda-

de fjäll.

liinn. F!. Su. p. 500. Cl. 19 Syngenesia. Pol. frusiranea. — Gonl,

res. s. 9.99. — Liljebl. Sv. Fl. s. S/B. kl. i5- Svagrar. Olika. Svåfjerlag.

— E.ecz. Fl. oec. s. iS/. — Lkon. Dikt. 4. s. 529.

D,'ea lysande blåklinten har redan prydt en föregående

nutnnter (52). L.ika sl.igl märke , neml, ett blomföslo med
tflgellika hår och tral slika strålblomster med olikfortr.ioa

flikar siimt pistiller utan riiäiken . tiJlkommtrr älven I^/iild-

klinteJi, en icke sällsam art på hårda och magra än^ar

och åkerrenar. Men dennas rot är icke annuel utan fler-

årig, löper ganska djupt ned, och är lika sä väl känd som
halad för sin seghet af jordbrukaren. På den greniga stjel-

ken, som blir ofta 6 qvarter hög, sitta de till hälften

penndclta bladen, liHigt gröna, på begge sidor linhåriga,

och deras lansettlika flikar stundom tandade. Blommorna,
ensamma i toppen af stjelkarne, öppna sig lörst några

veckor efter sommarsolståndet, större än blåklintens, och

skönt purpurröda, med långa strålblomster^ hvilkas flikar

äro smala och jemnbreda. Fröfästet, omfattadt af det håri-

ga blomfodret, mognar sent och bibehåller fröna qvar in

på vintern, försedda med ett olika långt och strält fjun.

Väddklintcn är mera känd för sin odygd än för nå-

gon märklig nytta. Som den olra innästlar sig i åkrarna

på de ställen der den trifves, och rötterna äro ovanligt

sega, så gör den mycket hinder för plogen, hvaiföre skyf-

feln blir ofta nödvän^Iig till dess upprotande, alt lörtrkom.

ma ogräsets kringspridande i åkerjorden, soin röjer myc-
ken efteriåtenhet d<.r örten i mängd finnes.

Fodervext är den egentligen icke, men alla de tama
gräsätande djuren, utom kon, förtära den; sjellva dr- qvar-

sittande fiöiiufvuden som uppsticka här och dQX öl ver den
djupa snöbädden, besökas flitigt af sparfvar och småfågel.

Uamhourney hac ibland sina lärglörsök med vexter funnit,
alt örten, då den torkas och kokas, ger en god gul färg
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St eit i vismut-solution betadt ylle, och detta utan kok-?

ning; men med densamma en Jjus olivfärg som icke för-

lorar sig.

Meddelade Åkervädden (N:o 022) slorre nytta, an ri

densamma erkänt, så barde misstaget af Väddklintens
blommor, som det stundom skett, i stället för den an-
dra, läggas dem mycket till last som samla dem. Det är
emedleriid det som skänkt namnet åt Väddklinten.-

Tab. — Ofra delen af den blommande örten i nskU
storlek. — a. en diskblomma. — b. en strålblomma. -— cj
fröet, allt i nat. st. — d. ett blomfoderfjäll förstoradt. —T
o. ett rotblad.
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TJIALICTPvUM TLAVUM,

Gul T AU K. t I- R. TorrvärJisgräs. Få F. Angehnii*

Örtsfjelken är refilad och bladfull, samt har en
grenig och upprätt blomvippa i toppen.

l.inn. Fl. Su. p. igi. Cl. xi. Poiyandria Polygyn. — Liljehl. Sv.

Fl. s. 205. kl. 9. M a:n G?jÄNNiNG A i\ måiigqvimi. — Pietz. Fl. oec. s. 714»

— Vett. Acad. Handl. 1745. 5. 250. — Murr. App. Med. i. p. 107. —
Pliarm. Thalictrl il a d i x.

J. alikter %\^o\Q%. Iiör till de så kallade mångsfiiilade vex*

ter (Muhisiliquce) älven som Sippor och Ranunkier m. JI.,

octi är ett at" do lättast kända bland sina slägtingar, ty

kronbladen äio endast 4> '^^^ iröna helt borstlösa. Al dtss

inånga arter finnas flere i norden, antingen ensamt eller

gemensamt med andra länder. Bland de sednsre är den
Gula Talilaern en nog allmän vext på ängarne, helst af

sidiändt belägenhet, särdeles i Skåne, Uppland och de
Norrländska provinserna. Roten är flerårig och ganska tra-

dig , som mycket krypande uppsänder rotskott (stolones)

]ångt omkring ståndet, örtstjelkarne uppskjuta en aln eller

6 qvarter höga, kantiga ooh tillika fårade samt besatte

med enkelt och dubbelt penndelta blad, hvilkas småblad
äro aifänga, viggelika, merendels Sdelta i toppen och af

olika bredd, samt ofta blågröna inunder. I toppen spx-ider

sig, i Juli månad, en mycket grenig blomvippa, hvars

grenar bli stundom nederst bladiga. Den är likväl icke ut-

spärrande, utan blommorna stå upprätta på sina egna
stjelkar, der de yniniga siåndarnes knappar ge dem en
höggul färg. Blombladen äro små, gulhvita eller hvitgrö-

na, och borlfalia snart. Pistillerne utmärka sig genom den
hjertlika formen af deras niäik<-n. De talrika Irnktämnena
utvexa omsider till nakna, afläuga oth fårade frön utaja

någon stjert eller tillsals i toppen.

Roten, som utanpå mörk, ini gulaklig, innrhåller en
sötbesk saft, hölls fordom värd att sättas i bredd med
Rabhrbern, och fans derföre på apteken, och kallades i

Tyskland, Tiggares Rabarber. Dosis \ö\e.s\o^'& likväl tre

gånger större än af den rätta, och medlet brukades i form
af dekokt. Boerltnave anför det också^ och ansåg roten
verkligen ha en öp]}nande och inelfvoriia siäi kände kraft;

JJrincn får under nyttjandet icke endast en £ui fär^g deraf

j
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Utan en egen lukt, och saliven färgas äfvcn. Det ar för

denna fiirgnnde egenskap man användt roten till färgning

af aliinbetadt ylle, som då blir orange-gult. Med sjeliva

örtståndet färgadt, blir det något blekare. I Jemtland liar

man ännu ett husmedel dtraf mot torrvärk, då örten färsk

och stött applictras på den lidande delen. — (O. Hagstrihm

i Fl. Su.^ Af Kreaturen fortares vextea bland det öfiiga

äjjgsfodret.

Tab. — Delar af örten blommande, i nat. storlek

a. en blomma på hvilken alla ståndarne, utom en, blifvit

borttagne. — b. en af pisiillerne. — c, fröet, alla störr«

gjorde. — d. fröet i nat. storlek.
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EUPHOPxBlA PALUSTRIS.

KÄRR-EufOEB. Ku- rr- Tärel. Vargmjölh. På Finska:

Pirnii-iiiiiii rjeska.

ÖristjeJken är grenig och g^rpnarne ofriiktbnra,

samt bladen lansetllika. Umbellen ar törst

flerdelt, sedan 3delt och sist 2delt, med egg-

runda svepen,

Linn. F). Su. p. 164. Cl. 11. Dodecanbria Trigynia. —_ Öl. res. s.

91. — Liljehl. Sv F]. s. 21S. Kl. 9. Mangmänning. tieqvinn. — Retz. Fl.

cec. s. 247. — Pallas Reis. cl. lUiss. II. i. s. 56. — Vill urs Dsupl). i. p.

6. — Murr. App. Med. 4. p. 105. — Phaim. Esula Maj. Coit. radicis.

XLufoibRrne, hvarnf en art tillförne (N:o 70) förekommit,

räknas til den familjen af vexter , Jom hära treknöliga

frukter (pl. tricocca^), och äro icke allenast ökände der-

af än genom den misstänkta färgade saft som de, likt

större delen af sina slägtingar, i myckenhet hysa. Denna
KiirrEujorheji är ett hos oss sällsyntare örtslag och finnes

knappt, utom pålGottland och Öland, vild vexande, samt

älskar en sumpig jordmån. Roten är flerårig, men nya
örtsljelkar uppkomma hvar vår, aJnslånga, tjocka, trinda

och grena sig, men hxilka grenar förblilVa ofruktbara. Bla-

den, som äro talrika, sitta till skiftes på sfjelken, iansett-

lika, helbräddade och alldeles släta. Mot toppen iramskju-

ta blommorna den tiden då fruktträden prydas af sina.

De formera, som vanligt hos slagtet, en stor gemensam
umbeil med mångblaciigt svepe. De smärre umbeiJejna ä-

ro tredella med obladiga svepen, och de yttersta <iQ\i^ sig

omsider i 2 med 2 undersiitande blad. Alla dessa större

och miiidre svepen ha en eggrund form. Det är märkvär-
digt att blommorna äro af oaka förhållande efier tiden:

de första endast hanblommor som ha 5 kronblad, och de
som komma senare äro fit\^ 2köoade, dels blott honor
båda med än 4 än 5 kron!)lad, hviika äro alldeles hel-

bräddade. Frukten biir till slut stor som en liten ärt, u-
tajipå mytkct kxiOltrig,

Den ymniga mjölkiika och derjf=mte skarpa vätska
som örten innehåller, gör den icke behaglig för kreaturen.
Också ser man den aldrig röras af dem, om icke af geten,
som utan fara ofta förtär flera for andra djur skadliga
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vextämnen. Men bruket af Kärr En forben som läkemedel

torde, enligt säkra uppgilter, berättiga den »ill någon lör-

tjenst. 1 Ryssland, t. ex., utgör den på somliga ställen ea
husmedicin lör envisa frossfehrar och lör kroniska förstopp-

ningar i de ädlare delarne, äl\cn för vattensot. Den fär-

ska saften intages till 4—5 drakmer, eiler, i brist af saft,

lika vigt af den torra roten, infunderad i varmt vatten.

Medlet verkar såsom afförande; skall älven göra kräkning,

men lincirigt, och aldrig slitningar eller ref, och dess ver-

kan säges vara ganska snäll och säker. Likaså biukas ro-

ten så väl af denna som af en annan art (E. vcrrucosa L.)

i Dauphiné, för frossor. Som för öfngt föga bepröfvad me-

dicin, kan detta likväl icke rekommenderas hos oss till

clterlöljd.

Något färgämne innehäller örten, enlig Dambourneys

intygande. Han betade ull i tenn-upplösning, och kokte

den sedan länge med ett afkok på Kärr-Eulorben, då ul-

len erhöll ett slags aurora-lärg. Denna blef deremot gul-

grön i det kalla spadet, om dertill blandades litet blå vi-

trill, såsom 1 lod mot 6 lod af den färska örten.

Tab. — Toppen af ett blomtnande stånd, inåt. storl.

— a. en hermalr. blomma med 5 kronblad. — b. — med

4 kronblad. — c. en hanblomma öppnad på sidan; all»

större än naturen.
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EQUISETUM HYEMALE.

S K u a F R A K F. N. s/i iift. e. SI urp/äs. Shafgräs. Skafrör.

På F. Uuosio-liorte, Ranta korte.

S'j o/ken är Yiå basen, merendels grenig, hel och

hållen bar (utan blad), och skarp på ytan.

Linn. Fl. Sa. p. 568. Cl 28- Cryptogamia. Filices, — Liljebl.

Sv. Fl. s. 384. Kl. 16. LoNNGiFTE. Ormbunkar. — Retz. Fl. oec. s. 332.

A,uit Fräkenslägtet ar ett af de mest kännbara, både till

utseende och tiJl fröredning, finner äfven den som icke är

örikännare; men också de kunnige sakna ännu en fullkom-

lig upplysning om den sednare. V. Linne och mänga ef-

ter honom ansågo Fräken-arterne såsom Ormbunkar, men,
som det tyckes enligare deras natur, holVa de af sednare

författare blifvit hänförde till en egen familj bland de
Lönngifte (Peltata, Hojjm. Gonopterides Willd.). De äro

vexter, utmärkte genom en med leder och baljor försedd

sijelk, som i loppen bär fröredningen, i form af ett hän-

ge (amentumj eller ax, sammansatt af flera i krans ställda

och på fot stående sköldar, hvitka på undra sidan bys»

Irön eller blommor i egna gömmen inneslutna.

Ibland de åtskilliga slag som finnas, bestå de Ileste af

flera eller färre kranslikt utgående grenar eller sä kallade

blad. Skurfräken har likväl inga sådana, utan är stammen
alldeles bar, stundom helt enkel, men likväl oftare delad

i 2-—5 grenar vid ^gxv fleråriga roten, hvilken krypande

långt ikring gör alt vexten med lätthet föröker sig. Lik-

som de öfriga, har också dennes stam många djupa strim-

mor, men de mellan dem uppstående ränder äro tätt be-

satta med lina knaggior, som likväl icke synas för blotta o-

gat, men kännas något skarpa ior fingren. De trattlika

baljorna vid lederna äro hvita , men svarta vid den tvera

och naggade kanten, samt vid basen: den öfversta eller

större bnljan omfatiar axet nedantill, hvilket är i tum i

längden och eggformigt. Fruktsköklarne sitta tätt tillsam-

mans, 5kanlige, med 5 aflånga rum inunder, hvarur en

otalig mängd stoftlika kroppar utkomma , hvitka med högst

förstorande synijias betraktade, äro klotrunda och med en

liten spets dnnade. De visa då en hoppande rörelse som
härkommer från 4 parvis inunder fastade trådar, som för-

ut saaunanruliade, späpsiigt uppspri:?oa, och under detta
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sprida ett änna finare stoft som vidhänger deras utplaltadö

lindar. Hedwig ansåg dessa för ståndare, och den lilla

klotrunda kroppen för fruktämnet, som på detta sätt be-

fröades och erliöU groningskraft. Ehuru vi äro från åsynen

öfvertygade om dessa kroppars närvaro, väga vi icke ali'

deles lila pä verkligheten af det ändamål Hedwig sÖkt be-

visa. Men som man förgäfves hittills sökt andra parnings-

delar, så må de anförda tills vidare aerföre hållas.

Skurfräken veser icke sällsamt på magra sumpiga

skogstrakter och i de der belägna kärr. Till foder är det

icke så passande som Mera andra slag af samma slägte,

Eraedlertid påstås att hästar skola må väl deraf. För kor

anses det mycket elaki, och säges allmänt att de derat"

fälla tänderna. Visst är att de släppa del ofta ur munnen
om nöden tvingar dein att iorsöka tn så kärf föda. Får

kunna icke fördrsga densamma, och kanske är det i deras

Batur, helst uppgifter icke saknas, att missjall skall deri-

genom hos dem åstadkommas. Svin /innas deremot mindre

grannlaga, då de vid deras bökande på ställen der fräkeU

vexer, räkna dess rötter äfven bland sina födämnen.

Allmännaste bruket af ökuriräken eller vSkäftgräset go-

xa flera slags faandtverkare, som använda det till slätsknr.

ning och poiering af särskilta ämnen. De fina krusade

tverstrimmorna eller skarpa knagglorna längs efter ränder-

na, likna den finastt* fil, hvarmtd hårda tradsorter, horn',

ben och äfven metaller, genom gnidning, vinna en önskad

siäthet och j?mn yta.

Tab. — ett mindre stånd i nat. storlek. — a. en del

af stammen csfskuren, mycket förstorad, för att visa dess

knaggliga strimmor. — b. ett ax, förstoradt. — c. en af frö-

redningssköidarne. — d. densamma, sedd inunder, med

de öppnade rummen. — e. fröna, i nat. storlek. — f. etfi

sådant moget med strängarne. — g. ett par så kallade

ståndare, skillde frSn fröet; de tegge sednare sedda un»

der högsta förstoring.
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VACCINIUM ULIGINOSUM.

Odonbuske Buljon. TAåbul:. Gorvrdta. iVamstöt,

Hvålon. Slinnor. (jlhär. Blåbär. Utterbär. Lapp.

Hottne. På Finska: Jnowitkka , Jtioinncha.

Stjelken är träaktig med trinda grenar. Bladen
aflångt pggranda, helbräddade, släta , affalian-

de. Blomsfjeikarne äro enblommiga..

I.inn. Fl. Su. p. 125. Cl. 8. Octandrta Monog. — Liljehl. Sv. Fl.

$. i64- kl. 7. Tir.MÄuNiNGAR en(]^Yimi. — Retz. Fi. cec. s. /Sö. — Ginel-

FJ. Sib. I. p. 219. 3. p. i38.

V--' m icke sä allmän som Biåbärsbusken (n:o iG3) i tjocka

barrskogen, eller som Lingonriset (n:o 116) på den vida

heden, så är den ändå icke sällsam på långländiga Irak-

ter, äfven i buskbevexta kärr, som tillika äro skydd f^, il e för

vindnrne, likväl icke så sumpiga eller mossfuila som der

Tranbären (n:o 12) trilvas. iNärmasL kommer Odonbusken
till den förstnämda i utseende och sätt att vexa såsom
buske, men blir mycket högre, oha tredubbeit, och alla

grenarne trinna, utan kanter. Bladen äro också något
längre, merendels trubbiga, sällan livassa, aldeles hela i

brädden, utom någre glesa hårlika uddar vid basen, ir.en

hvilka ibland swknas; finålriga, slär^ , mprkgröna och på
undra sidan blåftktiga. 1 Maj vis^ir buskt-n siua hvitröda

blommor, vanligast med 8 ståndare (ibland loj, hvilkas

knappar äro, utom med slägtets Öppna horn, också med
2 sporrar bakpå försedda. Bären mogna efter midsomma-
ren och bli dubbelt större än Blåbären, svarta med gråblå

hinna, men ini hvita och fröna strimiga. I Lappska fjäl-

len förekommer en lågvext afart med smala spetsiga blad,

lika dem p^ en liten afart af Sa/ix cinerea, samt med
strödda korta- här på ådrorna.

Bären förtäras icke sällan, ehuru de äro mindre smakliga

an blåbären, och något vatttnaktiga. I större mängd njutna

göra de dock någon yrsel och liufvudvärk, i synnerht-t då

de äro äldre. Vilda djur, som Räfvar, Björnar, Uttrar,

äta dem äfven sä väl som Getlerna och en del skogsfåg-

lar. Tunguserne och andra Sibiriska Tolkslng anse dem
för en läckerhet hvaraf de få rus, (hvarföre Byssarne kal-

la bären pjaniza, rusbär) ; och det berättas alt man i
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Kamschalka påfunnit att tlistxilcra bränvin på bären, hvil-

ket påstås bli mycket starkt, men så flygtigt att det ef-

ter årets förlopp förbytes till länk. Löfvet röres knappast

aF boskapen, om icke af Geten. Till garfning af smärre

skinn säges så väl bladen som grenarna vara tjenliga; men
af bären skall en violett färg kunna erhållas på ylle och

äfven linne.

Tab. — En blommande gren i nat. storlek. — a. blom-

man. — b. blomfodret med pistill. — c. en ståndare (alla

förstorade). — d. bäret på tveren afskurlt. — e. fröet. —
f. detsamma förstoradt.
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HUMULUS LupuLus.
HuMLE-ÖBT. På F. Hinnala.

Örtstjelken är refvig, högt slingrande. Bladen fli-

kiga och sågade. Blommorna äro tvåbyggare.

l,inn. Fl. Su. p. 357. Cl. 22. Diof. cia. Pentandr. — Liljebl. Sv. Ff.

S. ti5. Kl. 5. Femmänning. Tvnqvinn. — Pietz. F!. cec. i. s. 3o2. —
Ra/n Danm. o. Holst. Fl. 2. s. 271. — Allgem. T. Gart. Mag. 4 J. h. 7.

— Norden/?, om kup. humleg. anl. 1757. — Stridsberg i V. Ak. Hand'.

1754 — Vott. Ak. Handl. 1750. s. 214. — Ibid. 1774- s. 253- — BJelkes

Tal om Sverg. allm. Hushålln. u. Gust. I. s. i8. — Murr, App. med. 4. s.

625. — Pharin. L 11 p u 1 i S I r o b i 1 i.

O,m Svensk Botanik icke alltid kan uppvisa föremål af

den utmäiktaste nytta, så ersiittes stundom bristen af en
och annan, såsom nu af Humle- vexten. Denna liögst sling-

rande af alla våra, är utan tvifvel inföding, mest funnen
i buskiga trakter vid gärdesgårdar och i stenrör, särdeles

nära h;^fskanten belägne , älven på holmar ocli kringflutna

ställen, såsom uppåt Österbotten, Roslagen, Bohusläiidska
Skärgården, äfven på öar i Mälaren, och dessutom här
och der i Småland, Skåne och Vestergötland , i synnerhet
der jordmånen är seg och något sidländt. 1 detta tillstånd

kallas den ITllcl- eller Skogshmnle, och är sämre än den
odlade. Hanstånden förekomma alltid allmännare, och
kännas under natr.n af Gäll- eller Fuk-llunile (På F. Koi-
ran-Hiijnala) utmärkte genom blommorna, förenade i ru-
skor från bladvecken, med fyrbladiga blomfiäll der de
underdelas. Hvar blomma har endast ett 5;bladigt hvitt

eller grönguit blomfoder, och hanknapparne öppna sig

blott nicd 2 sneda hål i toppen. Honståndets blommor der-
emot äro samlade i knippen, först inom ett gemensamt
4delt svepe och sedan ett enskilt af 4 blomfjäll, som om-
ger flera blomirior, hvardera formerad af ett eggrundt
fjäll, (som hos ATiientacece) , omfattande utan nnnat blom-
foder eller blomkrona, a hopsittande pistiller, bea^^e de-
lad-^ i a irådlika spetsade stift. Efter blomningen förän-
dias dessa förenade blommor i ett ovall hänge, hvars fjäll

utvexa hinnakiiga och torra, och gömma inom basen 2
atlånga frön, betäckta med en hinna som spricker på si-

dan. Detta är, ehuru olika med det af v. Linké uppgif-
na, likväl det sanna föi hållandet af frörednint.en.

Under ekonomisk synpunkt betraktad, är Humle- vex-
ten vigtig, sedan dess alkastning blifvit en nödvändighets-
vara vid brygden af Malt-likörer, Sjelfva vörten såsom
söt, eller dricka beredt utan Humle, skulle snart väcka
ledsnad, då deremot tillägget af humle genom sin egen
kryddökiiga beska gör dt t både smakligare och helsosam-
anare till bruk som maltdiycker i allmärdiet. VattenlilöfverTi
med il. (hvarilrån likväl åen fordom nyttjade Forsen (My-
lica gale) bör uteslutas), ikulJe väl i Humlens ställe kun?
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na begfigrtfls, men i smaken^ behåller dock Humlen före-
trädet. Dcsi egenskap alt åhen betydligt niotslå drickttts

lalienliet alt j^sa och surna, kan icke bestridas, cc!i derlör
fuimlas dricka starkare sommartiden. Humlens bcståricisde-

lar äro i synnerhet en eterisk olja som innthaller det avouia-
tiska, och elt beskt sammandragrtnde Snine (Galläplesyral.

Humlegårdars anliiggande lörtj.-nar allmän åtanka , då
betydande summor åi I. gå ur Riket iör den utrikes odlade,
och erfarenlieten intygur möjlighet att alla den hemma^
Mer än ett århundrade s^^dan, sågos också långt flere säda-
ne pLmtnger än nu lör liden, då de derjemte olta van-
skötas. Före K. Gustaf 1 tid iunnos inga i Sverige, men
Iicin befalhe och bdordrade dem, sedan Liibeckarne vexla-

de en mark hundci mot en tunna malt, och
}j af allt jer-

net gick ut lör Humle.
En riktig skötsel beror på rätta urvalet af platsen,

jordmånen, gödningsämnet, godheten af sättrötterne, de-
rcs planttiing, vattnande, störarnes tillräckliga längd, rox-

nanies anbindande, de öfverflödiga jökarnus afskärande,
kupornas och planlagens renhållande, biädningen, skör-

den al Huml' klipporna och deras be?arande. Som rum-
iTiet icke tillåter att afhandla dessa omständigheter sär-

skilt, få vi hänvisa till de underrättelser som redan af

Stridsberg och No Ron nflycht, och sednast af Herr
Prof. Retzius med mycken noggrannhet äro samlade ocll

ntgifne. Det må endjst nämnas, att till vinnande af god
hunde, densamma bör icke skördas för bittida eller för

sent. Ännu omogen ger han drickat en vidrig smak, och
öivermogen, förloras de väsendtligaste delarne, fröna, och
det klibbiga stoftet emellan koppornas fjäll ; hvarför plock-

ningstiden bör noga afpassas.

1 medicinskt afseende äger humlen en fördelande

kraft, blandad med blommor eller kryddor af lika egen-

skap. En mindre vänlig åverkan på nerverne har man
dock funnit af humle i ölveillöd brukad vid brygden af

öl; och det anses vanligen farligt att sofva på ställen der

liuinie torkas och bevaras. Såsom ett husmedel mot för-

stoppningar brukas fröna i Vestorgötlnnd {Linn. Vestg. r.

s. 20o). lloten , bitter och något kryddaktig, har blilVii re-

kommenderad till nyttjande liksom vSarsaparillen. Rotskot-

ten eller broddarna använde i köket som de af Sparris,

berömmas för deras stenlTisande och urindrifvande kraft,

hvarlör man föreslagit så väl ett jjå dem flestilleradt vatten

som kokadl extrakt,' och äfvon dekokt på sjcliva Humlen,
livilket tillika prisas som maskmedel i nedanct brukadt.

numlerervorna , atblädade och siyikade, kiiiiiia rötas ocli lieieilas till

tapor, rjpiilit;;! till rep och grolVa vätvar, sr.irksie iin lie af h;tm|);i. Ert

gf d Imshaliare bor ic!i« bortkasta dem. Till bränsle duga de åtminstone

alllid, äfveii vid tegclugnar : och bladen ätas b.ule al' kur och lar, sä väl

gröna som (oikade.

Tab. (5. föreställer en blommande hanrfTva. — + en del al' hon-

»tändot etter nariiren. — a, en hanbloimiia. — b. h-inknaitpon ined stränjj.

— c. a i.isliller iaoin Ijället (lörstor.) — d. eu humlekoppa i nal. stod.
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ALOPECURUS GENICULATUS.

K Ä R R K A r L E. Stiihra.

Strået är krökt, med knä samt uppstigande,

ocli bär ett cylindriskt mx, hvars iilornrnors

yttre skal (glumac calycina)) iiro tvertrubbiga

och fin håriga.

hinn. Fi. Su. p. 2o. Cl. 5. Triandria. Digynia. — hiljehl. Sv. 1"I.

sid. 35. Kl. >• T R liMÄwNiNG A i\. 2:(piniiatlo. — Retz. Fl. cec. sid. 4i. —
Smith. Fl. Biit. I. s. 74,

i ^ika så aIl:r,Hn som AngkaiJen (n;o \f\) på ängarne, är

också denna på våta ställen, helst i fliken och der vatt-

net blir länge qvarstående. Här läster den sig i botten

med g-inska länga och enkla rötter. Ssråna vexa stundom

till ansenlig längd ir.ycket ledhiUa med böjda knä, ocli

grenade uppstiga öfver Vcitlnets yta. Bladen äro hch f.l.tta,

.blågröna och llylande äfven som olta hela gräset. A\et

blir litet, kort och cylindriskt, men kan delas liksom /!ng-

kaliens i lober, är dessutom mycket blomrikt, grönt och

rödaktigt. Blorafoder-agnarne , eller de yttre skalen, äro

mäikligt trubbiga, lika stora oci) hårigare än på den nyss-

nämde, men det inre eller blonikionans helt slätt med ett

vid basen baktili fästadt borst, kiökt midtpå och ibland

nog kort. Kågon gång trallas också gräset på torra stal-

ien, då roten blir liksom lökaktig; likväl alldeles skild

frän dt-n egentliga A. bulbosus.

Fur odling tjenar icke detta gräs, såsom mycket ned-

liggande och således mindre dugligt för slåttern. Boskap cth
hästar äta det alltid mycket hellre än starren; m^n iör

får är df^t väl ändå mindre passande: de välja också sna-

rare hårdvallsgräsen, hvaraf de utan IvilVel må bättre.

Tab — Delar af gräset efter naturen, — a. en blom-
ma med begge skalen. — b. kronskaiet. — c. pisiiilea

alla förstoraae.
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Allmän Lotus. Käringtänder. KattJxlor. Gulhane:

Björnklor. Göksmur. Pä F. Aitimän liamhab,

Stjetken är flerblommig, med blommorna lik-

som i hufvud förenade; Fröbaljorna äro cy-

lindriska,

Linn. Fl. Sii. p, a6a. Cl. 17. DiAiiEiPHrA Decr.ndr. -- Skånsk, re».

S. i53 Liljebl. Sv. Fl. s- 328- Kl. 14. Tvi^iui-LE. med ärtbaljor.

så allmän som denna vexten är, gläder den likväl med
sin vackra färg, der den Hofktals al bryter mot andra

blommor på ängar och gräsvuxna ställen, och synes ock-

så mindre nogräknad med jordmånen. Wi-string och

SvARTz sågo den i förliden sommar, ensam ai' hela fa-

miljen med äitskidur, iysa frodig i lorfvor här och der

spridde pä de åt ödsligheten dömda hedar i de toifiiga

Vester dalarne. Lotus-slägtet utmärkes genom sina räta frö-

baljor, fyllda med trinda frön, och genom binmvingarne

som foga deras öfre kant tillhopa. \'år allmänna art har

en grenig, längre eller kortare örtstjelk, mest kulliggande,

men ibland rak, och uppkommer årligen från en perenne-

rande rot. De tre småbladen äro glatta, och vid bladets

bas sitta dessutom 2 bladlika stipler. Blomskaften som
skjuta från toppen, äro långa och bära Hera blommor i

en punkt lätt förenade ofvanför ett 3:bladigt svepe. Ski-

dorna bli alldeles trinda och stå rätt ut då de fullmognat.'

Blommorna, hvilkas spetsiga köl gifvit anledning till nam-

net af vissa djurs klor, blifva oaktadt deras sköna gwXdi.

färg, då de torkat, gröna. Det händer äfven alt de stun-

dom vanskapas och svälla utan att nånsin öppna sig; och

delta härrör af ett inhyses kräk som fräter dem (Thrips

glauca Fn. Sv. n, 726). Man träilar åtskilliga afarter af den-

na Lotus-art, t. e. en i sidländta skuggrika ]under, med
upprättstäende alnsLöga greniga stjelkar och bredare blad
med strödda fina hår i kanten (Skånsk, res. s. i55), och
en annan på sandiga fält (V. Ak. Handl. 1807. sid. 228),
kortare, slakare med bladen mycket smalare och spetsiga,

fw I den specifika karskteren äro de likväl icke skiljaktige.

Örten är en af de begärligaste som foder för kreatu-

ircn. Man har också för deona orsak äfven som för här-
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digheten och de djupt nedträngande rötterna, förcslagii: vex-

ten till odling. Men som den icke blir särdeles rotdryg, sä

är väl icke att vänta någon utmärkt lönn ån al Kulturea

i stort. Sandiga höjder kunna emedlertid icke bättre an-

vändas än besås med ärterne, insamlade sedan de mognat.

Med blommorna, som bi, under det de äro utslagna, flitigt

besöka, skall kunna färgas gult; men försök att vinna ett

färgämne likt det af indigo, livartill blommans olvannäm-

de ombytliga färg gifvit några anledning att förmoda, haf-

ya befunnits fåfänga.

Tab. — Ett stånd af orten blommande i nat. st. —
a. blommans öfre kronblad kalladt seglet. — b. vingarne.

— c. kölen. — d. parningsdelarne fastade vid blomlodret.'

— e. ärtbaljan. —- f. Qjj, ax t Unat. slorie^. -t g. CQ sådafl

större gjord.
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MÄ^TGCLADiG HippuRis. HHstsvans.

Bladen äro många (3-12), je«r»breda och spet-

siga, sittande i krans omkring lederne af den

enkla Örlsljelkcn.

Linn. Fl. Su. p. i. Cl. i. ÄloNANnniA Monog. — Liljebl. Sv, Fl. s^

5. Kl. I. Enmawnikg. eiKjvinnade. — PieCz. Fl. a»c. i. s. 20g.

E,(huru ininclre rar i stitlare vatten^ säsom i aar, vikar oeh

grafvar der botten är dyig, har luan ännu icke ined sä-

kerhet kunnat bestämma detta örtslägtes rätta plats bland

vexternas naturliga ordningar, v. Linne förde det till

Vattenvexter (Inundato?). Jussieu har gjort det äfven,

och tillika ansett det som en at länkarne emellan vex-

ter med ett och med 2 hjertblad. Han har likväl se-

dermera trott sig finna snarare en analogi med sina Ona-
grarice, i anseende till fröets fäste i toppen af frukten

m. m. Men hvarihän den rättast niä foras^ är vexten en

af de besynnerligare, såsom förenande flera slägters egen-

skaper; ty Örtstjelken, som uppkommer frän en mångårig

rot, omgifven med långa och i krans sittande trådar, är

hel enkel^ pjp^gj ^'^^'^ qvarters läng ända till alnen och

mycket ledfuU; nedsänkt till hälften bar under vattnet,

men ofvantiil besatt med jeiribreda, spetsade blad (8-12)

i stjernform (som på Myriophyllum), och bär sina blommor
öfver allt i bladvecken helt nakna och iastsillande, hvilkas

slägtrnärke är, alt ha endast ett blomfoder som utgöres

af en knappt märk h'g och ofvanpå fruktämnet sittande ivä-

flikig kant, inom hviiken ses en enda ståndare (^liksom

hos Zanichellia). Stiliet tält bredvid är enkelt och linhå-

rigt med spt :sigt iDärke. Frukten, som vi vaga knappt att

med GÄRTNER anse för ett sl'igs nöt , utgöres af ett enda
frö (som hos Froserpinaca), hvilket, om frukten klyfves,

ses fästadt högst uppe, och dess embryon omgifvas med en
köttig hinna, samt lilia roten vettande uppåt och basen zdeit.

Vid böljan af sommaren, ser man denna örten

med sina blommor, hvilka med skäl kunna kallas mång-

gifte (^Polygimiiler). emc^dan de underst pä .sijelken sittan-

de ofta endrtst äro honor, och de öfra alla ivukönade.
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Vexten har vid hastigt påseende likhet ai en fräken-

art, i syniieihet den närmare roten bladfria delen; men
den är helt glatt och duger aldeles icke att använda

som skätie, ehuru man gissat sä i en Tysk Flora.

Örten säges äga något skarpt i smaken, men detta

hindrar icke getterne att med särdeles begär förtära den,

hvilket äfven hästar, enligt Cunners och Mohrs intyg,

någon gång skola göra.

Vintertiden får vexten, dold under vattnet, ett helt

annat utseende. Man finner den då flytande och bladen

bli dubbelt Itingro , smalare orh nästan genomskinliga. Att

bladen vexa någon gång liksom i spiral och att sjeiVa

stjelken vrides, torde härröra af stället der den vexer, i

Starkare strömdrag, hvilktt Liljeblad sett i Vesterbouen.

Tab. — Vexten i nat. storlek. — a. Blomman. — b.

Ståndaren särskilt. — c. frukten i nat. st. — d. densam-

ma förstorad. .— e. densamma längselter i tu-skuren. —
f. transverselt.





if.
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Ang-Polyoon. Stäimne-näfva. Mortag. Svingräsi

Önsljclken är enkel med ett enda, merendels

lökalstrande blomax. Bladen aflånga och

lansettlika, i kanten tillbaka rullade.

Linn. Fl. Su. p. 129. Cl. S- Octandria Mouog, — Fl. Lapp. S. 1^2.

— Liljebl. Sv. Fl. s. 170. Kl. 7. TiEMiwwiNG. 5:fivlnnad. P,.etz. Fl. oec.

«. 539- — Omel. Fl. Sib. 3- ?• 44 t. 7. f. .2, — Gunn. Fl. Korv. n. 3.

Jr olygon-slägtet, som utgör tillika med Rumex etc. en

egen nat. familj (PolygoneaB Juss.) , består af många arter,

af hvilka flera också tillhöra Svenska Flora, men de fle-

stes utseende är så skiljftkiigt, att man derefter knappt

skulle kunna förena dem, om ej vid betraktandet af slägt-

karakteren, hvilken utgöres af ett 5;delt blomfoder, som
merendels af annan färg än grön, har nästan likhet af blom-

krona. Fortplantningsdelarnes antal är mycket olika hos

somliga arter; men alla ha ett enda kantigt frö, som be*

täckes af det qvarsittande blomfodret. Ängs-Polygonen,
den allmännaste vext på Norrlands gräsfält och på torrare

skogsängar i Lappmarken, men knappast sedd i Södra

Sverige, har er mångårig rot, som är krokig eller vriden,

utanpå mörk och inuti hvitaktig. Crtstjelken, ofta mer
än qvarterslång, är alldeles odelt, rak, besatt med flera

smala och ådriga blad med tillbf^ka rullad kant. Några
komma äfven fiän roten, längre stj^lkade, elliptiska,

glatta men ibland på undra sidan linhåriga. I den förläng-

da toppen formera blommorna ett smalt och trubbigt ax;

de äro till färgen hvita, standom rödletta och ha 8 stån-
dare och 3 stift från ett trekantigt fruktämne. Ofta full-

komnar icke vexten sina frön, emedan naturen skänkt den
en annan fortplantnings förmåga, neml. genom små lök-
formiga knoppar som intaga de undra blommornas stäl-

len, och från hvilka knoppar man ser de första bladen
icke sälL^n utskjuta, und. r det de sitta på sjelfva axet,
samt sedan afialla och rotf.ista sig.

Samojeden, bestämd alt lefva bredvid den eviga sno-
dnfvan, finner i denna rot ett passande och för honom
smakligt födämne. Under de få veckor jorden är öppen, in-
samlas rötterna till yiiUerförxåd, och förtäras tilhka med kött
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af Ren eller neigot villbräd , som kfin ertappas. Jakuterne

också, som kalla roten MjaeJia arschiH, , använda den tor-

kad ocii stött samt kokad med mjöik, hvilket säges vara-

en god föda. Möss, så oändiigen talrika inom samma del af

Jordklotet, göra likaså samlingar af roten i sina bon, hvil-

ka deras meniiisko - lika grannar förstå att uppsöka och

plundra. I Worrige är också biukt^t af Moitägs-rölterne

kändt såsom nödbrödsämne, och sjelfva de ofvanbeskriine

groddknopparne i axet plockas af folket i Opdalen, som
kaila dem rnapesoil ocL koka dem med mjölk. Afven ses

barn der stundom uppäta rötterna och nta dem rå liksom

svinen, för hvilka de äru särdeles btgärlige. Det gröna

Örtståndet står icke heller förgäfvts för boskapen.

Tab. — Vexten i nal. storlek. — a. blomman större

•jord. — b. densamma öppnad. — c. pistillen. — d. ett

ax ined groddknoppar i nat. st. — e. en grodd knopp

särskilt. — f. eu sådan med första bladet, förstorade.
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Olvon-Euskk. UgUrönn. VIfrOnu. Fågelbur. C)valk&-

bär. Hållsbär. O It; anträd. JJljhär. lllenalräd.

På F. Koiran Uiljsipun. Koiran höjstupuii.

Bladen äro flikiga, med körtlar på blatlskaften.

Blommorna äro förenade i klasar vid grenar-

Hes ändar.

Linn. fl. Su. p. 96. Cl. 5. Pentandria. 3:?;y"ia. — Li!;d'I. Sy. Fl.

s. 128. kl. 5. Fémmännino. Sqviniiad. — Retz. Fl. oec. p. 76Ö.— Gsorgi

Reis. d. Russl. — Gmel. Fl. Slb. 3. p. 146.

E,(tt verkligen inhemskt niindre tnidslag, som c. Linné

ansåg hörande till familjen Bushliha vexter (DanioscB).

Vi tro likväl alt Jitssisit närmare nalkats natureii, då liaa

fört det tillhopa med sina Caprifolier , såsom rättare be-

fryndadt med Fläder- och Benved-släkterna, IVåii livilka

det förnämligast skiljer sig genom sin klockliks blomkro-

na och fiuktbär med ett frö. Stammen, vanligen af mans-

höjd, blir ofta dubbelt högre; den är myckvt grenig ända

ned ifrån marken, som ger snarare utseende af en stor

buske. De trinda grenarne sitta emot livarandra äfvtn som
bladen, hvilka äro breda, delta i stora flikar, ojenit in-

skurne, rundade vid basen och på undra sidan blekare.

Bladsljelkarne äga, der de \l&\.?i% vid bladet, ett par kört-

lar, och ha dessutom å ömse sidor vid basen 2:ne syilika

småblad , som äfven stundom bära en körtel i spetsen. In-

ga stipler gifvas, utan i deras ställe de nämda småbladen.

I ändan på grenarne utkomma talrika bloinmor förenade
i en klase (cyma), i hvilken de medlersta blommorna äro

små, bördiga och gulhvita; de yttre eJl. rundt om kanten
sittande äro många gånger större, utviflgade, med ojem-
nare deladt bräm, snöhvita men olVukibara. Bären bli om-
sider stora som ärter, långrunda, röda och saftiga med
ett enda hjertlikt hopkramadt frö. I Juni blommar busken
och i Sepr. äro bärrn mogna. Man finner den icke sällan

i skogvuxna eller buskiga ängsbackar, särdeles på fuktiga,

re jordmån. En alarl eller genom kultur förändrad sort

förekommer vanligt i trägårdar under namn af Snöbolls,

bushen: som väl Jörljeu*.r sitt utrymme i anläggningar der
dylika vexter äro passande. Denna får allsinga bördiga
blommor, följaktligen inga bär ell. frön, men fägnar så
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mycket mer genom sina bIomsterkl<isar ensamt bestäendle
af blomkronor med stora utvidgade snölivita bräm, livilka

tätt förenade, tillskapa en skön klotlorm, härmande den
hvita Provinsrosens, om icke bristen af dennas iifvaride

lukt snart Iråndömde Olvonrosen ett lika värde. Denna af-

Brt fortplantas genom afläggare ocb sältqvistar, stundom
också genom rotskott, och vinner älven en betydligare
storlek än den vilda.

I anseende till de ekonomiska fördelarna af Olvon*
ell. Uglerönnen, äro dessa h varken få eller utan värde att

förligas. Virket eller veden klyfves med lätthet och använ-
des derföre både till tänder i välskedar och till skopinnar.
Af rotskotten, som äro vanligen mycket räta, med tjock

merg, erliållas utvalda pipskaft, hvilka bevara böiiigheten,

nästan som de af lador, sä länge barken qvarsitter och de
beständigt brukas. Barken, soin är seg, och askgrå (ill

färgen, skall genom kokning lemna ett klibbigt ämne likt

fågellim. Bären ätas af låghir, särdeles af hjerpen, och an-
vändas derföre på somligi ställen vid lägellängst. Då de
bli Irostbilna, förlora de den äckliga smaken och ätas sä-

dana på landsbygderna i Kyssland, der de kallas Kallna.

De skola älven kunna användas, (som det säges ske i Cur-

land) både till ättika och brännvin; och längre in i Ryska
Riket är en tillredning bekant under namn af Kallnicka

såsom en vanlig spis, till hvilken de förut frusna bären

tagas och krossas, och ältas till en deg med sädesmjöl och
baKas i panna. I Siberien skall ock brukas en rusgiiVande

dryck så tillagad, att mogna bären läggas i en skäl med
litet socker och brännvin efter bohag, hvarefter skålen, med
lock tilltäppt och igensmetad, sättes på varma ugnen tills

b.iren, tilUVirne röda, likna hvitt vax. Brännvinet säges då

röja h\ arken lukt eiior smak, men vara likalullt rusande,

då del upi>heltas och slås på Kinesiskt Té, som sörplas

ur koppar. Detta gör inom några minuter ett fnllkomligt

rus; vanligen ett hemligt puts emot dem, som icke vilja

deltaga i det eljest gästfria dryckeslaget

lukten under kokningen mycket besvärande, nästan som

den af lim.

Fä-kreatur jemte Svin äta löfvet, äfven torkadt; mea

hästen lemnar det gerna orördt,

Tab. — En blommande qvist efter naturen. — a. En

blomma med dess driar. — b. Blomkronan särskilt. — c.

Pistillfn med bloinlodret , förstorade. — d. Bnret i uat.

Storlek. — e. fiöet, någ-t större än vanligt.





JJ8



338.

SAPONARIA oFiiciNALis.

SÅPNEGMKA. SåporC.

Bladen äro nedvid roten aflånga med skaft; på

stjelken breda, lansettlikaj ouh Blonifodret

cylindriskt.

Linn. Sp. Pl. p. 584- Cl. 10, DECANnRiA. Digyn. — Liljehl Sv. Fl.

8. 177. Kl. 7. TiETJÄNNiNG. acpinuad. — P>.etz. F). oec. s. 652. -~ Berg.

Mat. Med. p. 070. — IVoodw. Med. Bot. Suppl. p. 102.1. 251.

D.'en NegUJior Hisnande Vexifamilien (Caryopliyllea:) ger

sig lätt tilJkänna, genom de lediulla stjelkarne och enkla

motstående bladen utan stipler eller taggar, piggar eller

klangen. De egentligas blommor ha något täckt i sitt ut-

seende och deras blomfoder är nästan cylindriskt, och an-

talet af sirängarne antingen lika eller dubbelt så många

som kronbladen. Såpurl-sVåg\.e\. rättvisar sin plats ibland

dessa genom ett lika förhållande. Dess blomfoder, ehuru

af samma form som Ne^olikans, saknar likväl dennas fjäll

vid basen, och hvart kronblad har vid skifvans basis ett

par små flikar liksom Silenerne, hvarigenom en liten kro-

na bildas omkring mynningen.

Denna art är förmodligen icke inföding p5 Svensk

jord, utan genom frö uppdragen antingen såsom blomster-

vext ell. i Apteksplantager, har den småningom inrotat sig

så, alt kunna med skril anses hörande till klimatet, sedan

den här och der, likväl rarare, träffas vexande på fordom

odlade ställen och jemte gärdesgårdar i Södra delen ä£

Riket. Den är utinärkt genom sina djupt nedgående trin-

da rötter af mer än alnens längd och en svanpennas tjock-

lek, fulla med leder, rödaktiga på ytan och hvita ini. Of-

vantili grena de sig och sprida en mängd rottelningaj rundU

OiTikring, som gör den snsrt till ett Hvitroten likt och be-

svärande ogräs , och bur i händelse af odling devföre få

slit eget rum. örlsijelkar upjilöpa liera tillsiimm ans 3 q var-

ter höga, trinda , släta och iöisedda med bredt lansettlika

helbräJdaJe bhid, som ned emot roten äro liksom stjel-

kacle och aHinga, då de ufra äro vid basen samm^iovusna,

Kågot efter midsommaren formera en mängd af blommoc
en h.ilfrund vippa. Utslagna i toppen få de en blek rosen-

färg och cii behaglig, något sötakti^ lykt; och dera» ki:0.g>
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bifld aro hela och klorne af ansenlig längd i följe af det
långa pipiga blomfodret , som efter blomningen omgifver
en atlång kapsel med många frön. Blommorna bli i ietaro
jordmån dubbla.

Namnet Sapnnaria härleder sig från rofens ell. bladens
egenskap , att ett afkokpu dem , medtlst vispning, gerenfragga
eil. lodder som efter såpa, och kan liksom denna till flera lika

flndamål begagnas. Åtskilliga andra vexter visa samma fe-

nomen, såiom roten af Gypsophila Struihium i 6panien,
kärnorna af Såpträdet i Vestindien, och nfven blommorna
flf Student-neglikor (Lychnis Chalcedonica) , m. fl. Tug-
gade göra de saliven lika fraggig. Bladen af Såpneglikan

visa delta mer än roten af dt-nsamma, hvarföre i länder

der munkar gifvas, man har sett dessa, för besparing, bru-

ka bladen till tvätt af kläder, som derigenom temligen re-

nas, flott- och oljefläckar uttagas utan färgens förlust. De
efter loppor försvinna således icke. Syror och alkalier min-

ska icke dess kraft, men väl om vinsten tillägges. Det är

således ett slags vegetabilisk såpa, hvars egenskap ej för-

störes af syror, som det sker hos de alkaliska såpslagen.

Roten har ingen lukt, men en sötaktig, litet i beskt stö-

tande smak, och tillika något klibbig. Ett starkare afkok

och extraktet på roten lenmar älven en känsla af något
sknrpt på tungan. I Medicinen har man sedan längre tid

tillbaka berömt roten i pulver, såsom förträffligt medel i

Ven. sjuka och för ledvärk af samma orsak. Guiidels'

heimer och Sta/tl gåfvo den i sednare tider ett så högt

loford, att de trodde den tällande med Sarsapfirillen. Vår
Dergiiis bestyrkte älven rotens användande med tördel i gikt

och under merkurialkurer , hvarjemte han yttrar sig, att ingen
tjenllgare dryck än den på Såpörtsroten tillagade kunde
rekommenderas. Bruket af sjtllva örten ensam utan sam-
band med qvicksilfver, har till och med ägt stundom myc-

ket förtroende, neml. i form af dekokt från ett par näfvar

flf den gröna örten och några russin till 5 stop vatten,

som dagligen under 3—4 veckors tid blifvit utdrucken.

Genom en ökad utdunstning påstås den i synnerhet då
visa sin goda verkan, Bof^rhaane prisade också vexten såsom
förmånlig för gulsot och förstoppning i inellvorna.

Orten ätes grön sa väl af hästar som boskap.

Tab. — (jfre delen af vexten blommande, efter nat.

tecknad. — a. lllt kronblad. — b. Ett på sidan öppnadt
blomloder, med ståndare ocii pistiller. — c. Pistilierne.

—

d. Eit af de undra bladen, allt i nat. storlek.
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{Myiigrum sativum. Linn.)

Do I) MA. Lindodder. Dora. Däre. Både. WilUn.

Hurhäring. Få F. Kitu-pellava.

Örtstammens blad äro lansettformiga och vid

basen pillika, samt Jröskidan eggrund och

uppblåst.

Linn. Fl. Su. p. aaa. Cl. i5. Tktr ad yk a mia Siliculosa. — T-.iljehl.

St. Fi. s. aGg. Kl. la. Fyn väldige kortskidade. — Smith Fl. Ciitt. p.

680. (Alyssum sativunt) — Gmel. Syst. 2. p. 971. (Möuchia sativa) — X/'Jn.

Gottl. Res. s. 241. — Retz- Fl. oecon. p. 463.

Ingen Klass ibland Vexterna är naturligare och mer ut-

märkt än de Fyrväldigas , men ickedestomindre saknas

fullkoinligt väl bestämda karakterer för slägterna. Det är

icke sällan, som man efter de redan antagna, villrådigt

hänför eller eftersöker föremål, ehuru om deras hufvud-

plats intet ivifvelsmäl kan äga rum. Dodran har vanligt

blifvit förd till Myagri slägte, ehuru den icke svarade mot
det slägtets egentliga kännemärke, eller att fröskidan äger
blott ett rum och ett frö; men då Here arter med tiden,

blott för skidans yttre likhet, älven dermed förenades, intog

också Dodran sitt rum ibland dem. Flere Örtkunnige haf-

va likväl ogillat detta, och äfven trott den böra rättast

utgöra sitt eget slägte, men vi anse deras mening billigare,

som ansett Dodran snarare liöva bland Alyssa för de num-
ga frö som i skidcin finnas. Med de verkliga Myafj,ra kan
den alldeles icke förenas, och ehuru de små tänder fela

med hvilka ståndarne på de flesta (ej alla) yJIyss arler

äro förseilde, sä ölverensstämmer dock Dodrans uppblåsta

fröskida med deras, och berättigar oss att med Haller,

Scopoli och Smith under Alyssum anföra de iträgavarande.

Dodran är en annuel vext med liltn eller föga grenig

rot. Örtsljc-ikcn blir 2— 5 qvarter hög, rak och trind, be-

satt med blad och delad som en vippa i topj)en. Bladen
sitta skiflvis, lansetlskapade, vid basen pillika ocli omfat-

tande, i knnten otydligt tandade, fjist ofta helbräddade,

och något sträfva på y\.&n. 1 toppan formera enkla blom-
stjelkar ttt slags qvast, un Jer det att de nedra förlängas.

Blommorna äro huit små med trubbiga gula kronblad^ och
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jemna hanstrangar utan tand. Fröskidorna sitta upprata,

bli stora som små ärter, upp ned-vändt egglika, hela, slä-

ta, utsvälda, men på sidorna litet intryckta, och med en.

utstående- kant rundt ikring, samt bära en efter stiftet

lemnad spets, half så lång som skidan, hvilken inom två

rum hyser många eggrunda bruna frön.

Det är i synnerhet på linåkrar som man finner denna

vext , ofta i stor myckenhet, ocli synes vara, förmodligen

fordom, tillika med utländskt Linfrö, i landet inkommen,
lill mycken harm för dem som odla denna jordens nyttiga

afkastning. Den blommar i Juni, ofta till den mängd att

linåkrar synas helt gula af densamma. Till förekommande
af ett sådant ogräs, hvars myckenhet icke endast betager

linet dess vext, utan fortplantar sig allt vidare, är icke

annat medel än att genom rensning minska det som boskap

och hästar äta grönt med särdeles begär. Äfven Gäss sägas

finna i fröna en behaglig föda.

Pä utrikes orter, både i Tyskland, Italien och annor-

städes, odlas äfven sjelfva Dodran för oljepressning ur frö^

na. För detta ändamål samlas dessa sedan fröhusen mog.

nat på stjelkarne, som uppryckas och torkas, hvarefter frö-

na urklappas och genom sällning rengöras. De hysa en sä

betydlig mängd olja, att af 12 kappar 4 kannor olja skall

kunna utpressas, i godhet lika med matolja, så länge den

icke blifvit gammal, och kan brukas på samma sätt, äfven

lill lampor, i hvilka den både brinner längre och osar

mindre än rofolja. Det bör likväl märkas alt för bordet

måste den kallpressas. Man omarbetar sedan det öfverblif-

na, och efter föregången värmning pressar det å nyo till

andra mindre grannlaga behof. Till lampor passar denna

olj-i så mycket bättre som den icke stelnar ni' kölden. Ka-

korna efter pressningen äro också lika användbura som de

nf rol-frö erhållna. Hvad odlingen beträffar af Dodran, sås

fröen både höst och vår, och vexLen mognar i btgge fal-

len till följande hösten.

Xab. — Dodran i nat. storlek med blommor och frö.

— a. En blomma. — b. Pistillen redan bördig. — c Stån-

darne med pistillen, sedan kronblad och blomfoder äro

borltngne. — d. Fn fröskida på tveren afskurtn. — f. En

fröskida med fröna på sidan af mellanväggen. — g. h.

Valvlerne.
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Riddare-Orkis. Johannis ISycJdar. GtiUtuppor.

Rötterne äro egglika. Blomläppen tredelt, of-

vanpä besatt ined sträFva prickar: sid-flikar-

ne jemnbreda och trubbiga ; den medlersta

mycket längre, utvidgad vid ändan i tven-

ne runda flikar, med en liten hvass spets e-

inellan begge. Blombladen alla hvassa , stå

upprätte och löpa tillsammans. Sporren |
kortare än fruktämnet, står rätt ut. Blom-

fjällen mycket små.

Linn. Fl. Su. p. Jio. Cl. 20. Gynandria 2:dria. (monandr. Svarcs

i K. V. A. H. 1800. s. ao7.) — Liljebl. Sf. Fl. 5. 235. kl. 10. Tyexydiok
eiKjvinu. — Linn, 01. Res. s. ^5.

l\\dr\g kan den Svenske Botanisten få en större högtid,

än då han kring midsommaren på Gottlands och Ölands

sköna buskbevexta ängar möter en hel familj af Orkis-

vexter, hvilka, i andra Provinser sällsynte eller osedde,

med deras egenhet i blommornas bildning och brokiga ut-

seende liksom inbilla honom vara flyttad vmder ett sydli-

gare himmelsstreck. Denna Orkis vexer i Sverige endast

på dessa öar, hvilkas kaikartade jordmån befordra dess

fiodighet. Roten, likt de öirigas perennerande, består af

ett par odelta, egglika och temligen stora knölar (tubera)

under några ofvantöre utgående enkla rottrådar. Orts;jel-

ken halhannat qvarter hög och således större än dess fle-

ste Svenska fränder, är nedtill besatt med breda, aliånga,

saftiga och liHigt gröna blad efter slägtets art, och bär i

toppen ett rikt ax med l?]ommor som i storlek öfverträffa

alla andra. Under livar och en sitter en liten blomskärm,

som ibland knappt märkes. Blombladen förena sig upptill

i likhet med en öppen hjelm, Ijusröda eller hvitaktiga till

färgr'n ; men läppen, rättare kallad 5- än 5i]tk, är hori-

sontelt utstående och något konkav samt spräcklig och

siräf af mörkare skarpa prickar, strödda öh er dess yta

bakåt, der en iitfn hvass upphöjning synts. Detta töi hål-

lande jemte den trubbiga sporrens märkliga korthet skiljer

Mit dcnaa arten, af hvilkea iiere förr blifvit ansedda soin
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artförändringar, såsom några Österrikiska, Mähriska, Sveitz-

iika, Franska och Algieriska Orkider, (O. fusca, moravi-

ca, variegatfl, tephrosantbos Willd.) men hvilka, kanhän-

da, väl törtjena att som egne anses.

De öfriga fröredningsdelarnes nära likhet med deras

som förut äro beskrifna (N;o aao. a33. 3i4-) gör en vidare

detalj om dennas, onödig.

Blommorna äro sköna, Fastän de sakna lukten, som

ar så utmärkt hos den Lvåbladifta. Blomsteiparterren skulle

naycket vinna genom dem, om vexien kunde beqväniligt

ombyta sin boningsplats, hvilket Oikis arter med svårighet

göra. De skola emedlertid der de finnas, alltid glädja det

öga som söker dem.

Dft är ingen tvifvel att äfven rötterne af denna art

kunna användas på lika sätt, som redan om den såknllnde

An^i'Orhis och den tidiga röda är utlörligtn anlördt ; röt-

terne äro så lika beskaffade och deras betydliga storlek

synes också icke minska deras värde.

Tab. — Vexteii blommande, tecknad af R. PalmstriicTt

efter nat. på Gottland. — a Blomläppen fästad vid fort-

plaoiningsdelarne, som visa hanknappen och märket flera

gånger iöistorade.
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CONVOLVOLUS arvensis.

A K r- R v I N D A. fjärtarrn ar. Jiinpjnisärhar. Drabinda*

Snarbindel. Få F. Peldokello.

Bladen äro pilJika med utstående hvassa hörn

(flikar); BlomskaJLen enblommii^a,

Linn. Fl. Su. p. 64. Cl. 5. Pentandr. moiiogyn. — Liljebl. Sv. Fl.

s. 52. kl. 5. Fem.männing eaijviiiu. — Recz. Fl. oetoii. s. 184. — Oecoii.

Diet. 4. — Sv. Lagbok. Byggu. B^Ik. vi 11. 29.

I J vt är märkvärdigt huru naturen i somliga vextslägter

liksom sammanhopat likheter genom ioo:tals witer, livilka

antingen sauuiige tillhörande för dem egna lultstreck , eller

och spridda under de mest åtskilda, gen.ist ge deras nama
och egenskaper tiilkänni. 8å möter man Proiéer och Ljung-

ailcr i Södra Afrika; Melastonierne mellan vändkretsarne

;

Mei.dcuker pä Nya Holland; Saxifrager på IjHlarne öfver

hela jordytan; Pil- och Starrslä^tel mest i Norden, alt för-

bigå tfiliika andra exempel, af hviika vi blott nu tillrigga

d< i af I indorjia (Convolvoli), ett slägte, som fördeladt

åt de flesta trakter af Jordklotet genom sin, merendels

slingrande, örtstam, sin khicklika blomkronas fålliga bräm,

sitt iväkliifna märke och 2rummjga fröhus, vid första an-

bli' ken igenkännes. Bland de n.iturliga ordningarne hör

det till vexter ined hlocldika blommor ( Campanacea?). Af

de två arter som vår Flora äger, är Åkervindan en, sora

med sin krypande rot älven innästlar sig djupt under jord-

ytan, och elvan densaiitma uppsänder slingrande och hör-

niga örtsrjeikar, besatte med alterner.inde, ."ifiånga
, glatta

bl«d, vid basen pillika, med hvassa och stundom tvåtan-

dade flikar. Blommorna utkomma från bladvecken, pä
sijelkar längre än bladen, enblommiga , med tvtnne pä
dem sittande små blomrjall, Biommorna, täckt liHärgade,

slimJom hviiare ([iå h-ij^ird alltid rödare), öppna deras

fållade tuniibreda brätn , helst i solskiaet, liksom ömtålioa

för niinst.i fuktighet , oth xh\^ si^ genom en egen söt lukt.

De visa sig mjdt på sommaren, och irOkapseln af ett pep-
parkorns sioiltk, omgifvit länge af blomfodret, har två rum
med I— 2 iiö i hvardtra.

Så rnycket den blomm.inde ^' kervindan må fägna o-

£5t, så liLfct btha^ i^L intryck lemaar vexten funnen på
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den odlade marken. Knappt gifves bland vexter dess like

att genom rötterna utbrtda sig jemte det att de också sö-

ka djupet. Äfven i saiå bitar lördelsde, behålla de natu«

ren att formera sig, och blir således vextens utrotande nä-

stan en omöjlighet. Ännu eJter förloppet af ett lo-tal af

år, har inan på nytt upptfickt samma gäst på stallen , der-

iifån man genom ainsdjnp gräfuing iVuniodat kunna aflngs*

na den. Det är på lågländta och sandiga åkerfält som detta

Ogräs i synnerhet frodar sig, der, icke allenast dess vidt

spridda rottrådar suga musten från sädesroten, utan den
olvan jord slankiga stjf iken snärjt r sig omkring de axbäran-

de stånden, drar dem ned och qvälver dem. — En så för-

fördelande egenskap gnf Lagstiftaren fordom anledning,

att utom 5o Dalerå vite eller i brist deraf, kroppsstr«ff,

med är«ns förlust utmärka den som sådde Snarhi/iäel

,

Landhafra och Skärlfrö i annans åker. I trägårdar blir den

icke mindre plåga genom sitt förökande, som man likväl

med plog, harf och h^indernas tillhjelp bör söka att efter

möjligheten minska och förhindra.

Vexttn ger icke något godt foder och bladen ha äf-

ven något vämjflktigt hos sig. Emedlcrfid ätes den förr än

blommorna bötJA att visa sig, så väl af boikap som hastar,

men de al bita dock sällan mer än topparne. Bland hö är

likväl örten så god som de mesta. Svin rata den alldeles.

Men den öppna blomman är biets fiöjd.

Der flygsand finnes, kunde vexten kanske gigna ge-

nom sina krypande rötter att binda den; men då bör in-

gen annan odling der försökas. DamhoiLrney fann under

sina färgförsök med vexterna , att dennas blommor och

stjelkar medelst kokning, gaf ett i vism-n betadt ylle ett

slags muskus, äfven en orange-färg som blcf högre om a*

lun tillsattes.

Tab. — En del af örten i blomma, tecknad efter na-

turen. — a. Blomkronan j)å sidan öj)pnad, med utspridt

bräm. — b. Blomfodret med den qvarsittande pistillen. —
c. Denna särskilt. — d. Frökapseln på tveren afskuren. —
e. Fröet i nat. storlek, älven som de löira delaine. — f.

Detsainnia igistoradt.
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Enkel UPPRÄr-F PÖLVAS s. Träggjan. Igellinoppar.

Bladen äro nedemot basen 3kantiga med platta

kanter. Det för begge könens blommor ge-

mensamma bloniskafiet är enkelt, och ho-

nornas märke nästan jemnbredt.

Linn. FL Su. p. 525- (Sp. erectuni fp) CJ. 21. Monoccia. TrianJr.

— Lil/cbl. Sv. Fl. s. 3o. Kl. 5. Tubmänning enqvinn. — S/ntthl'\.hnit,

p. 962. — Curt. Fl. Lond. t. 67. — Retz. F). oecon. s. 695.

D,etta slägte hor till de suflilia vexternas familj (Cala-

niari*), eller kanske rättare utgör det sin egen tillsam-

mans med Tyfeme , alla skilda fråo gräsen genom brist på
agnskal, och äga i ställe för de hos eg ntligtn säfiiha be-

fintliga blomljallen ett "Ibl.i-Jigi bion ^xJer i båxla könens

blommor som äio sauibyggHif (mMn'tiri). Hos Pölvassen ä-

ro dessa blommor, ej i li.Higen (atiu,nta) uian i klotlika

liufvuden iörenade, neml. hrinarne i topj)en och honorna

längre ned på blomskaftet. Begges köndelar omfattas af

tre små blomfodersbiad uran blomkrona. H«nsträn2arne ä-

ro mycket långa och honans stift oftast enkelt och odelt,

men ibland med 2 smala märken. Fi ukten är nötiik och

innehåller ett af eget skal onigihit frö.

Den enldit uppräta Völvassen som här föreställes, och
tillförne varit förblandad med en aniMn a? t som äfven är

hos oss inhemsk, m^n livilken såsom mycket större och
grenig genast särskiljes, vexer helst i slillastående vatten

på ler botten, sä^otn i dammar ra. m., och salUm mer <\x\.

~ aln hög, alldeles enkel och odelad. Roten, som peren-
nerar, är mycket tradig samt krypande, som pä vatten-
vexterna. Piot bladen som omfatta hvarandra nederst som
hallva baljor, äro nedemot basen skarpt 3kantit/a med
platta kanter *); ofvantill äro de svärdlJka , uppräta, hel-

bräddade och släta, men de på stjelken eller blomskaftet
kortare och vid basen bredare nästan som blomskärmar.
Blomstängeln är rak, irind samt ensam, och vid hvars
Knappt märkliga böjningar blommorna sitta liksom klot

) De äro icke k iikava som pä S. rmnosum , Lvilken äfven dermed
skiljes; v. L/Vznc sjelf trodde, att specL&k. skillnad kuude Saaas e.-uei-

ii«a dem
;

jfr. FJ, Su.
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skiftvis fastade. Hanarnes äro alltid talrikare och lysa gula
af deras knappar. Honornas blomlmfvud finnas deremot
färre och det nedersta sitter geraenligen på en kort sijelk.

Pistillens märke vanligtvis smalt och spetsigt, som en på
stiftets sida löpande rand, förekommer någon gång dub*

belt. Begges blomfoder äro grönaktiga, icke mörka. Hos
honan är det stundom fyrbladigt. Frukten som sitter lik-

som blomman tillhopa på ett rundt fäste, (receptaculum),

anses för ett slags stenfrukt (drnpa), är torr, kantig, hvass

åt ändarne och innesluter en hård; kantig, enrummig nöt?

med ett enda aflångt frö.

Detta egna froredningssätt har gjort den gifna be-

skrifningen mer nödvändig än kanske örten i ekonomiske

hänseende förtjenar. Den är icke sällsam och blommar på
ofvananförda ställen i Juli och Aug. Boskapen tyckes icko

mycket älska den, alldeles icke får eller getter, men hä-

star hålla den temligen till goda, äfven som svinen. Huru-

vida den såsom foder kan vara skadlig, som på något ställe

föregifves, kunna vi ej afgöra; kanske är den sådan i sitt

färska lynne, från vattenkrä!: som ofta derpå hålla sig; men

det är ganska rimligt att af vaiten-foderslagen densamma

såsom bergad måste vara både ätligare och mer födaade

an Starrgräsen.

Tab. * * Vexten med han- och honblommor efter nat;

— a. En hanblomma. — b. En honblomma. — c. Öfra de»

len af en pistill med dubbelt märke. — d. Frukten. — e.

Nöten, tvert afskuren. — f. Fröet, alla mycket förstorade.

— g. En del af ett blad afskurit midtpå.
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CORONILLA Emerus.

K R O N I L L.

Har buskaktlg vext med kantiga grenar. Blom-
sliojten äro merendels a-blomniiga , och Krou'

bladens klor mycket längre än blomfodret.

Linn. fl. Su. p. a4g. Cl. 17. Diadelpiiia. Decandr. — Gottl. Res.

I. 2ig. — Liljebl. Sv. Fl. s. 027. Kl. 14. Tvakulle oied ärtbaljor. —
Fietz Fl. cecon. s. 187- — Ekonom, Diction. 4- s. 53.

O,n Gottland är märkvärdig i mer än eit afseende, och

den örtkunnig<? som besöker den, har lägenhet att älven

besanna det. På Torsbnr^ens nordöstra sida förekommer
denna, föröfrigt i Riket osedda, och öfverallt i vår världs-

del sällsammare buskvext, och v. LimnÉ yttrade vid åsy-

nen doraf sin tillfredsställelse sä: att han icke trodde den
finnas i Sverige, f?ist 20 botanister sagt det, om han icke

sjelf sett detsamma. Det är en alnshög buske, och hvars

grenar skiftevis sittande äro med skarpa kanter försedde

och merendels helt gröna. Bladen äro pennedelta med
3-4 par och ett udda småblad. Alla dessa äro l^ tam lån-

ga, upp och nedvändt egglika och helbräddade; de yngre

smabire och hvassare och de äldre stundom fast knappt

märkligt urnupna i toppen, der en mycket liten spets på
somliga synas framskjuta från medlersta nerven. På ytan

äro de helt glatta och lifligt gröna, ehuru inunder blekare.

Blomskaften utlöpa från bladvecken längre än bladstjel-

karna och mest pä si.lan af grenarna, samt bära vanligt 2

blommor, sällan flera. Dessa, nästan sä stora som velska

bönornas (Vicia faba.), ha ett 5-tandadt blomfoder, hvarä

de bakre begge tänderne äro litet längre. Blomkronan till

formen som ärlblommor, är gul till färgen, men har det
besynnerliga, att klorna på kronbladen äro åtminstone 3
gånger längre än blomfodret. Slåndrarne äro hopvextö
såsom äkta diadelfister. Vexten blommar i slutet af Juni
eller i börjrfn af Juli, och får efteråt 2-3 tums länga ski-

dor, till skapnaden mycket smala, trinda, försedda med
en lång smal spets, samt på 4-5 ställen framtill inknipta,
med ett aflångt frö eller böna inom hvar utvidgad del.

Det är således en Ledhölsa (Lomentum) hvilken icke så-

som Hölsorna (^Legnmen) delar sig långsefter, utan tvert

af emellan hiknipningarna. Denna äi rättast en alar t af
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den sluire som finnes i de mer tempererade Länderne,

säsom Sudra Tyskland och frankrike.

Busken iir ganska täck , så väl för sin grönska snnj

ymniga blommor, och har derföre vunnit plats i trägårdar

der aen piyder sitt rum, men måste inliyttas om vinliHrue

för att bevtiras mot den skarpaste kölden, liksom rfpririiuai

och Here af de utluidska Ginstarterna (G^•nlslce). Genom
frö skall den iält kunna fortplantas i tn torr orh liti jord,

i synnerhet om ställe' äger någon skugga. Bladt-n pitsiås

äga nästun lika laxi^rande kraft som Sennes blad, hvilket

vi likväl icke våga att med visshet lörsäkra.

Tdb. — En blommande gren efter naturen tecknad på
Gottland af H. R. Fabiistruch. — a. seglet al blomkronan.

— b. t^n vinge. ^ c. köJtn. — d. fortplantningsdtlariie

med blcmfodret. — e. ledhölsan. — f. bönan; allt i nat.

Storlek. — g. bönan större gjord.
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HviT Klöfver. IL'it Fiipliag. Ilvukullor. Få F.

Wdlkea Apilas.

ÖrtsfjeJken är krypande (repens). Blaäen äro

mycket trnbldga och stundom urnupna i Top-

pen. Blommorna sitta flockvis i blomhufvud

på långt blomskaft. Baljorna ha 4 frön.

L/«n Fl. Su. p. 249. Cl. 17. DiADELPniA. D.-c^^ndr. — Mat. Med.

p, 354. _ Liljebl. Sv. F!. S. 329. Kl. 14. TvucTJLi.E, niPcl aitbaljnr. —
Retz. Fl. CEC. s. j-^li.— Sturms Kleearten Deutschl. Isunib. i^q/^. — Vliainu

Trifolii albi Fl öres.

å den OäJita Klofvern (n:o 129) blott silllan rörekom-

mer på gräsvuxna ställen och utmäiker sig nted merendels

rak och bladrikare stjrlk, &°\ är knappt någon vext allmän-

nare än den sä kallade hvlta Klulvern på ängar, renar

och br(jdvid v ignrna , i synntrhet om landet är btrgaktigt.

Här vexer den med krypnnde, finträdiga och Htråriga

rötter. Crtsljelkarne, olla liera tillhopa, ligga lika platt

med jorden, och slå älven rot här och der, hvaral' nya

stånd tilldanas. Blad-^tjelkarne deremot stiga rätt upp,

z-4 tum länga, halfrunda, viri basen omfattade med ett

par små bladskärmar. Suiåbhden som liändeisevis kunna

triffas 4- G tillhopa ehuru naturligtvis 3, äro nästan runda

och ofta i toppen urnupna liksom hjfiitforroiga, och kan-

ten hnsågod, på ytan lilligt gröna, men ibland hvit/läckiga»

Tätt bredvid blad.stitlkarne framkomma de raka, ensamma
blomskaften, längre än de, trinda och djupt fårade, i top-

pen af hvilka ett bladfritt blouuiufvud bäres , hvarå blom.
niorna sitta liksom flock\is (umbellares) förenade. Dessa

äro hvita, någon gång litet rödlelta, efter blomningen
bruna, i burjan uppräta, men omsiier nedböjde. De
bc-oge öfre tänderne på det ofia i rödt stötande blornfod-

ret äro längre än de 3 undre. FröhöJsorna slutligen bli

helt små och jembreda med kort spets, och innthälla

Hiest 4 lunda gulbruna ärter som m(j^na i September.

I Halland odlas on hvit Klöfvcrart , som synes skilja

sig JVån denna allmänna arten endast genom storleken,

Ingpndera kan förbiannas med den 'éSsQXi förut fnro 268),

beskrilna Röda Ängsklöfveria,
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Trifolium repens.

Hvita Väplingen är en förträfflig fodt^rvext for boska-

pen: kor ocli Ilastar i synneihet. bvin föismå också icke

bladen, lika litet som af andra Klöfverslaf». Blommornas

söta lukt är särdeles angenäm lör bien, hviika derat hämta

mycken håning.

Det förtjenar verkligpn att odla denna vexton, så myc-
ket mer som den är för sina rötter och krypande stjelkar

ganska varaktig, och skall man kunna skörda den 2 gån-

ger årligen i liera år. Vinsten torde dock icke svara mot
den af den röda. I anläggningar af gräsplaner och dylika

prydrtniie stälK n i trägårdsparker, passar denna art

mycket väl, i< ke mindre lör den tätire gräsbottfn den

gör, än för gröna färgen; men bör likväl ägas och skäras,

för att hållas desto jemnare.

En gul färg erliålles på förut alunbetadt ylle, med af-

kok på de färska blommorna.

Té på de samma säges också ha sin nytta såsom druc-

kit för de så kallade fleurs blanches, älven gikt {Linn,

mrtt. med.). Farligt k.in det icke vara, likväl bör ej myc-

ket drickas tillika, emedan det torde äckla, och skall,

om det är starkare, enligt Linder, kunna brukas som
kräkmedel.

Bladen äro , liksom de pä Gökmaten (n:o 20) ett slags

hygroskop. När regn instundar, uppresa de sig, eljest

vanligen platt utbredda. Tlinias har redan för 1700 år se-

dan anmäl kt det. (Hist. XVIII. 'j5).

Tab. Vexten i nat. storlek. — a. en blomma. —
b. en sådan Öppnad och delarna utbredda; något föisto-

XM\e. — c. en Iröhölsa. — d. den samma större gjord äf-

v«n som e. ärLcn.
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LYSIMACHIA vulgaris.

AllmXn Ltsing. Gullspira. Fidesräs. VI ^. Matara.

Örtstjelkefi är rak, med blomruska i toppen.

Blomkronans flikar eggiuriiia.

Linn. F!. Su. p. 6«. Cl. 5- Pentandr. monoe;yn. — Liljehl. Sv. Fl.

S. 88. K.1. 5. Femmänning. en-^vinu. - Ketz. FJ. (»con. s. 452.

VJTenom bcski ilningen på JJiP.rarfi'en (n:o I25) är ett

närslägtadt vextsl.g redan framgifvit , liksom Lysingens,

af lika klass och naturliga ordning: Vexter med hjidliha

blommor (pL rotacea), hviika Jussieu uppställt bland de

första af sina Lysimachies. Lysingslcägtet har i allmänhet

en platt hjuJiik blomkrona med 5-delt bräm och en klot-

formig frökapsel, som mogen delar sig i lo valvler. Dt-nna

allmänna art, fÖrljenar det namnet såsom icke sällsam,

i synnerhet på kärrängar i skygd af buskarna. Roten är

flerårig och mycket krypande, hvnrföre ' ofta flere övtstjel-

kar från samma siånd uppkomma, och dessa helt raka

mer än alnshöga och besatta med n.ånga blad, än mot-

siuande, än 3-4 i krans, till formen bredt lansetilika, mot

kanterna något bägiga, mest släta på ytan, men stundom

också inunder finludna. Blommorna formera en ruska i

toppen af stjelken medelst flera täta klasar. De bli guld-

gula till färgen och visa sig i Juli och Aug. Ståndrarne

äro tydligt förcnnde vid basen nästan som hos SamkuIIarne

och utan minsta hårighet. 1 frökapseln, som är enrnm-

mig, sitta fröna tillsammans på ett aflångt fäste, och uifslia

när frukten öppnar sig ofvantill i io smala delar eil, skal.

Vexten har just ingen utmärkt fÖiljenst. Sjelfva ört-

ståndet ätes stundom, då det ännu är ungt, af kor och

getter; sälldn af hästar och får, för hviika sednare den

torde älven vara mindre g.'ignelig såsom kärrvext. Den

har emedlerlid ingen lukt eller mär|ibar smak. Mesta

nyttan torde kunna hämtas af densamma i färgvägen. Lin.

der har längesedan omtalat den ibland de gultfärgande.
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Lysimachia vulgaris.
Åh-en Bamhourn.y cMhöll pä betadt ylle genom kokning
1 .-tt pa larska örten tillredt spad en grå-gul färg. Roiei,
dt^remot, gaf en på mörk muskus stötande, och som icke
törändrade si».

Tab. ~ ÖJVe delrn af vexten i blomma eftrr naturen.- a. en blomkrona, större gjord. ^ b. en flik deraf med
VHlsittande ståndare. - c. blomfodret med pisiiU.n. - d*-
frokapseln. - e. densamma med sin spets, i nat. storl —
f. densamma på tveren skuren. - g. fiöfästet. - h. etr
frö. — i. detsamma i nat. stoil.
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CHRYSAJS[THEMUM Leucantiiemuai.
/
Prest-krage-hlomma. Tresthrage. Prestnache.

Ilvithullor. Pä F. Horahanhannii.

Örtstjelken är rak och enblommig. De nedersta

bladen äro stjelkade, upp och nedvändt egg-

runda; de öfre omfatta stjelken, aflanga, djupt

sågade och vid basen partciggade.

Linn. Fl. Su. p. 296. Cl. ig. SvNOENKgiA. Pol. superfl. — Liljehl.

Sv. Fl. s. 56S. Kl. 15. Svågrar, olikd »vägerlag. — lletz. Fl. cecou. s,

166. — Pharm. Bellidis prateHsis Uexba, fl o res.

K.-amillblomstren, Kullorna och Krageblominorna , aT!a

börande til] den stora nat. ordningen: Kexter med sam-

mansatta blommor (Compositip) , ha u-iycken likhet aF hvan»

andra, och skulle ofta icke kunna behörigt särskiiias, ora

blomfästets ocL frörjunets olika förhållande icke iakttoees.

På de sisinämda är det förra helt barr och det sednare

felas alldeles. Det gemensamma bloudodret är dessutom

halfrundt, och de /jäll som betäcka det, äro i kanten tyd-

ligen utbredda och hinnaktiga. Prcstkra^pblomman , en

r.t de aihnnnnare än^sprydnader, äger en i"lerårig , nästart

träaktig och tradig rot, Iråja. hvilken ilere örtstjelkar upp-

stiga icke sälian alnshögfl, merendels enkla, rödkantige

med djupa fåror och stundom finhuiiga. De bind somt

sirta närmare roten, ha korta stjeikar, äro eggranda n en

uppåt JDredars, <iä de på sii^Ikcn omfatta densamma skif-

tevis och äro snarare vrnuibieda, I'ast5.n trubbiga, mer ocb

mindre djupt sägaae eiler inskurna, men nrdtill prfriagga-

de : alla lifligt gröna och glänsande släta. Blomman, ut-

slagen efter mitlsommaren , siiTer ensam i tappen, stor

och vacker med gul disk och hvit kan!. BlomFodret är

ridgot nedtryckt och Ijäjlen i kflntea och spetsen hinnaktiga

och torra. Su åibJorjistren bli 3 gånger längre äa jjlom-

fodret,. afiåtr|;i jend^reda och i ö!ra ändan landade, b röna,

som sina på « it kupig» fröiaste, äro liJnda ock iarade och

svartna då de moi?na.

örten icn äl-skar en torr jordmån, utgör ett godt
tillägg bland foderv externa och ätts af aJla htmdjurrn,
ntoiH af svin. Den stod fordom ä/ven på Aptekslist .n,

men har sedermera blifvit dtrifiaa uiesluten. Bcsyunerii^t
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Chrysanthemum Leucanthemum.

nog är, att vexten, fure blomningen hämtad, röjer, i ett

derpå gjordt afkok, en pepparlik skarp smak. Man på-

stod au det var urindrifvande och befordrade upphostning

af varsnmiingar i bröstet ; samt att det med mjölk och vat-

ten genom kokning tillredt lättade andtäppa och den irång-

bröstighet som lungsiktiga erfara. De tuggade bladen

sades äfven hela sårnader i munnen och svalget; och man
tillade ändteligen blommorna, på lika sätt använda, egen-

skapen att bota strumer, och det ännu mindre troliga, att

återge fasthet åt krossade delar af huivudskålen.

Tabi — hela vexten i blomma efter naturen. — a. en

strålblomma, något förstorad. — b. ett diskblomster myc-

ket större gjordt. — c. fröet i nat, stoil. — d. förstoradt.

•— e. biomfodret baktill. — f. det samma på främre sidan

med blottade fröfästet i nat, storl.
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VERONICA sAXATiLis.

Lappsk Ärenpris.

Srjelharne äro spridde , nedtill tränktige med

uppstigande grenar. Bladen äro aflånga, och

vid ändarne smalare. Blommorna sitta i en

spira, färre till antalet. Frökapseln egglik

och fyrskalig.

L!nn. Suppl. pl. p. 85. Cl. 1. Diandbia Monogynla. — Smith Fl.

brit. I. p. 17. — Pharm. Yeronicse saxatilis Herba.

D,e kallaste trakter i norden, Lappska fjällarne, sakna

också icke sina skönheter. De purpurlärgade Azaléerne,

inångFaldige Saxifrager, Andromeder , Silener och Lychnis-

arter, den snöhvita Dryas, blänkande Ranunkler och mån-

ga andra smycka der de torna fälten, den ödsliga klippan

och den nedrusande IjallHodens åbräddar, olta vid sjelfva

gränsen af den till stor del eviga snödrifvan. Bland dessa,

långt bort belägna Floras alster, räkna vi äfven denna

Ärenpris, som hittills icke blifvit som inhemsk upptagen.

Tre slägtingar äro för detta beskrifne (n:o 127. i5g. zSg);

vi få nu också anföra denna, ehuru med mer «käl såsom

ny i Svenska Blomsterkransen , än för sin rättighet att i

förra tider hafva blifvit räknad bland niedicinalier. Många
år sedan såg Prosten Holstén i Luleå den i ijällarne af

samma Lappmark, och nu nyligen är den återfunnen af

Dr. G. Vf^aJdenberg under dess sista vigtiga och med
stora mödor beledsagade resa i denna hyperboreiska del

af verlden.

Denna lilla vext, af den storlek som afbilden visar,

äger buskform med nedliggande nästan trådsmal stam,

likväl trädaklig vid roifästet, der den delar sig i grenar,

hvilka ävo enkla och uppstigande. Bladen, merendels tal-

rikare nederst på grenarne, ofvantill mer åtskilde, något

lik Back-Timianen, äro små, bredt lansettiika och trub-

biga, nästan helbräddade, men ibland medlersl i kanten

sågade, mörkgröna, liTisom saftiga, eller af tjockare sam-

mansättning. Blommorna, hvardera på egna stjelkar sitta

tillhopa 5-4 i toppen som en qvast eller spira, hviiken

efter den i Juli tiniande blomningen litet förläneas. Blom»
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VeROXICA sax ATI LIS.

kronan ar jefnfurelsevis stor, violet-blå och niiclt i rödlett.

Det fyrdeha blomfodrets begf;e bakre Kikar ävo litet kor-

tare än de främre, alla beströdde med faia hur, som vid

noga granskning också upptäckas på blomsljfikarne , i

kanten af bladen och utanpå fröhuset, som öppnar sig

omsider vid läppen i 4 skal, och hjser många runda
platta frön.

Blommans vackra färg och det nätta utseendet af hola

vexten skalle väl rekommendera den hos dem som göra

sig möda att odla blomsterslag. Som ofvanföre sades,

var örten i förra lider införd på Apteken. Man ansåg

den äga en sammandragande (adstringent) kraft, och i

såd^ant hänseende nyttjades den. Men flere andre ha se-

dermera funnits berättigade till företrädet.

Tab. — vexten i verklig storlek efter naturen. — * ett

blad med synglaset sedt. — a. blomkronan på främre si-

dan. — b. på bakre. — c. blomfodret ensamt. — d. frö-

kapseln mogen. — f. fröet; alla delar något lör^torade» —
e. det samma i ziat. storlek.
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RIIINANTHUS crista galli.

Allmän Skallkr-öbt. Sliallergräs. Penjiingegräsi

Skällor. Själle. A-igesluiUra. På F. Tasku-ruoho.

Örlstjelhen är fvrKantig med lansettlika ,
sågade

blad. Blomkronans öfre läpp är hvälfd ooh

hoptryckt.

Lian. Fl. Sv. p. 212. Cl. 14. DidyhAmia Angiosp. Liljehl. Sv. Fl.

s. 258. Kl. IT. TvAVÄLDiGE med uidua frän. Linn. Guttl, lies. s. 258-

— i?efar. Fl. oscon. 5. 5£|3-

Und vexter af den not. or<l. med maskernäe blommor

(peisonetce) uti-närkes ShalleriJ^rtdägtet med /(.-klulVu upp*

blast blon.ioder, en hoptryckt hjelm på blotnUionaa och

en 2.rummig trubbig samaianklämd frökapsel, hvari Iröna

ligga fjällvis på livarandra. Den föreställda arten är en af

de pJlmännaste ät;gsvcxter, och har genom ett olika för-

hållande i storlek af örtståndet och blommorna gifvit nå-

gra Örtkännare anledning slt anse den utgöra 2 sarskiita

slag, en större och en mindre (R. major & minor ]ihrh.).

Den förrii träffas på något cJdländtare ställen, då deremot

den scdnare väljer en torrare grund; men enligt v. Linnes

eget vitsord finnes ingen rätt specifik åtskillnad då fröna

af dem i ombytt jordmån odlas. Emedlertid är det an-

mäl kningsvär»'f, att endera afarten, t. ex, den mindre, icke

iörekommer i vissa länder, såsom i England. Orten ar

annnel, äfven som A^n lintrådiga roten. Stjelken ofta en-

kel, får oc'cisä motsittande grenar i bladvecken och är

skarpt 4-kantig, slät, fhnru stnndom betäckt med smit

rödbruna strimmor. Bladen utan stjelkar och lanssttlika,

icke sällan vid basen hjertformiga , äro tydligt sågade i

kanterna oeh pä ytan, sträiva af korta styfva hår, likval

endast lör synglaset märkbare. I tappen sitta blommorna

i axform åtskiida pX korta breda Ll.id , liksom blornskärrnar.

Eiomfodret är stort och mycket uppblåst^ gröngult eller

brunfläckigt samt ådrigt. På den mindre afarten synas äf-

ven f]na hrir som salims på den större. ?%Iynningeri 'ic

fyrdelt oclT hop-drflgen. Rloaikronan längre än blomloiret»,

gul till lärgen, har den öira läppen hvälfd och hopklämd

roed 2 blå fläckar vid ändan af sidfllkarne. Dtn undre

läppen, knappt framskjutande, hör 3 rundade flikar. I slu-

tet af Juni böljar ve.Klea att blomma och frökiipsela ni jg
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Rhinanthus crista galli.

nar småningom innan höslåttertiden , samt inneslutes i det

torra svällda blomfodret, inom hvilket de i kanten hinn-

aktiga fröna vid minsta rörelse ge sig tillkänna med ett

skallrande ljud.

Ehnru växten knappt sal^nas i någon höstack, har

man icke deraf kunnat upptäcka någon enskilt fördel

vid Landlbruket; ty stjelkarne äro siyfva och ge hvar-

ken mustigt eller begärligt foder, så mycket mindre som
det aldrig skördas förrän vexten fröar sig, och synas då

såsom skallrande endast tjena som en anvisning för Landt-

boen att slåttern icke bör längre uppskjutas. Kor äta

cmedleriid det gröna örtståndet temmel. allmänt , hvilket

också gäller om får och getter. Men hästen väljer gerna

något bättre om det tillätes honom. I blommorna, lika

de flesta af familjens, finna biea anledning att samla deras

nyttiga afkastning. I medicinskt afseende känna vi ingen»

ting om skallerörten.

Xab. — fig. I. föreställer den större afarten. — 2.

den mindre. — * en del af ett blad förstoradt. — a. en

blomkrona af fig. i. — b. pistillen förstorad. — c. blom-

pipen öppnad för att visa flikarne och ståndrarnes vidfäst-

ning. — d. en blomkrona af Hg. 2. — e. en mogen frö-

kapsel i nat. storl. med öppnadt blomfoder. — f. ett frö

föritoradt. — g. detsamma, i vanlig storlek.
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RUBUS SAXATILIS.

Stf. NHÄLLON. Toghär, Taghär. Jungfrubär. Käringhllr.

hrashär. Klashlir. Kodden. Klasen, Jungfru Marice bär.

Stenbär. Röbär. På F. Lindikha. tiillika.

Örtstjelken som är rak , har krypande länga rot-

telningar. Bladen fiuo delta i 5 smärre, egg-

runda. Blommorna sitta knippvis i toppen,

tillsammans.

Linn. Fl. Su. p. 175. Cl. 12. IcosxndbiA. Polygynia. — Liljehl. Sr.

Fl. i. 202. kl. 8- Tjocmänning. Miiiigqviiin. — Rtitz. Fl. oac. s. 623.

v_J tan det anspråk pä lika gagn och nytta som flera an-

dra Hallon-arter, af hvilka åtskilliga redan i detta veik

förekomma (n:o 26, i8r, 187, 241), äro få vexter allmän-

nare bekanta än denna, som dess talrika benämningar i

Landsorterna ulvisa. Det är i synnerixt vid sluttningar och

skygden af berg, bland buskar och stenrösen som detta

slag Hnnes vexande, med en mångårig tradig rot, Iräix

hviJken en myckenhet långa rottelningar utlöpa åt sidorna.

Sjelfva örtstjelken är upprätt, sällan mer än cjvartershög,

kantig och linhårig utan t-iggar. Bladen beslå al tre smärre

eller älven 5 närmare roten, till lormen eggrunda, hvassa,

dubbelt sågade och inunder gleshåriga. Blommorna sitta

som små glesa knippen i toppen och visa sig i Juni med
vidöppet, fiiihäri^t blomfoder och hvita, smala ocli upp-

räta kronblad. Frukten är lysande röd, med åtskilda (3—4)
stora bärknottror, i hvilka kärnorna äro stenaktiga och

hårda. Mognad smakar den syrlig och är icke obehaglig,

ehuru den sällan efterfrågas, om ej af barn, men skulle

dock kunna syltas om man gjorde sig möda att samla den.

Det gröna örtståndet tjenar emedlertid boskapen till bland-

ning med annat löder.

Tab. — Vexten i nat. storlek, blommande. — a. en

blomma. — b. en af pistillerna. — c. ett bär; alla för-

storade.
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CARDAMINE pkate^sis,

ÄNG-Bf. ÄsivTA. Aiiglirasse. Alahrasse. På F. Nuttii-krassi.

Bladen äro pennedelta; ned mot roten äro de-

ras småblad rundare och landade, men de

på stjelken lansettlika.

Linn. Fl. Sii. p. 229. Cl. i5- T e TRADywAJi ia Sillquosa. — Liljebl.

Sv. Fl. s. 2-4. Kl. irf.. rYr.YALBiGE. Låiif^skidade. — Retz- Fl. oecon. s.

14 j. — /^ 00 Jh'. I\ied. bot. p. go. t. 30. — Fharm. Loncl. Cardamiiies Flor.

JDr;isme-slägtet, lika lätt liänfördt efier naturens ordning

till Vexter, Jivillias blo^nmor äga i kors sittande kronblad

(Cruciiera; Juss.) som till klassen etter Linnéska metoden,

iitjnärker sig hå.x\. samslägtingarne genom silt lilla, olvan-

liil öppna blomfoder, sina utbredda kronblad, försedda

vid basen med länga Mor, och genom en lång skida,

hvars 2 skal, lika långa med deras xneilanvägg, böja sig

åt ömse sidor, nedifrån uppåt, tillbaka.

Denna Äng-bräsma, allmän på fuktiga och sänka äil-

gar, har en perennerande rot, som består af ett knippe

dels långa fibrer, dels knöliga tandade rötter, som dock

stundom saknas. Ortstjeiken är enkel och uppkommer år-

ligen om våren tidigt, rak och besatt med pennedelta

blad, af hvilka de närmare roten ha längre stjelkar och

äro ofia nästan lyrflikiga med rundade och groftandade

småblad. Ofvantill på sijeiken äro dessa smalare, lansett-

lika och merendels helbräddade och glatta. Blommorna

formera en spira (Corym.bus) i toppen, och öppna sina

blekt purpurfärgade ocii ofla nästan hvita, men vid klorna

gulaktiga kronblad, omkring sanima tid då braxen leker

och tulpanen lyser i trädgårdarne. En liten rund körtel

sitter på sidorna emellan de kortare ståndarne och blom-

iodret. Fruktämnet långt och trindt afsmainar i ett kort

stift, och märket är enkelt, odelt och trubbigt. Fröskidan,

stunrlom 2 tum lång och litet hopkraraad, öppnar sig e-

lastiskt med a skal nedifrån, hvilka omsider rulla sig spi'

ralvis åt hvar sin sida för att utsläppa å^ixi mängd af Irin-

da frön, som de förut inneslutit. Rötternas förhållande äf-

ven som det märkligen förlängda stiftet och blommornas
utseende, visa. som Smith redan anmärkt, frändskaj^en

med Tandörisläoiet (Dentaria), ännu tydligare när roibia-
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den stundom bära knoppar (Gemma), liksom ortstjelken

på (Jet nyssnämda.

En stor del af den i5rde klassens vexter hysa lika e-

genskaper, nenil. såsom skörbjuggsiiiedel. Äng brasman

har en temligen stark smak af Trägårdsklassen, thnru li-

tet beskare. De gröna bladen kunna också till saliat an-

vändas, älsensom en skörbjuggsdryck på dem tillrtdas me-

delst stötande i stenmortel, hvartiJl sedan blandas något

färsk och krossad tallstrunt. På alltsammans gjutas varm

alsilad ölostvassla, som den följande dsgen afpressas. Detta

kan njutas portionsvis dagligen hvar morgon i flera vec-

kor (Retz.). Blommorna ha också i Engbtnd gjort myc-

ket uppseende, sedan Sir George EaAer beskreldom (Me-

dical Transact. Vol. i. p. 44*) såsom antis])asmodiska och

nppgaf flera casus , i hvilka de blifvit med fördel nyttjade,

såsom i St. Viti dans, krampaktig trångbröstight t , vid

konvuMva anstöler, och, sc)m man löregifvit, äfven i

fallandesjuka, men förmodligen dervid ulan särdeles ver-

kan. Dosis af de pulveriserade blommorna skall vara från

en iialf till 2 drakmer.

Kor, får och getter äta Ängbräsman, men hästar och

svin lemna den orörd.

Tab. — Vcxten i nat. storlek. — a. ständarne med
pistillen sittande på fästet, mycket förstorade. — b. ett

kronblad. — c. blomfodret. — d. en mogen fröskida. —
e. densamma öppnad med skalen som böja sig bakåt. —

-

f. ett frö. — g. ett dådant, på tveren skurit; begge för-

storade.
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ORCHIS USTULATA.
Svar T BRUN Orkis. Krntbrunnare.

Rothiölarne äro odelta. Kronbladen åtskilda;

Läppen 3delt, prickig, med den medlersta

delen längre och sklufven. Sporren mycket

kort och trubbig.

Linn. Fl. Sv. p. 3io. Cl. ao. Gynandria. Dianar. (Monandr. S^^artz

V. Ak. H,'.ndi. 1800. s. 207.) — Öländsk, res. s. 45- — Skånsk, res. s. 5o4-

— Liljehl. Sv. Fl. s. a3i. Kl. 10. Tvetydice. Encivinn.

1 äckh^ten af dennas, oaktadt små blommor, förenad

med sällsamheten af sjellva arten, tillhörig ett slägte lill-

förne redan flera gånger omtaladt, ger oss anledning att

ibland andra af betydligare förmån, tilldela denna ett rum

här. Man träffar d;.n ganska sällan, utom pä Golllands

och Ölands buskrika ängar. I Skåne har man likväl någon

g^ing också funnit den. Det är en af de Orkis arter, livilkas

rolkuölar äro odtlta och rundade. Hela vexten blir sällan

qvartershög, och bladen som bekläda srjelken äro lansett-

lika och man fläckar. Blomaxet är ungefär tumslängt och

trubbigt med tätt tillsammanssittande blommor i början,

men livilka omsider bli mer särskilde. Små lansettlika skär-

mar, Ijusiöda och dubbelt längre än fruktämnet, sitta un-

der hvar blomma, som är liten, med åiskdda kronblad,

bvilka luta tillsammans och äro mörkt purpurfärgade. Blum-

Jäjjpen är deremot utmärktare såsom hvit, nedböjd och

Sdelt, (rättligen ioke /jHikig), hvaraf den medleista är li-

tet längre och äfven aflikig ; upph'jda ådror löpa lärigs-

elier flikarne, på hviika derjemte några purpurröda fläckar

äro »tiödde. Emedlertid gifva de mörka yttre delarne, i

synneihet de i toppen ännu outvecklade blotnmorna, lik-

som ett brändt eller svedt utseende, hvarpå förmodligen

det Öländska namnet syftar (l.inn Öl, res. s. ii5). "Vexten

står i sin prydnad tillika med flera sina slägtingar vid bör-

jan eller medlet af Juni.

Ehuru den icke är känd för någon enskilt nytta, är

väl ingen tvifvel, att rjiknölarn'^ äro af lika förhållande

som de under lör< gående (n:o 220, 253, 014^ 3^0) an-

förde arter äaa.

Tflb. — Vexten i nat. storKk efter naturen, tecknad

på Gottland af H. Fi. Pahnstruch, En blomma särskilt,

större gjord.
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CUSCUTA EUROPAEA.
Allman Snarrf.fva. ^."ssnlsilke. Shcrf. Hnmmdhinäa.

bilke. Tåhnii^räs. På F. Nuhiilnis-huniala.

Blommorna sitta hopKlas^Tde nästnn utan skaft,

på bar, reivig, trådlik stjälk; Blomkronan är

klocklik och stiften utspärrande.

Linn. Fl. Sii. p. 5i. Cl. 4. Tetranuria. Diijyn. — Liljehl. Sv. Fl. s.

70. Kl. 4. Fyr MÄN NING AM. 2 jvun. — n.ecs. Fl." uDcon. s. 203. — Smith

ri. Britt. I. aS5. — GiiettarJ , i Méin. de FAcad. d. Se. 1744- P- ^0'>- t^

10, — Ekon. Dikt. 4. s. 47i- — Murr. App. Mad. i. p. iQ5- — Fhann.

Cuscutae Hei b a.

J-cke alla vexter stu på jorden, och dprföre går också

icke roten på alla ned i densamma. Di^tta besanna i ali-

mäiiliet Parasit- Vexrerne, desse inhyses varelser, ej olika

dem som naturen bestämt i djurriket att på andra lefvan-

des bekostn.id, å någon af deras dflir innästla sig och

fortplantas. Såd< u nHiur ser man hela örtslägter äga i de

varmare klimaten, der Tillandsice , Bronip.liiii, Loranthi

och loordetals af OikisKamdien , bland många Hra, icke

sällan betunga de vidsträcktaste trädens kronor, och genom
snålt nppsugrinde al deras ammas näringssafter, småningom
bereda dess^noergång. Under tle kallare himmelsstreken

finnas blott tv«nne slägttn som verkligen fövtjena delta

tilimäle, Mistein ot h Snajrefi^an. Det gilves väl andra,
säd-ina som vi redan beskrifvit, t, ex. Tallörten (n. 97)
och Fjällrots örten (n. 5i6), h\iika visa ett lika iynne;n'^n
dessa aflägsna sig icke hån rötit-ma af de träd som låna

dem vexikraft och trcfn^id. Akta Parasiter vä!ja de öfre de-
larne, rotfasta sig på dem , oft» liksom ifiyrnparie , or h kun-
na icke utan denna omeiielbara åigärd fortkomnja. Likväl
visar skiljaktigheten i organisation , larg-^in , utseendet u). m.
att de äro gäster, våuligd lör deras värd, i den mån som
de äro snåla, ell. deras mängd «'fv-3rgår dens kralier som
fostrar dem. Nässlur, Lin, Hu;rile, Tistel, Väplmg finnas alla

hos oss tjridiga att hetb' rg' ra Snarretvan, som är lör sig

sjelf en aniiuel vext, upuk m-.men aF egna frö, hvilka väl

gro i jord» n , men medan fröets tiådlika uppstigare (plu-

iinila), utan särskilt hjtrlblad, förlänges till eri a^s^n så
trädlik, finare eller gröf>e örtstam, lemnar vexten snftrt

sitt första rotfäste, och medelst talrika sugvårtor fäster sig
slingrande (motsols) kring någon af de nämde vexterna i

dess grannskap. Nu ti.ltdr dtn, grenar sig och blir liksom
en mjitofva. Inga blad eller fjäll finnas, utan mot hösien
framskjuta små, knippvis fören^^de och på knappt märkiiga
stj^-lknr sittande blommor, hvilkas klocklika och rödletta
blomloder är delt så v.d i 4 som 5 flikar. Den blekhvita
blomkronan har nästan san.ir»a -form men litet smalare ned-
åt ocli med lika delning al brämet. Strängarne variera än
4 än 5, fastade emeiian Hikarne och icke längre än de.
Rundtikring biomkrunans inrC;, närmare dess bas, sitta 45
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små hårbräddade IjcilJ, Pistillens fruktfinine, befintligt inom
blomman, är runtlt, nedtryckt och har 2 utåt böjda stift,
litet längre än ständrarne, med trubbiga (icke hvassa) mär-
ken. Frukten är en kapsel som öppnar sig tvertöfver (cir-
cumscissa) tillika med den stundom qvarsittande och vid
brämet hopsnörpta blomkronan inemot basen, liksom en
nätådrig mössa som betäcker 2 rum, åtskilda med en mel-
lanvägg, och 2 runda, platta, bruna frön å ömse sidor*).

Anda från Ilippokralis samt Grekiska och Arabiska
Läkrarnes tidehvari har man talat om denna vextens medi-
cinska n3^tta, ehuru i sjelfva verket sä obetydlig, att Cu-
sciita nu mera kommit på öfverblifna listan. Emedlertid
ansåg Hippokrar,es henne som urindrifvande och fördelaktig
i tvinsot (t.ibes). Andra trodde henne lösande och öppnan-
de i inellvornas och underlifvets förstoppningar, i vexelfe-
brar, sega vätskor m. m. och Haller sjelf jämförde örten
med Sediim , såsom lösande , såpaktig, men utan någon skärpa.

Ingen lukt märkes, men väl något bitande, hopdragande
och bfcskaktigt i smaken, hvilket retar till spottning. Som
läkmedel brukades deyi både i pulver och infunderad i vin

eller kokad till dekokt-
Något blekrödt färi^ande ämne finnes hos den färska

örten (Linn. Fl. Sv,), men som trol. icke är af särdeles vigt.

Farlig är den icke för kreaturen, ty kor förtära densamma,
försmås likväl af de andra husdjuren. Inkommen i hummel-
gårdar eller linåkrar är nödigt att utöda den, som sker

bäst genom de ståndens tidiga uppryckande på hvilken dea
fastsugit si^, för alt hindra dess vidare utbredande.

Tab. — En del af vexten i nat. storlek på en hutnle-

refva. — a. en 5delt blomma. — b. en 4delad. — c. pistil-

len. — d. blomkronan öppnad för alt visa de inre fjällen.

— e. fröhuset. — f. detsamma, mera förstoradt, tvertöf-

ver öppnadt, samt dess nedre del med skiljeväggen ocU
fröna. — g. ett frö särskilt. — h. i nat. storlek.

•) Släglkarakleron bUr sSIedss: Calyx 4-5 firlus inferus. Cor. nioiiOpetaU

4-5 iida. Snuamre 4-5, ciliatjc sub siam. lubo inseiffe. Capsula zlocula-

ris clrcuniscissa. Seiu. >.. Smith utesluter de nänide Ijällen inom bloni-

kroiiau ocli nekar dem finnas på d«tta st^ig, men ntau skäl, emedaa
de saknas livarken pa deniii eller de öfrit^a arter. En mindre art i'C.

epithyniuin) som är hos oss mycket sällsammaie och träffas på ljung

och dylika «må buskar, skiljer sig från den allmänna med härfina stjel-

kar, alldeles sammangyttrade blommor uran skaft, och blomkronorna

smärre, hvitare och "nästan trattlika , samt de sma fjällen tydligare.

Pistillens märken ävo pii bada trubbiga , icke hvassa. Pä den Ameri-

kanska art(*n deremot, Som mycket liknar den allmänna, äro blora-

murna samlade liksom i små kortsijelkude umbeller. B'omkronan är

mer klotrund med trängre b«äm, iiiie fjällen mycket lydliga och pi-

stillens miiken knai)pJika. i Sibirien, och kanske äfven Kina finnes

samma ait, sä att specifika namnet icke är alldeles passande. Dessa

arier biira på veitenskanliga språket så bestämmas:

C. Earoptva: caule fi'iformi, flonbus subsessiiibus , corollis campanu-

latis , slylis diveiicatis oblusis.

C. epithyinum: caule sulicipillari , flor. sessllibus, corollis infundibuli-

fyrmibus, .,tylis elongaiis ..biusis.

C. Americana: caule fitlformi , flor. subnmbellulalis , cor. globoso-caiR-

pauulal.s, pistiliis ereciis st.gmatibus capitulis.
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SENECIO vuLGARis.

Allmän Bo ÖRT. Stenurt. Blodört. Korsurf. Crucifixurt.

Bladen iiro nästan pintaggade eller med djupt

inskurna hvasstandade flikar. De öfre omfatta

Ätjelken, hvilken är rak och delad upptill som

en bloniriiska. Blommorna äro utan strålar.

Linn. Fl. Su. p. 290. Cl. 19. S yncene si.^k. Pol. Supaifl. — Liljebl.

Sv. Fl. s. 'je^. Kl. 15. Svågrar. Olika svugeildg. — Retz. Fl. oec. s. 673-

— Lightf. F). Scot. a. p. 479.

B,̂oörtslägtet är ett ibland dem som bidraga till den klas-

sens vi(liyrtii;hel som hyser det, emedan det är ganska

taliikt på arter, både i kidla och varmare klimat. Huf-

vudmärket beslår i det cylindriska blomfodret, omj^ilvit

vid basen al" ett mindre, och att begges fjäll synas i spet-

sarna liksom svedda. Fröfjunet är derjemte enkelt, och frö-

fästet bart utan fjäll. Som en del af arterne ha siråibiom-

^mor, så utgöra sådana beqvämligen en egen afdeining»

men alldeles icke blott derföre ett egetslägte, ht 1st man
hos några som vanligen sakna strälkant tidtals funnit den.

AUmänna Bo'önen lår den likväl aldrig. Det är en annnel

vext, och en af de vaniig.«iste kring husen, på taken, men
i synneihet på den odlade marken. I irädgårdarne är den

lika litet välkommen gäst, som den är envis genom sin

oupphörliga afföda. Örtstjelken , uppkommen frän en tra-

dig rot, är rak, trind och strimmig, men utan ludd. Den
är ofta grenig, särdeles mot toppen, och luil med blad,

hvaraf de öfre nedtill omfatta sijelkcn, a/långa, hall' pen-

nedelta, med rundade inskärningar och hvasstandade fli-

kar. De vid roten äro deremot stjolkade , bredare , ovala

och mindre inskurna, oftast alldeles siäta , men stundom
något luijiliga. Blommorna sitta spridda på korta stjelkir

mot toppen, formerad som en ruska. De äro små och gula

till färgtn, med ett stort antal småblomster inom det ge-

niensama koniskt trinda blomfodret. Vid första påseendet

synas de vara likformiga, pipiga med 5dtit bräm; men de
i kanten sittande äro något mindre och smalare, ehuru också

5delte, endist honor. (Således icke alla blommorna aktinade
,

som Srnit/i beskrilver dem fl. Brit. 2. SSs)- K'5<?r blomningen
bli blomfodrea lutande tills fröna mognat^ hvilket allt sker
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Senecio vulgaris.

pä mindre an 3 veckor. De så sig bt-ständigt och nya plan-

tor gro, lör att under nya 3 månader fullkomna deras

le/niJslopp. Niistan hela året om trJuTar man blommorna,
älV^-n i början af vintermånaderna, efter flera dagars tövä-

der, då vexten legat höljd «nder snön. Bo-örten synes ock-

så en af de mest iiärdade mot kölden, som den länge e-

motstår, äfven som narfgväset. Troligen nrp deras ymniga
frö, sorn i oupphörlig svit mogna och äfven finnas då års-

tidens stränghet hämmat växtkraften, ämnade till föda för

en del sparfvar, hvilka också på den bara marken icko

måtte sakna deras näringsämnen. Svågerklassens fjunbärau-

de frön äro i allmänhet utmärkt sn?akliga för fåglar i bu-

rar. Med nätthet utplocka de fröna och krossa skalen, för

att utvälja kärnan, fastän ofta ganska liten. För kanari-

läglar äro frötofsar af bo-örten särdeles behagliga. Kor,

getter och svin hålla gröna örten gerna till goda, men
hästen lemnar den, fåret äfven; kanske är den för dem
nog mycket saftig föda, möjligtvis också motbjudande. Light"

foot påslår att ett starkare afkok på örten verkar som kräkme-

del. Anmärkningsvärd är den mognande egpnskap som bå-

de hos oss i Helsingland, äfven som högst upp i Skottland

bland Högländarne, tillerkännas den färska vexten, \?>^å.

på spikbölder och andra bulnader.

Dambonrriey erhöll ett slags fast färg at Ronce d'Artois

som han kallar den ,
genom längre tids kokning «f förut

beiadt ylle, i en stark soppa på boörien.

Trtb. — Örten blommande i nat. storlek. — a. en 2-

könnd diskblomma. — b. en honl)lomma nära kanten. —

•

c. Fröläsiut sedan fröna a£fallii; alla förstorade.
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MELlCx\ KUTANS.

Ber g- slok.

Blomvippan är enkel och latande åt en sida

med hängande blommor. Blomjodrel omfattar

2:iie 2könade blommor med bara blomskal.

J^inn. Fl, Sn. p. 26. Cl. 5. Tkiandk. monoj,'yii. — LUJeU. Sv. Fl.

S. 59. Kl. 3. T RE M AN :< I IS G. 2<ivinnad.

MELICA UNIPLORA.

Lu:nd-slok.

Blomvippan är grenig med upprätta blommor.

Blomjoilrei hyser blott en bördig 2könad

bioiiima, som ägar bara blomskal.ö

Xi7/. S%' Fl. s. o^. — B.etz, Obs. bot. fasc. i. to.— Smith Fl. Br. i. 91-

O 11 en dfl grässlsg, aniingen for deras litenhet eller

iTiiridre frodiga natur att rota och tufva sig, icke egt^ntli-

gcn äro tjänliga för odling, bör kännedomen flf dem lik-

väl icke anses såsom ölverflödig, emedan de till större de-

len ijenii de gräsätande djuren till nytta. Så är det t. ex.

med de arter som hos oss finnas af Slokslägtet, skiljaktigt

genom ett zshalii^t blomjöder med \— 7. hlommorsamt desS"

ntoin hLt riulhneJit nfen sådan n finan eller tredje. De ofvan-

slående bfgge slagen äro invånare af skiiggrika ställen, dtls

bergsrtfvor dels skogslunddr, såsom den sistnämde, hvars

verk'ighet som särskilt art Prof. Retzhis först bevisat och

föl klarat. Den är sällsammare och mest gingse i våra

sydligare landskap. Begge likna hvarandra deri, att de haf-

va en något kiypande rot och en nppiätt bladig grässt^m,

lUmärkt med sträfva hörn, särdeles den första. Bladen äro

platta och sträfva i kanten, med en lån,^, utanpå sträf baljn.

BIomvip])an är på Berg-slohen citast h^lt enkel, men stun-

dom med en eller annan hårf;n 2— Sblommig gren, lutan-

de åt en sida äfven som biominorna. På Lund slohen är

derempt bionivippan rakare och grenig, med fina , upprätta

grenar och blommor, hvilkas blomfoderskal äro nästan Ii-

ka stora (Bergslokens trubbiga men Lund slokens Iivsssa i

spetsen), rödbruna elltr purpurlargade med hvii; hinnakiig
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kant och alldeles släta. Blommorna, som de innesluta, äro

grönak.tii»« och utan liår. Hos d(-t törsta slaget äro dessa

3, flf hvilka tvenne äro akönade , hvardera nud sina 2 sUal;

det vttre större och kupigt, det inre ])lntt , och den S.dje

midt emellan begge bloniiiiorna är blott ett ämne, högre

på egen lot sittande. Inom det sednare slagets blumlwdi^r

finnas endast 2 blommor, tn böidig zkönad och ett ämne
lör den andra. Båda arterna känn.is således lätt, så väl af

vippans form som vid nogare betrakt.inde af blonmioina.

Alla luisdinr finna dessa gräs ganska smakliga; äfven

gässen ibland läglarna älska frökornen.

Tau. — Fig. r. her^ slnhen i nat, storlek. — a. Blom-

foderskalen — b. blommorna särskilt uttagna ,
(förstorade).

— Fic a. Lundslohen. — a. ett blomster. — b. blommor*
n

na frånskilda, större gjorda.

-«^
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LONICERA CAERULEA.

Blä Benved. Jilätry.

BusliVPxt med aflånga, hvassa och inunder fin-

håriga blad. På hvart blomshafc sitta 2 bIom«

mor på ett enda fruktämne förenade.

Linn. Fl. Siiec. p. 464. (Appond.) Cl. 5. Pen tand b. Monogyn. — Lii/^

Sv. Fl. s. 97. Äl. 5, FemmXnning. i-(jvinn. — Fall. Fl. lloss. i. 58. fe

37. — Jacej. Fl. Ausir. app. 35. t. 17.

D,enna buskart, som vid hastigt påseende liknar något

den aUiHilnna Benveden (N:o Sig), är väl icke som den-

na, hemföding, men har visat sig icke mindre härdig för

klimatet,, sedan den, införd i trägårdar, planterat sig sjelf

i Svenska vildmarken, t. ex. (som det berättas) i nejden

af Dyita Svafvelbruk, vid Bleckbruket i Nerike, samt i Le-

ke och Nora Bergslager, och dt^tta strider icke heller mot
dess natur såsom Altaisk, Tyrolisk och Steyermarkisk Fjäll-

invånare. Det är en buske af i— % alnars höjd,, som myc-

kel delar sig ända ned ifrån roten. Alla grenar sitta emot
hvarandra och utlöpa horisontelt; de äldre äro alldeles slä.

ta med brunröd bark, fastän sTundom i sega trådar delad;

de yngre äro gröna med spridda hår. Det gamla vedäm-

net är mycket hårdt, och vackert isprängt med grå ådror.

Bladen äro tm rendels hvassdre än pä åcn allmänna arten,

helbräddrtde oih nilådriga, ofvanpä släta, men nerverna

på undra sidan ined fina hår besalta. På grenarne sts här

och der liksom hårdnade bladljäll parvis förenade omkrinc
den-', och äro Icmningar af förra årens affallna bladskaft,

hvdka pirtitdre vid basen tillika omgifva grenen. I bladvec-

ken, särdeles på de årsgamla qvistHrne, ser man också
3—4, räta, spetsade, mjuka, rödaktiga siiplcr eller rättare

knoppar lör det nästa årets grenar och blad, å ömse si-

dor iitskjala. Bloinstjelkarne visa sig mycket tidigt, strax

eller lölspricknir,-;en i vecken af de ny^re bladen, ensame
på hvar sida, kuriare än bladen, merendels gömde under
dem och bära hvardera ett fruktämne, som inunder omgifVes
af a hårlik^i fjäll (bracteac) och hyser i toppen , inom 2 run-
dade, ehuni knappt för blotta ögat skiljbara , flikar , 2 gan-
ska små tiiihopa sittande 4dJta blomfoder, tillhörande de
2 blomkronor hvarm.ed hvait bärämne är försedt. Dessa
traitlormiga pipar som vid basen utåt äro något uisvälde
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LONICERA CAERULEA.

ha der deras lilla håningsgomme. Brämet är 5de]t, nästan

jemt, men nogare granskadt, Jiksom hos siagtfi
, deladt i

öfre och nedre läppen, hvars flikar äro ovala och öpi,na,

med sirängarne och den odelta pistillen utom mynningen

af blomman som har en hvitgul färg. Sedan blommorna

aflallit, utvexer fruktämnet till ett aliängt bär, ibland af

en större ärts storlek, och högblå lärg med en hvitakiig

hinna öfverdragen, och innesluter i ett, vid mognaden,

saftigt, purpurrödt, syrligt inmäle, flere (6— 8) ovala gul-

aktiga och släta frökorn, om h varandra liggande. I I rakt-

ämnet likväl, skönjer man tydligen % åtskilda rurr. , ett

för hvar blomma. På visst sätt synes det således sannolikt

alt 2:ne bär äro här liksom i ett förenade, men hvartill

den yttre formen icke ger anledning, om icke a blommors

närvaro })å hvart och ett af dem.

Vi ha trott oss icke böra underlåta denna artens när-

mare beskrifning genom tillägg af åtskilligt, soxvi &{ Jacqiiin

och Pallas blifvit föibigått, mer likväl för buskens säll-

samhet hos oss, än för någon känd nytta. Fallus iror dock

att bärens saft, såsom stark purpurröd, skulle kunna som

färgämne bli brukbar. För öfrigt kan busken, såsom all-

deles icke öm för årstidernas o;. byten, bli ett tjenligt fo-

remål vid anläggningar af Engelska Trädgårdar.

Xab. En af blommor och fruktämnen bördig gren

i nat. storlek, efter en lefvande buske i Bergianska Trä-

gården. — a. en blomkrona öppnad längsefter. — b. bä-

ret. __ c. en afskuren äldre gren, med de i bladvtcken

utskjutande stiplerne.
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DENTARIA BULBirEHA.

Korall r ot s - ör t. Tandört.

OrtsrjeJken ar enkel. Dess nedra blad äro par-

bladiga och de öfversta odelta, med löklika

knölar i blad vecken. Blommorna formera en

spira i toppen af stjelken.

Linn. Fl. Suec j). iic). Cl. 15. Tetradtnamia Sl!i(|U0S3e. — X/7/.

St. Fl. s. 2/4. Kl. 12. Fr r väldige. Långskidade.

Ibland de sällsammare inländska vexter kan denna med
skäl räknas, sotn i alla alseenden har naturligaste fränd-

skaprn med Bräsme-s\'H^W\.. Fröskidan öppnar sig på lika

sätt .spänstigt mtd tillbaka rullade valvler, tnen dessa äro

Jittt kortare än melianväggfn. Miiiket är också något ur.

njupit och b'om|V.diets blad upprätta samt omfatta tätt

blorr.bla.fens klor. I skuggrika Hasseliundar, i synnerhet

nära foten al bergsidiu", såsom i Roslagen, Uppland, Skå-

ne och V<^stergc>tland väljt-r denna örten sitt lillliåli Roten

är krypande och köttig, samt hvit och knölig som en ko-

raJI, men nedsänder några långa trådar för att bättre fä-

sta sig blind de multnade bladen. Rn elltr flere enkla

örtstjelkar, uppskjuta iialf aln eller 5 qvtirfer långa, run-

da och nedli.U bira. Af de skiftevis siltandf» bladen äro de

nedra stje!ky(ie, ojt-mt parbladiga , eller af 5 par och ett

udda (septena) sammansatta. De öfre dereniot enkla och

odelta, men alla bredt lansetllika, såoade i kanten och

släta på ytftn. De h.dva älven dit märkvHrdiga , att vid ba-

sen af deras skaft alstras små, fjälliga, rödbruna, löklika

knoppar, som, då de affaila, jotfäsia sig och lörmera vex-

ten, liksoui det händer hos somliga Liijearter. Blommorna
sitta som en odelt spira i toppen tillsammans, stora och

blekröda, och visa sig omkring Midsommar-stiden. Vid ba-

sen af de kortare ståndarna upptäcker man inom blomlo-

drel en liten gul bärungskörtel å ömse sida, som hos Bräs-

merne; en oinsiänuighet hiiiills oanmärkt. Sällan fullkom-

nas någon fröskida, ulan dessas ämnen bortfaha meren-

dels, men till föga förlust för vextens varaktighet , emedan
den fortplctntar sig så vril gf nom knopparne i toppen på
de koralliska rötterna, som genom de nämde bladlökarne.
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Dentaria bulbifera.

Rotens form och safrighet samt urval af naturen att

trifvas på skuggrika ställen bland buskrötter och deras

multnade qvarltTvor, tyckas närma vexten till lynnet af

Parasiterna. Örtståndets ömtålighet för öppna luften är

derjemte ganska synbar, helst hvarken blad eller blommor
synnerligen lida dess eller solens åverkan, utan att genast

vissna.

Af örtens smak, som ar något litet bitande eller se-

napslik, ger den äfven tillkänna sin plats ibland de Tro-

slddade (SiIiquosa3). Man känner emedlertid ingen egenl-

lifT hushållsnytta deraf, icke heller har man funnit krea-

turen begngna den; men det angenäma af den trakten

som hyser den, förenadt med blommans glada färg, gör

den alltid till ett likså intagande som rart föremål för Flo-

ras älskare.

Tab. — Öfra delen af örten i nat. storlek med dess

nedersta (o.) samt roten. — a. Ståndarne med pistillen. —
b. pistillen särskilt. — c. blomfodret. — d. ett af de un-

dre, sammansatta bladen; alla förstorade.
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GALIUM MoLLUGo.

B US K- G A LIE.

Örtstjelhen är ganska lång, men slak och med
utstå<^nde grenar. Bladen äro 8 i krans sit-

tande, bredare eller smalare lansettlika, hvass-

uddade och sträfkantade. Blornvippaii är klyn-

nevis utspridd.

'Linn. Fl. Suec. p. 44- Cl. l\. Tf.tr andria monog. — hiljehl. Sv. Fl

S. 6'5. Kl. 4. Fy RM ANN. iqvinnade. — Smith Fl. Br!tt. i. p. 178. — PAa''''^^

Galii albi s um m i t a tes.

G.enom tvenne allmänna arter af detta slägte, den 'Nor-

diska (N:o 123) och den Gula Galien (N:o i6"5), är den

naturliga ordning förklarad livartill de höra, äfven som
Bnsk-Galien, hvilken, utom dess välbekanta sällsamhet hos

oss, icke mindre utmärker sig genom ett särskilt förhål-

lande af vext och utseende. Denna artens 2—3 alnars lån-

ga örtsiielkar, veka och slankiga för deras längd, fordra

stöd af buskar och högre gräs för att öiver dem kunna
upplyfta sig. De äro 4hörniga , släta, utan snärjgräsets vid-

häftande egenskap, men liksom utsvällde vid lederna eller

der bladkransarne sitta. Dessa utgöras af 8 blad utan skaft.

På de smärre grenarne finnas stundom färre (6 — 4) blad i

kransen. Än äro de mycket smala, än bredare, af elliplisk

figur, försedde med en liten hvass spets (mucronulata), å

ömse sidor släta, men striifva i kanten af de utom syn-

glaset ej märkliga, men för fingret kännbara, mycket fina

sågtänder eller broskuddar. BloiDvippan är myckot utbredd,

ofta månglaldigt klynneuelt, med vidt utspärrande grenar,

i hviikas toppar blommorna sitta efter slägtets art, otaliga

nära hvarandra. De äro hvita till färgen och af samma
storlek som på den Nordiska Galien. Frukten är ofvanlill

klufven, slät och litet större än ett senapskorn. Det finnes

också en afart af denna med sträfva, eller med små hår
betäckta stjelkar och blad, som Smith äfven anmärker. £

Sverige förekommer dt-n älven. Kanske bidrar jordmånen
till denna förändring. Få en buskig holme, icke långt frän

lemningarne af dt-n beryktade Trollens gamla slott, Sta-

ket, i Upland , vexer denna Galie temligen ymnigt. Dan
är också sedd pr somliga ställen i Roslagen, här och der
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Galium mollugo.

i skyggd af en enbuske på sluttande skogsbackar. För of,

rigt lär den vara ganska sällan sedd, om någonsin, i an-

dra af våra Landsorter.

Fäkreatur, hästar och äfven svin, sagas hålla den sna-

rare till goda, än något annat slag nf siägtet, och Bi be-

söka blommorna hoplals. Längre tid tillbaka ansågs örten

såsom tjenlig för nervkrärapor, äfven de svårare, såsom

epilepsi m. m. (Chomel.), och finnes derföre upptagen i

några utländska Farmakopéer. Både örtstånd och rot äro

färghaliige. Afkoket på det förra färgar alunbetadt gods

gult och brunt, och roten rödt.

Xab. Öfversta toppen af en blommande gren, efter

naturen. a. en blomma. — b. en sådan sedd bakifrån,

(förstorade). — c. en frukt i nat. storlek. — d. förstorad.

e. en afskuren del af sijelken längre ned , efter vanlig

storlek.
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PEDICULARIS SYLVATicA.

Skoqs-spiii-blomsteb-ört. Gra/lärt. G •'ångras.

i'å F. JT''ei!c/ihiusi.

Flera enkla örtstjelhar uppkomma från en ge-

mensam rot. Rolhladen äro odelta. Blomfo-

dret är aflångt, flerhörxiigt, och upptill deladt

i 5 ojernna flikar. Den nedre blomläppen är

5delt, utan hår i kanten.

Linn. Fl. Suec. p. 216. Cl. i4- Didynami-V Angiospermia. — Liljelh

Sv. Fl. s. 26a. Kl. II. TvAVAj.DiGE med läckta liun.— Linn. Vesig. Res.

s. 40. — Smith. F!. Blitt. 2, p. 656.

l\är man betraktar Örtslägterna ibland de Tväväldjge

som äga täckta frön, är väl intet utmärktare än det som
innefattar de egentliga Spir- blomster- arterna. Deras blom-

mor äga allmänt ett något utsväldt blomfoder, och blom-

kronans hjelm hopkramad och urnjupen; ocli frökapseln

blir omsider sned i toppen och med spets försedd , samt

hyser inom a rum några kantiga frön. Utom detta gemen-
samma slägtmärke, faller örtståndets mörka utseende, de
oftast inskurna bladen oeh vanliga blomningssättet i spira,

genast i ögonen, v. Linné räknade dem bland vexter med
masherade hloimiiör (personata), och Jussieu trodde sig

äga ännu större skäl att låna älven slägtnamnet åt en hel

familj, eller hans så kallade Fediculares.

Ofvannämde ört, sällsyntare än en annan mer allmän
art, eller Kärr-spir- blomman (Pedicularis paliistris L.), träf-

fas på somliga sidländta skogsängar i Öster- och Vester-
götland, Småland och Lappmarken. Den har en fieråria

tapplik rot, hvarifråii merendels flera qvartershöga ört-
stjelkar uppkomma, helt enkla, bladfulla och kantiga.
Den medlersta är vanligtvis upprätt och de öfriga \idöppLt
Htbredda. Bladen, som omge dem vid roten liksom ett sve-
pe, aro odelta, ovala och naggade; men de på stjelkarne
nästan dubbelt partaggade och släta. Blommorna sitta i

ofre bladvecken, ensama, rosenröda och temligen stora,
Gch visa sig i Juni och Juli. Mvartannat hörn pä blomfodret
är mindre utmärkt, men dess yla utan punkter, och myn-
ningen fördeld i 5 små flikar, af hvilka den inre är minst.
Den nedre läppen på blomkronan är nedböjd, och har
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Pedicularis sylvatica.

utom ofvan anförda skiljetecken, vid basen en upphöjd Häck

lik ett fijerta. Blommorna skola också stundom finnas hvita.

För Kreaturen har denna vext inga fördelar såsom föd-

amne, och de röra den sällan. Fordom var den bekant

som ett slags renande läkmedel för pipsår ellei sä kalla-

de fistlar, och fick derföre namn af Fistularia. För sådant

ändamål använde man den utpressade saiten af roten ocii

örten, eller, enligt sednare uppgifter, dekokten deraf till

insprutningar.

Tab. — Ett exemplar af örten efter naturen. ~ a.

blomkronan särskilt. — b. en del af pipen, afskuren för

att visa ståndarnes vidfästning, förstorade. — c. blomfo-

dret öppnadt, samt den qvarsittande pistillen, — d. kap-

seln. — e. ett ho. De sednare i nat. storlek.





J^"p.

\f/

v: '/.-/,./, ./,.../. ,1.1.
X7;«^/".«»»i ^c«//.



069.

HYPEPiICUM QIJADRAKGULARE.

Fyr K A NT I G HvPERiK. Mansblod.

Örtstjelken är rak, fyrkantig och grenig. Bla-

den sitta i kors, parvis, ovala , släta och med
mindre märkbara genomskinliga prickar.

Linn. Fi. Suec. p. 265. Cl. iS. Po i. yadelp hia Polyandr. — Liljell.

Sv. Fl. s. 219. kl. 9 IMakgmänji. 5—5 'iviiin.

HLyperikslägtets kännemärke bestar i ett 5delt blomfo-

der sittande under fruktämnet; 5 kronblad och hansträn-

garne, till antalet obestämde, förenade nedtill i 5—5 knip-

pen eller stammar, och ändlligen innefattar den 5—5rum-

miga frökapseln många frön. Med vexter som hafva lijul-

fcrmiga blommor (pl. RotaceaE), jemte hvilka v. Linnh
ställde Hyperiken, äger den ingen nära gemenskap, utan

utgör, som Jussieu bättre utstakat, en egen nat. ordning

(Hypprica) , hviiken å ena sidan gränsar till Maipigherne,

och å den andra till Saftvexterne (Guiiiferas).

En stor del af de Europeiska arterna af Hyperiksläg-

tet äio nästan fullkomliga mångmänningar (PoJyandran), e-

medan deras ståndares strängar äro löga sammanvexle,
och skulle således iS:de klassen för vår Flora kunna um-
bäras, om icke ännu flere af de utiikes slägtingarne rätt-

visade deras bibehållande bland v. Linnes mångkullar
(Poiyadelphid).

Fyrkant Hyperik en , icke mindre allmän än den Pric-

1d<ia, (N:n 76) på äny.ir och i helgar, likväl der belägen-

heten är något sidländtare än för den sistnämde, skiljer

sig genast från densamma genom sin träaktigare rot och
nästan siyfvare örtstam, icke tveäggad utan hvasst 4kantig.

Bladen sitta också ordentligare korsvis; de ha tydligare

nerver, och älven mot dagen genomskinliga prickar, ehuru
icke så märkbara på denna. Stundom saknas de på några
biad, utom i kanterna. Blommorna, som fraa komma i Juli

och Aug. , förena sig i en mindre utspärrande vippa, och
äro gula till färgen. Ibland äro kronbladen purpurfläckiga,

men alltid något vinda och bakpå prickade.

Ehuiu man vanligen, och med skäl, för Apteken väl-

jer den prickiga Hyperiken , såsom kraftigare, kunde väl
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Hypericum quadrangulare.

också dennas blommor, i brist deraf, för samma ändamål
begagnas (se N:o 75). Det må endast tilläggas att de äfven

blifvit berömde såsom maskdrifvande ; men enligt Boerha-

tves utsaga, skall bruket af dekokten på sijelkarne orsaka

heshet.

Kor, getter och får spara sällan dessa arter bland det

färska fodret; men der hästar beta bli de alltid qvarståen-

de. Af bi skattas blommome, framför många andra i syn-

nerhet.

I Halland brakas, att när mjölken tjocknar, och blir

seg och elak, man då kokar Hyperik-örten i vatten och

dermed tvättas kärlen, hvarigenom olägenheten häfves.

Tab. — Ett afskuret blommande stånd, efter naturen.

— a. Blomfodret med pistillerna. — b. ett fruktämne, va-

rierande med 4 pistiller, större gjorda. — c. ett kronblad.

— d. en mogen frökapsel, på tveren afskuren, något

förstorad*
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IRTS Germakica.

Tysk Svärd lilja.

BlomsJiaftet är 3—4 blommigr, högre än bla-

den , som äro bredö , svärdlika och något lie-

formiga. Elompipen är längre än fruktämnet,

och de 3 yttre kronjliharne äro nedböjda och

mot basen håriga.

LjVjtz. Sp. ri. p. 55. Cf. 5. TniANDii. monog. — L///. Sv. Fl. s. iSg.

Kl. 6. Sexmäwninc. i qviim. — G;ne/. Fl. Bad. i. p. 8t>- — MéiT.oir. de

l'Ac3d. des Scienc. de Paris 1772. p. 657.— Essens Anleit. zur Keiiiitn. und

Beniitz. Einheimisch. Pilanzen. 5. 25. — Mun: App. Med. 5. p. 2G9. —
Phann. Iridis Nostr. radix.

L/å vi nn pryda Svenska bloinstejkransen med ett till siit

tipphof ti ammande föremål, föreställes på en gång en prakt-

vext och ett så väl i ekonomien användbart, som pä Ap-

teken bikint ämne. Längesedan vann denna lilja burskap

i trädgårdarna, der hon, iulikomligt härdig för ISordiska

kliniätPt, synes alldeles naturaliserat sig, så att man stun-

dom sett densamma fortplantad utom de odlade gränsor-

ne, och kan således få ett rum hädanefter i Svenska Flo-

ra, äfven som den förut innehar ett i den Danskaa.

Roten är knölig och ledfull och vexer horisontell med
aflånga, trubbiga, tversöfver fårade, grå, tumslänga le-

der med små punkter beströdde. Under dessa leder ned-
löpa hela knippen af hvita rottrådar. Ini är roten köttig

och hvit, saoit kärnan ispr^ngd med bruna prickar. Sjelfva

örtståndet formeras af de uppstigande och nedtill, som
på de svärdbladiga vexterne , förenade bladen, som äro myc-
ket kortare än på vår inhemska SvärdliJja (N:o iio), samt
bredare och nästan som på en lie böjda. Jemte dessa upp-
skjuter i Juni ett längre blomskaft, från hvars öfre del
5—

/|. blommor utkomma skiftevis, m^d piparne omgifne
af ett tvåbladigt uppblåst hölster. BlomHikarne äro nästan
lika stora, men olika till färg och ställning. De 5 inre upp-
räte och blekblå; de yttres skifvor nedböjde och purpur-
lärgade, mtn med mörkare ådror och en samling af gula
här eller skägg längsafter de ränlade klorna af flikarne.

Pistillens kronbladslika märken äro gulhviia och öfre läp-
pen klufven.
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Iris Ger ma ni c a.

Lukten af den färsk» rolen är obeliaglig och smaken
skarp och äcklig med en envis beska. Som medicinal äm-
ne har roten^ eller den derur pressade saften, bliUit

för dess urindrifvande och purgerande egenskap räknad

bland medlen för vattensot. Bruket fordrar likväl varsam-

het, emedan kräkningar och en brännande sveda deraf kan
härröra. Om saften sakta inkokas blir den mildare, men
extraktet förlorar alldeles ^In kraft. Torkad smakar roten

äfven besk och skarpare iin den vanliga Violroten (Iris flo-

rentina), men ägpr afven då en sådan lukt, och har för

denna orsak af Monter blu\it föreslagen till lika bruk,

neml. pulveriserad till bianniug i luktpuder och tvålkulor.

Af blommorna kan erhåilas ?tt slags vattenfärg, kallad

Lilje^rön, på det saltet, att de först stötas i en messings-

rnortel, hvarunder något fint sönderstött alun eller osläckt

kalk tillsättes. Ju längre den lemnas i morteln stående, ju

mera blir färgen mättad. Den stötta massan pressas så ge-

nom linne, hv.irpå man ger saften konsistens med Gum-

mi arabicura upplöst i vatten. Efter Böhmers uppgift ge

blommorna, kokta med regnvatten, en vacker klar blå tärg

på bomull, silke och linne. Men den tål likväl icke fria luf-

ten. Färgsoppan ser svart ut, och då den inkokas med

gummivatten, erhålles en skön ljusblå färg, tjenlig på pap-

per och pergament.

Med mycken lätthet förökas denna Svärd lilja. Blott

med stycken af roten planterade så väl på murar och tor-

ra höjder, som på blomster-rabatten, blir den ett verkligt

iägnande föremål under sin blomningstid.

Tab. Öfra delen af blomskaftet med en öppen

blomma, efter natureij. Bakom föreställas några blad oc>h

roten i nat. storlek.
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hörande till detta och föregående Band af

Svensk Ijotauili*

INr. II. VAriRRODD. Roten är mer starktluktande äa

gräset. Pulveriserad och blandad med snus, hafva somlige

limnit göra detsamma angenämax-e. Torra gräset, kokadt

i mjölk och lagdt på svullnader, är mycket fördelande, äf-

vensoni påsar, fyllde med gräset, lint sönderskuret, samt

Ijunune pålagde, är ett godt och Undrande medel vid roj-

svullnader på benen. Gniel. Fl. Badens, p. 59.

N;o 12. Tranrars-vext. Vatten gjuiit pä de ur-

käiade bären, lår färg af Bourgogne-vin, och förvaras till

dryck i Ingermanland. Gart. Fl. Ingr. p. 69.

N:o i3. Alm. På bl^.den %(;.% små röda bläsor fyllda

med en klibbig saft, härkonimen af en liten egen bladsput

(Aphis Ulmi L.) Om ett vatten, hvari sådana blad legat,

utdrickes, verkar det liksom manna. Pallas Reis. 5. s.

653. Dekokten är tjenlig till omslag för brännskador.

Almträdet vexer i 70 - 80 är, och. kan bli flera sekler

gammalt. Det är bättre bränsle än ek, och ger bättre kol.

WilklenhayTi fick af ^^ famn (klafterj i # 19 lod rå, och

I tt i5 lod kalcinerad pottaska.

Nr. 19. Smultron-ört. Bären ge ett starkt ange-

nämt brännvin. De sägas bevara händerna för kylsår, om
man sommartiden ofta tvättar sig med dem, sönderkrama-

de, hvilket brukas i Frankrike. Stjelkarne och rötterna

hysa garfämne (Gleditsch). Att tillreda Smultron-té, sam-

las de unga bladen om våren och torkas i skuggan eller i

en afsvalnad ugn, lagde pä bleckplåtar och otta omrörde,,

alt de icke bli bruna, och förvaras sedan i blylådor.

Nr. 5 1. Hassel-ört. Pulver af roten och bladea

ingår i den så kallade Schneeberger-TabaJi, mycket bekant

i Baden såsom nysmedel. Gmel. Fl. Bad. 2. p. 5 10. Ge-
nom desiillation af färska roten med vatten, Mck Görz,

utom en eteris.k olja, äfven ett kamfert-likt sediraeuc.

Schrift. d. Berl. Ges. Na t. Fr. T. 5.

Nr. 33. Fläder. Veden duger till bränsle. \ faran

sif veden gal (\\ tfe aska, hvaraf erhölls a8 lod rå, och 24
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Jod kalclneräd pottaska. Essens Anleit, zur Benufz. einh.

Pfl. Deutschl.

Nr. 54- IsLANDS-LAF. Utförlig beskrifning och ana-

lys af densamma förekommer i K. Lifmed. Jfesirin^s Sv.

Lafvarnas Fargliisloria. I. s. 2o5. 16.

Nr. /^6. Br.A Stobmmatt. AII.1 blå Aconlter gå un-

der namn af No/ie/Ius på npteken. I Wien göits extrakt et

af ^. Neojtiontaniim. Den Svenska, som vexer vild icke

långt ifrån Falun och St^msliögtn, synes icke vara livarken

^. Neomontanmn , som fJlllJfinow gissat, itke heller den

rätta ^. Napellns, men komma W. Tanricum närmare,

hvarom mer framdeles.

Nr. 4B. Knylhafre. Till en vidd af i5o Q aln. åt-

gå 20 # frö, som ger tSo cent. hö. Essens Anleit.

Nr. G5. Tu SCH Ii AF. Om denna bör hisas K. Lifmed.

f^Vestrings Sv. Lafv. Färghist. I. s. 161. i3-

Nr. 67. Allmän Kel 100 n. För bruket deraf i fros-

sor och rölfcbi-ar, har den fordom fått nnmn af Tysh Kina.

Extraktet var Helinonts spetilicum i vattensot. Ettmjiller

rekommenderade saften utvertes för oedesiaiösa bensvuli-

nader.

Nr. 68. Brann-nassla. Blommor och fro, nyl. tor-

kade och gifne till en drakma i dosis, berömmer Zanet-

tini såsom ett retr.nde och verksamt medel emot elaka

vexelfebrar. Augustin die neuest. Fiitdeck. 5 Jahrg.

Nr. 71. Renrepr. På en åker af i(Jo Q aln. rciknas

B2 ^ kiöfver och 5o ^t raygr.is frö.

Nr, 7S. Far sv ING EL. Tntct grässfng, säger Gruditi

(Fl. Bad.), är rdlmännare i Ca«ti!i-Mi i Spanien, s irdeics

omkring Segovia, än detta; och det är på samma trakt

låren äga (W\\ finasto och tätaste ullen, hvarliil utan tvif-

vel betet mycket bidrager.

Nr. 79. Kungsljus. I Crain anses v ex ten såsom ett

specifikt medel för den boskaps lungsiuka ,
som der kallas

rintscftnik e!l. Vhuschentza. Scopni. Carn. 2. 247.

Hoten i)ulveriserad siges vétra god lör yrsel tios krea-

tur. Finstöti och blandarl med mjöl, blir deraf en god

gödning för kapuner och höns, och son» göc deras kött
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smakligare. AF bladen har man tillverkat papper, luntor,

lampvekar m. m. Essens Anleitung etc.

Genom distillering af blommonia med vatten erböll

Risler det med en olvanpå flytande oljhinna, jenite några

smörJika gryn.

Nr. 80. Björk. Af askan fås en förträfflig pottaska,

bäst af alla vegetabiliska lutsalter. Torra as^an är ganska

tjenlig alt dermed rengöra dunkla anliipna fönsterglas. Gmel.

Nr. 82. Vau. Fordom brukades den både lör pesten

och giftign djurs bett, och kallades derföre Tlteriacnria.

Sprat i Hist. of ihe Roy. Soc. p. 25g talar om iargningen

med öiten.

Nr. qi. Fur. Enligt de T.ucs erfarenhet lider icke Ty-

ret märkligt af hetta och köld, och är således passande

till instrument, t. ex. p»-ndelur staben , my(ket bättre än

metall. I B-ijern göras allmänt ljusvekar af lyr-iiirkor, livll-

ka, klufna och slätskrapade till elt halmslriis tjocklek , om-
vetklas med bomull och sedan i form omgjutas med talg.

De sägas brinna längre än vanliga taigljus , ulan att särde-

les ryka. Ju mer bomull omlin'^ia3, ju bättre brinna de,

Tallfrö behåller sin groiiingskraft i 7 år. Miller.

Nr. q3 Stor Groblad. Färska bladen, lagda på
bi- eller getingstyng , lisa och borttaga väiken. lioyle kal-

lade saften, pressad ur bladen och brukad i blodkräknin-

gar, nuUiun certius é^ privsejuius remedium. (De utiiit.

pliilos. nat. a, p. i5o.j

ISr, 90 Lönn. Träet, då det är gammalt, .användes

som m.ih;ig"ni ; det är segt och lätt, tar poliiur utan att

vrida sig, c;v:h ätc5 icke af mask. Till mahagonilik bets-

ning pasiur \ lod pulveriserad drakblod, 4. '»^d alkanna och

y- lod aioe . h',i!k;] vid lindrig värme inlunderas med fi lod

spir. vir.i. Härined betsas träet, som förut blifvii ingnidit

med iit.spädt skedvailea. Till slut afiifves med mycket iint

tegtlmjul, linojjrt och litet lackfernissa.

£n löafLStain får på 5o år en höjd af \o 5o fot och
tjocklek af i3 - lö tum.

Nr. lon. Malöht. Crten infundernd i kwkande vat-

ten och brukad till omslag på färska stötar , fördelar svull-

nad ocli väl k samt förekommer blånad. Litleraiy Pano-
rama, Jan. i 807. p. 86-1.
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Nr. io8. Flugsvamp. Pulvret deraf hav bliFvit för-

sökt och med iörcicl nyttjadt äfvcn i paralysi uppkon.wien

af indrifna utslagskrämpor.^ och utvertes pä sär som visa

tecken till gangren. Endast den delen af svampen bör

samlas, som siiter i jorden. Torkad och pulvmserad för-

varas deu i väl täppta glaskärl. Schwediaw Pharmacop.

Nr. loo. B RA K. v HD. Inkokade saften af bären sages

vara godt medel för fårskabb. Sågar viorb. epid. p. 56.

Landfolket i Baden göra en salfva, kokad af barkeu

med grädda, och bruka den utvertes för utslag. Gmel.

Fl. Bad. I. p. 528.

Nr. no. Svärdlilja. Alt tvätta kreatur med de-

kokten pä roten, skall fästa håret och rena elaka sår. Fär-

ska roten 4 delar med en del vitriol, ger ett godt svart

bläck, väi bekant i Skottland, Sibbuld Scot. ill. p. 32.

P5 somliga öar omkring Skottland färgas också ylla

svart dermed. Ligfuf. ih Scot. I. p. 86.

Sättas blommorna med ättika i lindrig värme, fås der-

af en vacker gul färg på linne, papper, läder m. m.

Nr. 112. Hafs- SALTiNG. På några strandorter jemle

Östersiön brukas den till mat med andra giönkåls-vexter

om våren, under namn af Ruhr. Ehrh. Beytr. 4- s. 128.

Nr. ii^j. Strandrör. I somliga Farmakopéer före-

kommer den under namn af Arundinis vulg. radix. Vexttn

innt-håller en mängd söt saft, som är lindrigt afF5r<tnde.

Rötterne ?koIa kunna användas i stället för kina roten i

medicinen. Claiidin. ingress, p. 178. De större rören tje-

na till pipskaft.

Nr. ii5. Kummin. Talcan kalla Nogajensiske Tata-

rerne det födämne, som de tillreda af stött kummin ock

stomjulk eller vatten^ och som utgör det enda på deras re-

sor. De la Mottroye Voy. en Eur. Asie. 2. p. 45. I Cir-

kassIcH bakas äfven bröd af kummin. 1. c. p. 99.

Nr. 1 1 G» LiNGON-VExT. I Sibirien tillredes of den

med vört blandade och jästa bärsaften en angenäm och

rusande ilryck. Georgii Reis. I. p. 208. Bönderne i Baden

;auf den Kalteribrunn) göra ett slngs brännvin af de jästa

bären, som kallas Sleinbceren-Geia ell. Wasser. Gmel.

il Cfld.
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Té pa bladen berommes i flusshosta. Bresl. Sami. 1772,

Vexien tros lialva lika egenskap som mjölonris, alt afföra

grus och sten.

Nr. 125. Akf. R.ARF. I foder åt fåren blandad, sages

den bota yrsel hos dem. Schreb. Sami. a. p. 3 12.

Vexien ansågs fordom som specifik för galenskap, och

kallades derlöre Veriiunfthraitt. Dioscorides ansåg den
som ett bland de verksammaste medel för giftiga djurs

bett, 'A\vQVi i vattenskräck. Perserne bruka allmänt saften

deraf utvertes för starr på deras hästars ögon. Gmel. Russ.

Reis. 5. 1349.

Nr. i3o. Mjölkört. Af roten kan fås mjöl, puder
och stärkelse, och torkad och kokad ger den, medelst jäs-

ning, ett godt dricka. Blandadt med tagel, passar Irö-

dunet mycket väl till kuddar, madrasser och andra stopp-

ningar.

Nr. i5o. Insjö -sÄF. Roten är adstringent och urin-

drifvande. För stenpassion skall dekokten deraf vara med
mycken fördel brukad. Finnes i somliga Farmakopéer un-

der namn af Junci max. radix.

Nr. i5i. Slånbuske. 3 lod omogna, stötta slånbär

ge, med i lod jernviiriol och ättika eller regnvatten, ett

svart black, som öfverträffar det med galläpple tillredda.

Essens Anleitung.

Nr. 162. Gas-potentill. Äfven i Norrige skall ro-

ten ätas som palsternackor. Den har söt smak. Den af ro-

ten utpressa.^e saften sätter grön färg på linne, då det

deri kokas och sedan doppss i alunupplösning.

Nr. i6r. Spr.TSBLADiG Syra. Till historien af den-

na hör, att fröna ingå i det på vissa orter bekanta M^^/z/-

dos amulet lör ofruktsamhet hos könet. I Elsas, omkring

Slrasburg, bruka bondfolket att i bladen inveckla det fär-

ska smöi , som de föra till torgs, och kallas derlöre BiU'

tersvickel hrcuu. Gmel. Fl. Bud. i. p. 102.

Nr. 171. Strand- K ELiDON. Orten krossad röjer märk-

bart lukten af opium. Den påstås också äga en stenlösan-

de kraft.

Nr. 176. Enblommig PyHoi» Ar ett slags parasit-



t* Tillag».

vext bland multnflde tallbarr, som Gmelin anmärker i Fl,

Bad. 2. p. 2i3.

Nr. i63. Blå BÄRS BUSKE. I Bambergska Forstatntet

Steinwesen finnes Blåbärsbuskar ymnigt, ända till 2 alnar

höga, raed stam af i tums diam. onktadt den vexer i en

jernockrahaltig och sandig grund. Slevogt i foigts Magaz.

6 B. i8o3. 450.

På landsbygden i Baden distilleras ett starkt och godt

fcrännvin på de jästa bären, allmänt bekant i Tyskland

under namn af lieidelbeer- Geist ell. Wasser. Gmel. Fl.

Bad. I. 147,

Nr. i55. Gul Galie. Örten, som är mycket besk,

berömraes som maskmedel. Villars Fl. DiJpli. 2. Szy. I

södra Frankrike, Spanien (Catalonien) anse^ den som ett

af de verksammaste för konvulsioner hos barn. Dekokten

på örten användes mycket till badningar, på somliga Tyska
orter, för mjölkskorf, och kallas för samma orsak Meger-

hraxit. TahernKmont, Hist. p. 4'54-

Nr. 182. Jernört. Vexten var i gamla tider helgad

ät Isis. Gmel. Fl. Bad. i< 62.

Nr. 85. Berg-arnika. Prof. Remer anser örten så-

som substitut för roten af Senega.

Wr. 189. El. GÖRT. Rj-ssarne nyttja roten som födäm-

ne, kokt och stampad till gröt. På Island skall, med till-

sats af jernjord, dermed färgas svart pä ylle. Gmelin be-

rättar (i Fl- JBad. p. 102) om en gammal man, som under

den häftigaste podager-värk ensamt fann lisa af infusion

på elgört, invertes tagen, och af örten stött, pålagd.

Nr. 192. DÄaREPE. Fröna öro äfven skadliga for svin,

hästar och fjäderiä.

IMjölet deraf, med häning och ättika bländadt, till

varmt omslag på värkande giktknölar, säges vara ett myc-

ket lindrande medel. GmeL Fl. Bad. I. 274.

Nr. 195. Plommok-trXd. Ett vatten destilleradt på

det beska skalet af kärnorna, får lika egenskap som det

af Prvnus Laurocerasns. Af jäst plommonsaft erhålles, ge-

nom desiillering, ett icke obehagligt brännvin, som Ty-

skiirne kalla Zvr-eLscherwasser, Gmel. Fl. Bad. 2. 265.
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Nr. 218. iSIyssie-ört. I koloder blan>lnd, skali den
öka mjölken. Lagd pä vin och öl, gör det dem starkare
och mera välsmaksiuie, samt bevarar lör syra. I Baden
brukas dt magvin, tillredt af Myssjan, allmän Erenpris,
Neglikrot, Tormentill och Sanickel nied FJienskt vin. Grn,
FJ. Bad. I. p. 029.

Nr. 219. AllmXn Gentian. Färsk ell. torkRd, utaö^
den ett helsosamt ioder för boskap. Schrcb. Sam], 3.

Nr. 202. Vinter Valf.rian. D<^n är mycket väl.

smakh'g för får om våren, och kallas dtrföre af Tyskarna:
Lämnier-saJat ; äfven Tucliterlein-salat af bergsboer i Baden.

Nr. 255. RÖD KoRNKLL. c. Mnrgjiero?i, Medicus i

Strasbnrg, gjorde försök att pressa olja nr bären. Af 23

# bär hck han 5 qvarter olja, brukbar lör manufakturer
och apteken. Den är torkande, men stelnar icke af köld

;

flannnftr endast med saltpeter sjra, och med svafvelsyra blir

ett slags resina öfrig. Ann. de Cheniie, N. 11 3. 180 1. )l>q

långa räta grenarne nyttjas till pipskaft.

Nr, 236. Bredeladig Lok. I Sibirien brukas den
tidiga vextt;n bland annat grönt till mat. Kamschadalerne

söka deri ett botmedel lör skörbjugg. Ginel. fl. Sib. L p. 48.

Nr. 25S. MÅNGÅRIG Tusen SKÖNS- ÖRT. Om våren
ge bladen ett smakligt grönt som spenat.

^
Nr. 254- Bredrladig Latyr. ArLerne gro aldrig S2-

dan de torkat, äfven om de ligga flera år i jorden. Men
om ett häl fdas på sidan, gå de opp inom 8-14 dagar.
Bäst är alt så dem ännu mjuka i skidan. Landskamrer.
S. J. Ljungh.

Nr. 256. RÖD Fackel-ört. Om örten lägges i sa-

des! åren, skola vi/iar (curculiones) fly för densamma. Schreb
Sami. 5. p. 73.

Nr. 262. EuROPnisK Vargfots-öut. Kallas i Tysk-
land Zigjicner-liraut, för det bruk Zigenare göra deraf.

På apteken var den förr känd under namn af H:ba Mar-
rnbii aquatici.

Nr. 296. Blom-vass. Roten är litet sammandragan-
de, och brukades fordom som medel för ormstyng. Gmel,
Fl. Bad. 2. p. 42.

Nr. 3o5. Aptpks-sangvisorb. Pallas, i bref till

Prof. Köipin i Stettin, af d. 8 Jan. 1775, säger sig i Mun.
goiien sett ii.Q^a. yppersta verkan af infusion på roten i blod-
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spottning med liosta. Fur en art sleinsjuka hos liästar (der

ausAvcilende VYurm), som merendeJs dödar dem, var den-

na vext länge ett arcanum, uppfunnit af Kejsar Carl V:s

hiistläkare, af hviiken Taherniemontanus lärt det och kal-

lar det löjtriffligt. Tahtrn<vviont. Hist. p, 5i8.

JS'r. 3o6. MuK-RUTA. Kallas i Fontoppidans Norriges

Nat. Hist. 1. 2 11. r. i. Torhoe ell. Hcencspring, och säges

vara en art glFi Tör hästHr, emedan de, vid ätandet deraf,

uppblåsas som en trumma, men lijelpas medelst jnst och

stark ridning. Den skadar deremot allsicke kor, lår och

andra iiiislande.

Nr. 007. Gftappkl. Tillredningen af V^erd de Ves-

sie ell. d(^ Nerpnin är följande: all bären stötas i sten-

niortel, livari de stå 8 f'«r och s.°dnn ntpr» sshs. Derelter

silas salten genom fUnell och inkokas i kopparkittel vid

sakta eld och omröri>nde till liånirigs konsistens, då alun i

pulver till slut tillsattes, och JärgmAssan omsider lagges i

mussleskal ell. i svinblåsor. Stile de train göres t)ck fif

samma bär, kokadf i vattfu med alun, hv.irefttr krita och

mergel tillblandas. Häraf formeras små rullar liil oljefärg.

Stötta kokas också bären i vatten med tillsatt vinsten

elhT i kungsvatten upplöst tenn. Denna fiirg, som blir

skön pomeransgul, brukas till saffian.

Nr. 3og. Trägårds Pol e mon. I Sibirien och påfle-

ra ställen i liyssland skall öitcn användas lör veneriska sår.

Nr. 3i3. Äppi. e-Nyponbusxk. Af läsla nypon er-

hålles ett slaikt brännvin genom destilialion. Ginel. Fl.

Bad. 2. p. 4' '•

Nr. 520. Back-timian. Hela vexten, stött nied öl,

ger, gennm ])ressning, en saft af mycken fördel för får,

besväiade med kringsjukan. Schreb. Sami. 2. p. 25.

Nr. 327. VÄ DDK lin T. På Finska: Rauta-yriti.

Nr. 328. Gul Ta lik t er. Räknades fordom ibland

de förnämsta sårläkande örter, och kallades lör den orsa-

ken lleiLhhitt, IVundkraiit, Älven fröna voro i rop för

fallandesjuka.

Nr. 329. KÄRR- F.uFOt^B. Sent på liösien, när bla-

den bölja afislla, pryder vexten siti rum genom den hög-

röda lärg stjelkarne och toppen erhiiila.
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Nr. 55o. SkurfrÄken. Eq^ns. mnjus öfiic. Påstås

äga, som invertes medel, mycken kraft mot vattenaktiga

samlinsjar, härkomne «f atoni och förslappning. Acker-

manns Bemerk. iib. d. Kenntniss u. C^r einiger Krankh.

7. H. 1800.

Nr. 535. MÅNGBLADiG HippuRis. Vå.¥. Hevonhändä.

Nr. 557. Olvon-buske. På blommorna destillerades

i
förra tider ett vatten, som man trodde framför andra

verksamt i stenpassion.

Nr. 538. SÅp NEGLIK A. Saponariae herba & radix

Phann.

Nr. 545. Allmän Lys in g. Pioten, som är ett slags

garfäiime, färgar brunt, och örtståndet gult.

Nr. 348. Allmän Skaller-ört, Som vexten gör

foga gagn på ängar, bör di^-n utrotas, hvilket sker derige-

nom, att oen två år elter Jivarannan under blomningen af-

ii^s. Schreb. Sami. 3. p. 2,Q.



SYSTEMATISKT REGISTER
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vexter.
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N:o 1. Pag
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— iiniflora. 554.
Briza media. ooo.

Anmdo .tricra. 5°^- Mespilus coioneaster. agS.
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C!. 10. De c ANBF.iA.
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Saponaria officinalis. 338.
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Cl. ir. D o T) E c AN D RIA,

Eupliorbia paliistris. 529

Cl. 12. ICOSAKDRIA.

Sangvisorba oificina

Cuscuta europsea. 352.

Cl. P E N T A N n R I A.

Cynoglossum offici-

5i<)

Cl. 1 3. PoLYANDRIA.

Act.Ta spicara. 391.

Aiiemone pulsatilla. 5.Q'.>.

— pr.iti;;i»:.s. 239.
Th.ilicirum fiavui:!. 'Sis.

Cl. l4- DlDTNAMIA.

Lysiniac.hia vulgari,?. 045. Hhjiiir.ihns crista

Convolv.lus arvensi.s. 34i- O^lli- 'i^S

Campsiiula rotundi- f.a;l«r;-->a srjuamari?. 3if>

folia. 297. Srr.iphuUri.i nodo.sa. 515.

Viola caniiia, ago. Pevlicubris sylvjtica. 558
Polomonium cs^ra-

leum. 309 <^'- 15- ! KTPADYNAMIA
LoniceraXylosteum. 3rc) Drab.-i v»'rna. 298.— c.-rriilea. 355 .LBivifliuiu riidfrale. Sai.

Cl. I8. POLYADELPHIA.

I\:o 1. P.lg.

Hypericum quadran-

Cl. 19. S TNGENESI A.

Vrtemisia rupestris. ^17.
— niciritinia. 523.

Chryssnlbeimim Le^u-

canthemnin. 54S.

Sei:ecio vulgaris. 553.

Centauiea scabiosa. 027.

Cl. 20. GVNANDRIA.

Orchis bifolia. 514.
— niilitaiis. 540.
— xistiilaia. 55t.

Oplirys myodes. 293.

rvliamnus catharticus. 507
Angelica sylvestris. 5oi.

.Viburnuni opulus. 35?

Cl. 8. O CT AND RI A.

Tartinium uligino-

sum. 35i-

Polygonum vivipa-

ram. 336.

.\lvs5inn SnliviiiTi. a^g
Deiitaria balbilera. 556
C^i diitiine pratensls. 55o-

Cl. 17. UlADEtPIIIA.

•Oronilla emerus. 343.

'."icia sepiuni. 'b'>X>

Lotus corniculatus. 354'

Trifoliuin repens. 344.

Cl. 21. MoNOE CI.Vi

Lenina minor. 524.— gibba. —
— polyrrbiza. —

. — Irisiilca. —
tip.irganium siniplex. 342.

Cl. 22, D I oE CIA.

Salix pentandra. 3a5.
Iluanilus Liipulus. 53*.
Juiiiporus coniniunis.2S9.

Cl. 24- C R TT TO c AMI A.

Liiuispium hyeniate. 330.
Asplenium Huta mu-

raria. 3o6i
Peltidea aplubosa. 5i8.

Lycoperdon Boriila. 294.
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lArtemisia mutelllna Si^.

— rupeslris all. 017.
— salina 325.

— vallesiaca 523.

Ar.UXDO CALAMOGROSTIS 3 1 2.

Ar.UNDO STniCTA ooi.

A.

•^bsynihii marit. liba. Pharm.
323.

Acccna 5o5.

Acliinn-bosk 5o3.

Aconitum Napellus 7>7/. s. ii. ! Arundinis vulg. radix Ph. Till.

— Neoinontanum. —t s, iv.

— Taiiricum. — Aurora färg på ylle.

Acta^a racemosa 291.

ACIAEA SPICATA 291.

Afföfcinde "öo-j. 32g. Till. s. iv.

Aggr-^ofltiT yjl. 5ig. 522.

Ahde peilava 2C)5.

All «\N Benved Sig. 555.

Amman Bjort 555.

Allmän Gentiaa Till. s. vii.

Allmän Ktiidon. Till. s. ii.

Allmän uten klockört 297. 'Benröta 29g
Allmän Lotus SS^. Bensår-rötaktiga ag^--

Allmän Lysing 545. Till s. ik. Bensvullnader. Till. s. ii.

Allmän Skallerört 34^5. Till. Benvedslägtel 337

B.

Backsippa 2 g 2.

Backtimian 520. Till. s. viir;

Balsam för stötar 540.

Bandvidjor 525.

Barrträd, örtH. 28g.

Bellidis pratens, iib. Ph. 546»

S. IX.

Allmän Snarrkfva 3o2.
Alm. Till. s. I.

Aloptcurus bulbosus 553

Berg-Arnika Till. s. vi.

Berg malört 317.
Bergslok 554-
Bete, begärligt för boskap 526.

ALoprcuRus cr^i\icni,ATUs 533. iBetsning, lik mahagoni, Till.

Alyssum sATivt-M 55g. j
s. in.

Amaurosis 299. Bel t, giftiga djurs, T///, s. 111. v.

Amentaceae pi. 532.

Amnlet (IMizaldos) Till. s. v.

Ancistrum 5o5.

Andmat 524.
Antkäppa 289. 0'\6.

Anemonk PRATENsis 2gg.
Anfmonf pulsatilla 2g3.

AnGFLICA SYLvnSTRlS 5o3.

Antisnasmodiskt medel 55o.

Aphij Ulmi. Till. s 1.

Apteks Angelika 5o3.

AprnKS-HlINDTUSGA 502-

Aptf.ks-sangvisorb 5o5. Till.

S. VII.

Asperifölite pK 3o2.

AsPLENiuM Ruta muraria 3o6.

Arti-misia maritima 523.

ARTEMiSIA tU-PEiXRlS 5 I 7.

Artemisia fragrans 523.

— galiica 3a3.

Bi älska blommor 5o3. 5i6.

5 1 g. 520. 541. 344- 559.
Bjälla 297.
Björk Till. s. 111.

Björn ANGELIKA 3o3.

Björiaklor 354.
Björnloka 5o3.

Bjöinsiut 3o3.

Blodflod. 504. 3o5. 5i6.

— krnkning Till. s. 111.

— piss hos får 5 i 5.

— spollning Till. s. vni,

— ullupen 52'}.

— ört 353.

Blomsäf 296. •

Blommor, fnriiga i bonings-
rum 3i4.

— täcka 347. 55 r.

Blomstervext 56o.

I
Blomvass 296. Till. s. vixi.
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Blå Benved 355.

Blåbuk 35 1.

Blåbär 55i.

Blab.irsbuske 33 1. Till. s. vi,

Biå lärg 297. 3t»o.

Blå Stormhatt Till. s. 11.

Black, svart 291. Till. s. iv. v.

Bomull, Markisk 025.

— SJesisk —
— Svensk —
— Thuringisk —

Boörtslägttis karakter 553.

Brakved Till s. iv.

Bredbladig Lalyr Till. s. vii.

— Lök Till. i. VII.

Briza MF.nn 5oo.

Bromeliap 552.

Brotlskador 5i6.

Brun fiirg 507. 5i8. 55/. Till.

S. IX.

Bråckskador 524.

Brännkål Till. s. 1.

Bränn- nä SS la Till. s. il.

Brännskador Till. s. i.

Brännvin af enbär 2S9.

— pä andra bär destil-

leradt 35 1. Till. 1. iv. vi.

VIII.

Bränsle 3^2. Till. s. 1.

Brödämne 296. 3o8. 537. ^'''^•

S. IV.

Bröslkrämpor 5o6.

Brostmedel 3o2. 522.

Burnet 5o5.

Buske i anläggning 545. 557.

319. 295.^
BUSKOALIF. 557.

Busklika vtixter, örtH. 537-

BUSK.-VICKF,R 32G.

BUTOMUS tJMBEl.LATUS 296.

Butterwickelkraut Till. s. v.

Båtsmän 322.

Bäfvegräs 5oo.

BöJjon 53i.

C.

Calamariao pl. S/jz-

Campnnaceao pl. 290.

CaMPANULA nOTIINDIFUMA. 297.

(]apillares, herbne 5o6.

Capriloiier. Jiiss. 337. Sig.

Cardaminf. PBATr.Nsis 35o.
Cardamines Flor. Fli. 55o.
Caryopliyllece pl. 5o8. 558.

Centaurea scabiosa 527.
(.'hrys-vnthemum Leucanthb-
MCM 54G.

Comarum palustrb 5 10.

Compositee pl. 546.
ConilercR pl. 2Ö9.

ICONVOLVOLUS ARVENSIS 5^1,
{COROMLLA EmERUS 543.
Creutzdorn 507.
Cruciferae Juss. 55o.

Crucifix-ört 553.

Cuscuta americana 552.
— epithymura. —

Cuscuta europaea —
Cuscuta Herb, Pharm.

—

Cynoglossum officinale 5o2.

D.

Damma (enbuske) 289.

Darr 5oo -gräs ibid.

Dentaria bulbifera 356.

Diarré hos kalfvar 294.
DoDRA 559.

Dl^ABA v EF NA, 298.

Drabinda 54t.

Dricka på enbär 289.
Dnd-hyacint 5i6.

Dryck Till. s. i.

— rusande Till. s. iv.

Dumosee pl. 307. oS?.
Dysenteri 3o5.

Däde 559.
Dårrepe Till, s. vi.

Dölliet 289.

Dora, Döre SSg.

E.

Elfnäfver 5i3.

Elgört Till. s. VI.

Rn 289.
Enblommig Pyrol Till. s. v.

Enbuske, Enträd 289.

Engelska trädgårdar 555.

Enk.el upprXt Pölvass 34a.

Epilepsi 557.

Equisf.tum hyemalf. 35o.

Equisetum majus Ph. Tili.s.ix.
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Esulae maj. rad. Ph. 'iag.

EupHORBiA pALusrrus 329.

Eupliorbia verrucosa L. 329.

Europeisk Vaiglots-ört Till.

S. VII.

F.

Fallande- sjuka Till. s. vin.

Fernissa 289.

Fessupp 29^.
Fin^erhatt 297.

Fistlar 5o>'i. 558.

Fistularia 558.
Fj\r,LROTS önr. 3 16.

FjäJlvexter 547-
Fleurs blanches o\\.

Fluijblomster 293.

Fluglarver 5i8.

FluglIk. Ofry^s 293.

Flugor att döda 29 j.

Flugsvamp Till. s. iv.

Fiussliosta 2S9. Till. s. v.

Flygsand, att lasta O-ji.

FJytning ur näsan 289.

Fläder Till. s. 1.

Fnöske 294.
Fnöskticka. 29'!.

Foder, elakt lör får 53o.
„ _ ._ Kor 33o. Till.

s. IX.

— för boskap 3o5. 309, Sig.

320. v32a. 325. 528. 33 1. 355.

537. 559. 349. 55o. 353. 554-

557. Tfll. s. VII.

— lör hästar 320. 335. 342.
Foder, smakligt 3oo.

Fodervexi 3o8. 3i2. 32G. 534-

337. 344- 54 G.

Frossa 292.

Frossfebrar 329.
Frukt, ätlig 5

'19.

Frukt träd (Qriri.) 290.
Fry le 3o8.

Fräkenslägtet 35o.

Frön, skadliga Till. s. vi,

—
- ätas af fåglar 327.
— — — gnss 35'}.

Fröskidade vexter 298. 55d.
Fur Till. s. m,
FvnK.VNTIG HVPEBIK "55^.

Fyrväldige 33g.

Fågelbär oZj-
Fägelfångst 537.
Fäg-eliitn Sot.

Fårbete Till. s. u.

Fårskabb Till. s. ir.

— svindel Till. s. u.

— tarmar 34t-

FÄLTsippA 299.
Fältsippa 292.

Färgämne 3 18.

Föda iör ankor 324.
— — björn 3o3.
— — boskap 333.
— — får 332. Till. s. vin,

— — getter 304. 327. 535.

34S.
— — gäss 539.
— — lijerpar 357.—

• — hästar 333.
— — höns 3o8.
— — iordmöss 336.
— — kanarifågiar 355.
— ~ kor 532. 34S.
— — polyper 324»
— — svin 53o,

— — vilda djur 35 r.

Föda m ne Till. s. vi.

— Tatariskt Till. s. iv.

Fönsterglas att rengöra TilL
s. 111.

Fördelande 317. 020. 324. 332.
Till. s. II t.

Förlamning 289.

Förslappning Till. s. vin.

Förstoppning 332. 338. 352.
— kronisk 029.
Försträckta lemmar 339.

Förvaringsmedel 289.

G.

Galenskap Till. s. v.

Galie Bu^k- 357.
— Gul —
— Nordisk —
Galii albi summit. Ph. 507.
Gaiuim Mollugo 357.
Gäll Humle 332.
Gall äplesyra 332.
Garfningsämne 3o5. 3io. 325.

33 1. Till. s. IX.

Garten Hagebutten 3i3.
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Gati: krasse ^52 i.

Genipi albi hiba Ph. 517.
GETAPPFii 307. Till. s. viu.

Getljaik 5o7.

Geiingar 5o5.

Gittig vext 2g r. för hästar

Till. s. vin.

Gikt 289. 558. 5 1
4-

— knölar värkande Till. s. vi.

Gonopterides Willd. 35o.
Gorvilta 53 1.

Graines d"Avignon 307.
Grangiäs ört 55S.
Grekisk Valeiian 009.
Grenrör 5oi.

Grrnrör 5i2.

Groblad, stor. Till. s. iii.

Grotväf, ämne till 552.

Groningskrait , tallfröets Till.

S. 111.

Gråvide 325.

Gräsplan, att anlägga 344.
Grässlag, odugligt rt'^^.

Grön färg 29a. Till. s. v.

Grönkålsvext 522. Till. 3. iv.

Grönsaker Till. s. vii.

Gnl färg på tyger 5o3. 3o7.

525. 527. 354. 545.357. Till.

S. jx.

— .— på papper, läder 2ill.

S. IV.

Gulgrå färg på ylle 345.

Gulgrön färg 5^9.

(iul Galie Till. s. vi.

Gullhane v554.

Gitllspira 345.

Gulltuppor 540.

Gulsot 5 (O. 558.

GijlTaliktfr 5zS. Till. s. VJU.

Gummi ämne 3i8.

GultilerfB hiss. 559-

Gyllenåder taggar 5i5-

Gyjisnphilrt siruiliinm L. 358.

Gås Polttntill Ull. s. v.

Göksniör 554-

H.

H.TStespving Till. s. vin.

Hafssäiling Till. s. iv.

Ilaisknölir 5i5.

llalssjuka 5i5.

Halster 325.

Harakankaunä 546.
Hasselört Till. s. i.

Heckrose GrosseApfeltragen-
de 5(5.

Heid el beer- Geist-VYasser Till.

S. VI.

Heilblat Till. s. viii.

Hemorroider, blinda 324.
Hevonliändä Till. s. ix.

Hillika 5'i9.
Hill.st-cr 525.

HippoRis vuLGABis 335.
Hjullika blommor (örtll) 345.
Holländska Nypon 5i3.
Hosta 3o2.

Hot me 55 r.

Hufvudskäl, krossad 5't5.— värk, medel för 520. 324.
— — orsak till 55i.
Hnmala 532.
Huirdegårds anläggning 332.
— binda 552.
— tuppor 5^o.

HUMLF,-ÖRT 552.

HtiMULtlS LUPULUS 552.
Hundbär 291.

HlJNDVIOLRR 2()0.

Huosio- korte 330.
HviTKLÖFVEa 344-
Hvitkullor 344. 346.— väpling 344.
Hygronuier 29S.

Hygroskop 344.
Hypt^rioa Jnss. 369.
HYprhlCiM QUAnKANGULVM 359.
H-iilsbar 337.
Hår, att lästa Till. s. IV.

Hårdved 319.
Hårkullar 327.

Häst, vans 335.
Höll värk 2S9.

Höikäiiiig 339.

I.

Igelknoppar 342.
Iktebiir 29 (.

Illrnalräd 557-

irillammabt 1 luft 524.

Inibiuunalion i lungan 322.

Insjö-säf ////. s. v. -
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Insyltning af frukt 3i3.

Inundatce pl. 355.

Invertes sårnad 322.

Iris Florentina 36o.

Iris Germamca 060.

Isis, ört h?lgad åt Ti/l. s. vi.

Islands laf 2V//. s. 11.

Jakobs stege 309.
Jakuters löda 336.
Jernrot 327.
Jernört 327. Till. s. vi.-

Johannes nycklar 340.
Jolsler 525.
— bark lör kina 325.

JoLSTER Fil SzS.

Junci max rauix Ph. Till, s. v.

Juncoideas pl. 296.
Jun^ilru bär 549.— Mariae bar S^g-
— särkar 341.
JUNIPHRUS CO.MMUNIS 2S9.
Juomucke-Juowucke 33 1.

Jnster 325.

Jälsier 320.

K.

Kallna, Kalinicka 53/.
Kallgräs 3io.
Kapuncrs gödning Till. s. ii,

Kcirhan-putki 303.
Kataja, katava 289.
Katin Sinikella 292.
Kattklor 334.
Katu krassi 321.
Kierligheds gräs 300.
Kikbiir 289.
Kikhosta 289.
Kina- rot, substitut för Ti/L

S. IV.

Kjortlar, stickade 325.
Kisshn kello 297.
Kitn pelliiwa 339.
Kiaskrasbär 3'j9.

Klasen 349.
Klippings beredning 325.
Klucka 297.

Klockbloaimig Pyrol 311.
Klocklika blommor (örtfl.) 290.

^344-
Klot Bovist 294.
Knoppgräs 327.

Knylhafre Till. s. 11.

Knölig FlpiSÖrt 315.
Kudden 349-
Koiran Höjsipim 337.— Htiinala 332.
— Kusipuii 295.

Kollinka 308.
KoMvR 310.

Konvulsioner 350 Till. s. vi.

KoRAii, ROTS ört 306.
Kurssittande kronblad (blom-
mor med (öitll.) 350.

Korsört 353.
Kosjuss 309.
Kr«nsvis sittande blommor

(öl til.) 320.
Krasseslngtet 321.

Kring'-juka hos får, medel för
2'V//. s. VIII.

Krot.tll 343.
Krutbrännare 301.
KrSkkiölver 3 10.

KWikmt;del 363.
Kräkning, uppväckande 307.

31-. 319 329. 34 'j.

Kuiriiiiin 27//. s. iv.j

Kungsljus Till. s. 11.

Kurjtn paj)U 326.

Kuusama 319.

Kylsår 7i//. s. i.

Kåda al En 28g.
Kåd-äiiiiie 3 18.

Kaenkukka 304.
Kälbiomster 290.
Käringbär 349.— ^'5 29 j.

— länder 33'j.

KÄRR- EuFORB 329. Till. s. viir,

KÄRR KAFLE 333.
KÄRRRÖR 301. 312.
Karr-Törel 329,
Körtlar, hårda, svullna 291.

L.

Laf familj 308.
Laggverk 289.

Lai^psk -Arfnpris 347.
La>ver och yrfän 315.
Lathraex soT\\MJ.niA 316'.

Laxerande som Senna 343.
Ledvärk 338.
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LedhÖlsa (Lomenlum) 343.
Leikaruoho oi5.
Lemna, FLERTFÅCiIO
• KORSBI.ADIG

KUPIG

UTEy
LeMNA GIBBA '

'^

•— MINOR
POLYRRHIZA
TRISULCA

LepidioM RUDERALfi 321.

Liclien aphthosus L. 3i8.
— verrucosus Web. —
Liljegrön färg, att bereda 56o.

Lindrande medel Ti//, s. i. vi.

Lindikka 3']g.

Lindodder ö5g.
Lingonrisvext 53 1. Ti/l. s. iv.

Ljusblå rärg "^QS.

Ljusvekar, ämne till 325. Ti/I.

S. III.

LOMCFRA CAERUr.EA 355.

LONIOERA XyLOSTEUM 313.

Lo I US CORMCULATA 334.

Lukt , aromatisk 317.
— behaglig 304.
— elak 315.
— frfin 314-
— opiilik TilL s. v.

Luktpuder 3fio.

— snus TUL s. i.

— viol 290.

LtTNnsLOK 354.
Lu.igsjiika, boskaps Till. s. 11.

LungsSrnad 322.

Lupiili strobili Tharm. 332.

Lychnis cha]c»:donica 538.

LyCOPIiROON BOVISTA 294-

Lycoperdon gigant eum 294.

Ly.SlMAClUA VULOARIS 345.

Lysimacliies Jrtss. 3'<5.

Lämmersfjiat Till. s. vir.

Länsin.insstöHar 290.

Lönn Till. s. lu.

Lönngilte 320.

Lösande, medel 352.

M.

Maanmuna 294.

jMaan nousenianrnoho 52i.

Mapvin i Baden 7ill. s. vii.

Majgass 31G.

M:ikrasse 360.
Maltdrycker 332.
iMaiört Till. s. iii,

Mannalikt medel Till. s. i.

Mansblod 359.
! M irja Puu 307.
Mrirura Verum 323.
Maskdrifvande 31S. 332. 367.

Till. s. VI.

Maskerade blommor (örifl.)

j
315. 316. 348. 367.

Matara 345.
Matolja, i stället för 33g.
Maltor, ämne till 296.
Meger-kiaut 'Till. s. vi.

M' r.iCA KUTAN.s 35^-

m:-.j -a umflora 354-
MloPilus coton faster 295.

iMj-ieka arscfiin 336.
Mielt.; c 306.
Mi^ii- llane.o fortH.) 305. 324.
Mi-i^il^ill lios får, orsakande 330.
Misstänkt färg 329.

Mistel 352.

Moderpassion 303.

Modstulna tjurar, medel för

314.
Mognande egenskap 303.

Mortåg 336.
MjölkpungRr 3 to.

Mjölk, skämd, att förbättra

290.
Mjölkskorf Till. s. vi.

Mjölk, tjock, seg, medel emot

359-
Mjölkökande foderslag 305.

Till. s. vu.

iMjölk ört Till. s. v.

Mjöi-änme Till. s. v.

Mjöl ökänd e 50.S.

Muisto ruolio 320.

Multlsiliqua? pl. 292. 299 5

Munklöss 302.

Mnrlanke 30G.

Murruta 306.

Mj.isc dorc (färg) 337.

Muscijs cumatilis Pli. 318.

Muskus Inrg 305. 341. 3 »5

Mustarasiaan 307.
Myagrnin salivum L. 33g.

Myjica gal o 33 a.

2§.
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MjTiopbyllii.Ti 335.

MyrsliU 303.
Myssie-öri Till. s. vir.

MÅNGBLADIG Hin^UUlS 335. T/7/.

S. IX.

Mångkullar 35.9.

Mångskidadti (örtil.) 29:. 292.

328.

Mångårig tusenskönsört Till.

S. VIII.

M.irebieila 297.
Mönciiia saiivia Gniel. 339.
Mörkbrun favg 31^.

Mörkt utseende 316.

Möss, att iördrifva 315.

N.

Najades lass. 324.

^•iarkolisk 302.

Nattvioler 314.

Nattvärk 299.

Neglikor liknande vexter(<jrtfl.)

i38.
Nervkråmpor 357.

Nukulais Humala 35a.

Nntlu krassi 350.

Nyponbuske 313.
Nägde 308.

Nässelsilke 552.

Nödbrödsämne 536.

O.

Odling af buskar 3i5.

Odlingsvext 354- 544*
OooMnusKE 53 r.

Ogräs i linåker SSg. 553.

— i åkrar 327. '54 1-

Ohyra , att Iördrifva 5o2,

— i huTvudet 5o3.
— pä bo.skap 5i5.

Oigonträd 55-'.

Olja ur bär Till. s. vn.

— af enträd 289.

— eterisk Till- s. i.

— till lampor 339.
— pressning 339.

Olivfärg på ylle 327.

Olvonbuske 337. Till. s. IX.

Omslag, fördelanrle. 5ao.

Onagri.iri33 Juss. 535.

Ophrys Inscciifera L. 290.

OpHnvs Mvonrs 290.

Orangegul färg 52S. 54^'

Orchis bifolia 5i4-

OUCIUS MILITARIS 540.

Orchis usthlata 55 r.

Orkider, utländska 540.

Orkis-slägtet 5i4-

Orkisvexter (örltl.) 2j)3.

Ormbunke- familjen 5o6.

Ormsting T/7/. s. vii.

Orobus vernus 3 16.

Ostämne ökande foder 3o5.

Oxbär 295.

Oxe-öron 292.

Oäkta klöfver 544'

P.

Paddbärsört 291.

Paralysi 299. Till. s. iv.

— tisk slappbfct i tungan 520.

Pediculares Juss. 358.

Pedicularis palustris 358.

Pedicularis sylvatica 353.

Peldokello 341.

Peltata //ojm. 55o.

Peltidea aphthosa 3 i 8.

Penningegräs v348.

Peridium 294.

Personata? pl. 3i6. 048. 558.

Pest Till. s. III.

PillulaD de Cynagloss. 5oa.

Pilört 296.

Pimpinell, Italiensk 3o5.

Pipsår 55g.
Pirun aiiin-rieska 529,
Pjaniza 35i.

Plommonträd Till. s. vi.

Plutschnick Till. s. 11.

— schenza —
Plåster af flenört 5i5.

Plöresi 517.
Podager-värk Till. s. vj.

PoLf MONIUM CAERULEUM OOg.

Polering 5 10.

Polygoneae Jnss. 336.

PoLYCOiNUM VIVIPARUM 536.

Pomacesc pl. 2g5.

Pomeransgui färg på skina

Till. s. vm.
Pors 532.



8 Register.

Poteriura sanguisorba 5o5.
Pottaska 2S9. Till. s. i. 11. m.
Praktvext 296.

Prestkrageblomma 345.
— nacke 346.
— lus 3o2.

Prickig Hyperik 359.
Proserpinaca "555.

Prunus Laurocerasus Till. s. vi.

Puce-färg 307.

Puder - stärkelse, ämne till

Till. s. v.

Purgerande 3i8. Sig. äzS 56o
Pyrola media 5ii.

Pyrola miaor 3ii.

Pyrola rotundifolia 304.

Q-

Qvalkebär 337.

R.

Raapesoll 35G.

Raita 325.

Rauta-korte 35o.

— yrtti Till. s. viii.

Reformar 299.

Regler, afstannade 327.

Pienande medel 322,

Renrepe Till. s. ic.

Rep-ämne 552.

Reumatismer 289.

RiIAMNUS CATHARTlCtTS OOJ.

Piliamnus infectorius L. 307.

Rhinanthus crista Galli 348.

Rhinantbus '"^Jo^^lEijrh 3 '8
minor

|

' -\
•

Riddare Orkis 340.

Rob Juniperi 289.

Rosaceae Jiiss. 3o5.

Rosa poniifera Bouh. 3i5.
—

. tomentosa 3i5.

Rosa vili.osa 5i5.

liosen-nplel 3i3.

Pios-svulnader Till. s. i.

Rotaceae pi. 545. Säg.

.Rurus SAXATiLis 349.
Ruiskukka 298.

RUNDELADIG PvROL 3o4.

Ptusbär 55 1.

Rus- förtagande 320.

Rusgifvande dryck 337.
Rutas muraria hba Pb. 5o6.
Ryti putki 5o3.

Rågblomma 298.
Röbär 349-
Röd fackeinrt Till. s. vir.

— färg 007. 3io. 359.— kornel Till. s. vii.

— sot 3o2,
— ängsklöfver 544-
Rökning af kött 289.
Rökpulver 289.

Rör Till. s. IV.

s.

Sabadill- frö, i stället för 3o3.

Safflans färgning Till. s. vm.
Salfransgul färg 307.
Saft, färgad 329.

Saftgrön färg 507.
— purpurröd 555.

Salep 295.

Salix cinerea 35i.

Salix pentandra 525.

Sallat 5o5.
Sammakon-marja 291.

— yrtti 291.

Sammandragande 3i6. 317.

322. Till. s. VII.

Sammansatta blommor 3^}6.

— sittande blommor (örtfl.)

319. 346.
Samojeders löda 536.

Sampabnn lakki 3i8.

San dra ek 289.

Sanguisorra officjnalis 3o5.

SaPONARIA OFFICINALIS 558.

Saponarias hba, radix Ph.

Till. s. IX.

Sarsaparilla , i stället för 332.

558.

Satyrii radix Pharm. 3i4-

— rot 514.
SCABIOSA AKVI-UNSIS 322.

Scabiosae flores , rad. Pli. 322.

Schatterad färg 3i5.

Schneberger Tabac Till. s. i.

SCROPHUIARIA NODOSA 3 1 5.

Scrophulaviasrad. folia Ph. 5i5.

Senecio vulgaris 3 i 3.

Senega, i stället för Till. s. vi'



Regis THR.

S€rj)y!li liba PIi. 020.
Sidiandla iirii^firs löder 002.
Siliquoscc pl. 298.
Silke 352.

Sinikello 2Qj.
Sjalie 543.
Skabb 2ög.
— på boskap 3o5.

Skafgräs 55o.
— rör 33o.

Skaller »räs SjS-
Skorf 352.
— ört 5;)S.

Skogs spiR-ELOMSTEaoRX 553.
Skogsvioler 290.

Skrofler 3o2. 3i5.
SKURFRÄK.P.N 35o. Till. 5. VIII.

Skurgräs 53o.
Skah^e 33o.
— föregilvit 555.

SkfiJrgr.is Soo.

Skörbjugg 285. 7/7/. s. vii.

Skörbjiiggsmedel 55o.
Slinnor 35i.

SJokilägtets karakter 354.
Slånbuske Till. s. v.

Slägtkarakter, förbättrad 55S
Slatskurning 55o.

Smak, besk 3i5. 553.
>— kanitertlik 32o.
— pepparlik 3\6.— syrlig 349.
Smnkronört TiH. s. 1.

Snarbindel 5\x.

Snöbollsbuske 337.
Sparganium ramosum 342.
SPARGANIUM SIMPr^KX 342.
Sparris, i stället för 332.
Spergula arvensis 5oS.
Spetsbladig syra 2'i/l. s. v.

Spetälska .322.

Spikböld 553.
Spottning, retande till 358.
Spurry 3o8.

Sqvättor 3oo.

Starr 299.— hos hästar TilL s. v.

Steinbeeren Geist— — Wasser
Stenbär 349-
Stenlösande 352. Till s. v.

Sten och grus, att afföra 289
Till. s. v.

Till. s. IV.

Sterliallon 349-
Stenpassion 7/7/. s. v. ix.

— pldgor 321.

Stenört 353.

Stil de Graine Zoj.
— — att tillreda 2"/V/.

5. VIII.

Stillande nalur 3l5.

Stornjuik 2'i/L s. iv.

Stoppning 025.
— af niadrassf r ocli

— sängkläder 325. Ti//, s. v.

[Storhufvud oät*.

! Strand- kelidon 7/77. s. v.

j

Strand Malört 525.
I Strand-rör T/7/, s. iv.

iStrumer 3i5. 34'^-

Sträfbladigs (örlfl.) 5o2.
Strättor 5i->3.

Siudent-neglikor 358.

Sryng af bi , getingar 7/7/. s. iii.

iStåndpers 3i4.

l'Stäkra 553.

Stämme näfva 355.
Stärkande 517.
— — omslaor ,320. .

Siiorsan-leipä 324.
SVARTHRUN OrkIS 35 1.

(Svart färg pä ylle 7i7/. s.iv. vr.

Svarthö 320.

Svettdrifvande 3i5. 317.
Svålon 35 1.

Svärdslilja zgG. T/7/, s. if,

Syhelinä ruolio 522.
Syre alstrande 024.
Sjylen juuri 3i5.

S;ipa, vegetabilisk 333.
SÅPNEGLIKA 338. Til/. S. IK,

Säpträd 358.
— ämne 338.
— ört 338.
Sär, elaka ^ att rena 299. Ti/l.

S. IV.

Sårläkande 289. 7/7/. s. via.
— i lungan 5o6.
— i mun 346.
— renande saft 558.
SäHika vexter (örtH.) 2qiS. 342.
Sälg 325. ' ^ /

T.

Talcan Till. s. ly.



xo R E G 1 S T B U.

Tåbengrris Znz.

Tågämne 552.

Tähtiruoho 5o8.

Töchterlein Sallat Ti'!, s. vir.

Tandvärk 520.
— ört 556.

.— — slägtot 55o.

Tasku ruolio 5'i8.

Te substiint Til/, s. i.

Tiggare-rabarber 528.

Tiilandsice 552. [Ugleronn 557.
Tillverkning af papper, lun- tJkon tuhnin 294.

tor, linsvekar T/VA s. m. juilbär 7y,y.

TinTJans-olja 5ao.

u.

Tiuton 5o5.

Thalictri radix Ph. 528.

Thaligtrum flavum 5a8.

Tlieriacaria Til/, s. lu.

Tliorsnässla 5i5.

Thrips glanca 354-

Thymus serpyllu.m 520.

Tog tag bär 549.
Torbo é Ti//, s. viu.

Torrvärk 528.

Torrvärksgräs 828.

Torsk 5 i 8.

Torskgräs — laf— mossa 3i8.

Torskmedel 3 18.

Tranbär 35 1.

Tranbärsvext Ti//, s. i.

— ärter SaC.

Trekanilg Frukt bärande vex-

ter (örtll.) 329.

Tremble d"atnour 5oo.

Tricoccct) pl. 52g.

Trifolii albi Höres Ph. 544.

Trifoliu.vi repens 344'
Trollbär 291.

Try 319.
Tryg 5.9.
Trångbröstignet ?>r>o.

Trädet vid hvilket fan liådde

geten 5o7.

Träggjan 542.
Trägärdsblomster 3o4. 309.

— — pimpinell 5o5.

Trägårds polemon 509. Ti//.

S. VIII.

Trägards-Timjnn 520.

Tubkelo TiiliknJHin^n 215^}.

Tungiisers läckerhet 35i.

Tuschlaf Ti//, s. 11.

TvÅni.ADS-OHKlS 3i4«

Tvål k ni or 3G.>.

Tysk kina Til/, s. lu

Tysk svÄROtir.iA 36o.

Ulfrönn 557.

[Upplicätning, befordrande 54C.

Urindrii vande 5!i3. 54^- 55a.

56o. Ti//, s. v.

Utdunstning, ökande 558.

Utslag 307. 589-
— indrilvit Ti//- s. iv.

— salva för Ti//, s. iv.

— veneri'?kt 352.

Utterbär 35 c.

V.

VACCINinM ULIOINOSUM 35 1.

Vadder 5^5.

Valbjörk 507.
Valborg 507.

Vamslöt 55 1.

Vanlig Malört 027.

Vargmjölk 829.

Varsam i ingår i bröstet 5\6.

Vrttlenklöfver 552.

Vattenliljor 296.

Vattensamling, invertes Ti//,

s. vill.

Vattenskräck 5o5. Ti//, s. v.

I Vattensot 2:19. ^>^7' ^^9- 5öo.

Ti//, s. II.

Vattenvexter (örlfl.) 555.

Vattenvio! 296.

Vekar 525.

Velsk Pimpinell 5o5.

Veneriska sär Ti//, s. viii.

Venerisk sjuka 299. 538.

Verd de nerprun Ti//, s. viir.

— — vessit!5i)7. Til/.s. vur.

Veronic.T saxaiilis hb. Ph. 34/.

,
VpR()MC\ SAXATIMS 547.
Vernnnft-krant Ti//, s. v.

Vrrrenrorn 507.

Ve.rticillfttte pl. 520.

Vexelltbrar 517. 025. 352.

Ti//, s. u.



Registek. II

ViBURNUM OPULUS "öZj.

ViciA sfrir.M 52G.

Yid''gräs 545.

Viujor 2.S9.

Villar (Curculiones granarii)

"Vill. s. VII.

"Vigeltorn 807.

Vigogne färg 292. 297.

Vild krasse 021.

Vild mispel 295.

Vild skogshumle 532.

Villin 559.
Vilster 326.

Vin af enbär 289.

Vintergrön So/j.

Viola caxina 290.

Violett lärg 33i.

Viol lukt — rot 36o.

Viol-sirap 290.

Virke till pendelurstaben Till

S. III.

— — pipskaft 519. 537.

Till. s. III.

— — väfskedar 319. 537.

— för Snickare, Svarfvare

5oi.

Viti (Srt) dans 35o.

Vnlnéraires de Suisse So/j.

Vårbrodd Till. s. i.

Vår-Draba. 298.

VÄDDK.LINT 327. Till. S. Vill.

Vägglöss, att fördrifva 29 1. 32 1

.

Väliuktande blommor 3ii,

3i4.

Walkea-Ajulas 544.
Warsan kaavio kaaii 290.

Wau Till- s. III.

Wedenkuusi 358.

Willi-ruoho 3o2.

Wundkraut Till. s. viir.

Wurm, auswerfender Till. s.

VIII.

Y.

Yrsel hos far Till. s. v.

kreaturs Till. s. 11.

—
• ors.ikande 55i.

Ysnöron 292.

Yxnegräs 5i4«

Yxner 292.

z.

Zanichellia 335.

Ziguener kraut Till. S. VII.

Z\vetscher-Wass«r Till. s. VT.

Å.

Åker-arf Till. s. v.

Akf.r spfrgel 5o8.

Akervinda 54 1-

Akervädd 022. 327.

Ä.

Ämmän-Hambat 334.
Äkg-eräsma 35o.

Ancelmä 528.

Ang-kane öX^i.

— krasse 35o.

Angpolygon 536.

Ängskallra 348-
Äpple-JNyponbuske 3i3. Tilé',

S. VIII.

Ätlig rot Till. s. v.

Ö.

ögon-inflammation 3o2.
— sjuka, kronisk 299.
Öl , att bevara lör syra 2 il/, s. v.

— välsmakande Till. s. vii.

Ölbär 33i.

Öronliuss 289.
öronklocka 297.

Slut på Femte Bandet.

••^^^*i
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