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Koraller och Korallöar.

Dar du nägongäng »varit i tillfälle att.se något af dessa un-
derbara föremal, som man kallar koraller? Har den frän sinaresor pä främmande haf hemkomne sjömannen, bland öfriga kost-
bara ting, måhända hemtat dig några af dessa wackra förtal-kade massor såsom minnen frän de fjerran nejder han besökt
eller har du lyhnat till hans berättelser om dessa herrliga ko-
rallöar med sina höga palmkronor och sina under wattenytan
»växande korallskogar, som han rest förbi under sina seglatser
pä werldshafwets omätliga yta? Har du anat att i dessa sä
olika formade mässor engäng funnits lis och wet du hwilken
nytta desamma hafwa bragt menniskoslägtet? Men kanske ön-
skar du följa med oh detta lilla häfte igenom och wi skola för-
söka göra närmare bekantskap med desamma.

Innan wi likwäl gä att närmare lära känna dessa märk-
wärdiga ting, skola wi först i korthet betrakta det fatt, enligt
hwiltet naturforskaren bestämmer, hwad det ting, som han har
att skaffa med, är för slag.

Till en början efterser han, om det förhandenwarande
föremälct är lefwande eller dödt. Ett lätt göra, skulle man
tycka; men ofta nog är det ingalunda fallet, utan det for-
dras en läng tid och fleres förenade arbeten, innan han kom-
mer underfund med, hwad det egentligen är, som befinner sig
framför honom, om det äger lis eller saknar ett sädant, om det
är ett djur, en wäxt eller nägonting annat. Ofta nog har
han efter längwariga arbeten funnit sig sta lika twehogscn om
sin saks »verkliga natur, som han war det wid början, oaktadt
han tagit till hjelp allt, hwad menniskokonft och mcnskligt »ve-
tande haft att erbjuda. Mycket och mängt har han icke reda
pä ännu, mycket af hwad han förr trott har sednare befunnits
tvära falskt. Men om nu »vetenskapsmannen kunnat afgöra
att det är till exempel ett djur, ett lefwande »väsende alltsä,som han har framför sig, sä ser han sedan efter, om det liknar
nägot af de djur, som han känner förut, eller icke, och sär här-
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wid icke allenast wid des; yttre, utan måste äfwcn gran-
ska dch inre delar. Är djuret mycket litet, sa begagnar han sig
wid sina undersökningar af detsamma ntaf förstoringsglas eller
mikroskop, hwilket gör det lilla djuret mänga gånger större och
tydligare än sörut. Dereftcr ställer han det i en wih klah*)
och gifwcr det widarc, sasnart det ej är till nästan alla delar
likt något af de förut bekanta djuren, ett namn, för att åtskil-
ja det ifrån de andra, alldeles som presten wid dopet.

Efter denna korta framställning af sättet att bestämma
ett ting, skola wi nu öfwergä till korallerne och fe ät, hwad
desse äro för något.

Korallerna hafwa redan länge warit kända af de lärde,
ehuru man anda till medlet af förra århundradet trodde dem
wara hafswäxter, för deras i ögonen fallande likhet med »väx-
terna. En Italiensk lärd hade, som han trodde, upptäckt ko-
rallens blommor och beskrcf dem ockfä som sädana. Säsom
wäxtcr med sina blommor fortfora korallerna att anses ända
tills en Fransk läkare, Peysfonel, begyntc studera dem nog-
grannare och till fin stora förmaning fann, att dessa förmenta
wäxter woro werkliga djur, som till och med kunde röra sig
under wisfa wilkor. Mannen sände en berättelse om denna sin
upptäckt till wetcnskapsllklldemin i Paris; men såsom det wan<
ligtwis gätt, dä någonting nytt blifwit upptäckt eller dä nägon
kommit pä andra tankar om förut lända saker, sä gick det äf-
wen dä med honom; man wägade icke ens nämna hans namn,
för att icke utsätta säwcil honom som sig sjelf för werldcns ät-
löje och förakt. Under tidernas lopp fann man dock att faten
förhöll sig sä, som den Franske läkaren pästätt, det will säga,
att korallerna woro werkliga djur, och man ställde dem i Sträl-
djurcns klah. Med "sträldjur" förstär man djur med mjuk
kropp, som antingen kan wara naken eller ock betäckt af ett
lalkartadt eller läderartadt hölje. Kroppen utlöper hos mänga
i regelmesfiga strälar, säsom till exempel hos "sjöstjernorno.'',
hos andra äter är den försedd med längre eller kortare trädar
och sängarmar, sä kallade, emedan de, som wi snart skola fäse, tjena till att fänga den föda, hwarmcd dessa djur lifnära
sig. Namnet "sträldjur" hafwa de fatt deras att nästan alla
deras organer**) äro ordnade strälformigt rundt kring mun-

") Med klass menas en samling af dj»r, som hafwa wissa lilhetermed hwaraudr».
") Med organ sörstar man wcrktyg eller medel, som tjena till

wissa ändamåls uppnående, såsom till erempel: ögat med dess tillhörande
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ncn. Wi weta således att korallerna eller polyperne, som de
ock kallas, äro sträldjur, wi skola nu se, i hwad de för öfrigt
likna andra djur och huru samt hwar de förekomma eller an-
träffas.

Flera af dessa djur äro nakna, det är, utan någon be-
klädnad pä sin kropp, andra dcremot äro omgifna af kalk eller
horn, som innesluter hela diuret och blott ofwantill lemnar en
öppning, till hwilket ändamål fä wi snart weta. De lefwa nä-
stan alla i hafwet, endast nägra fa i sött watten, förekomma
fällan en och en för sig, utan äro mestadels sammanwurna
flera wid hwarcmdra och tunna i detta sednarc fall icke flytta
sig frän sin plats. De sitta fast pä kroppar, som finnas uti
hafwet, nägra fä äro liksom instuckna i gyttjan, och de föra
ett ordentligt sällskapslif. Djuren afskilja frän sina kroppar
en, af kalt eller horn bestämde, sä kallad polypstock eller ko-
rallstock; pä denna sitta de, hwart och ett djur inneslutet i sin
kammare eller cell, som den benämnes. Ur denna cell kunna
djuren utsträcka en del af sin kropp och äter indraga densam-
ma. En sädan korallstock lan innehälla millioner af dessa djur,som öfwcrhufwudtaget äro ganska smä, sä att förstoringsglas
behöfwes till deras närmare nndersökcmde. Denna kalkassön-
dring, detta uppbyggande af korallstocken försiggäi ungefär pä
följande sätt.

Förklllkningen begynner wid polypens ena ända, wid den
ändan, med hwilkcn det unga djuret sitter fast pä nägot af de
i hafwet wnrande föremal; denna ända, fotändan kallad, böjer
sig omkring, tillwäxcr ofwantill och bildar sä kammaren eller
cellen, uti hwilken djuret dä naturligtwis kommer att sitta.
Genon, förening af alla djurens cellwäggar med hwarnndra
och genom förtjockning af deras massa uppstär dä korallstocken.
Utifrän mät bilda sig ett slags kalkblad, hwilka sträcka sig in
uti de celler, hwari djuren bo, och kallas strålar, för den sträl-
formigll figur, som de bilda; de äro egentligen polypernas för-
stenade tönsdclar, hwilka äro strälformigt grupperade omkring
magsäcken och sträcka sig in i det inre af kroppshälan.

Hwad sjelfwa formen, det yttre utseendet af korallstocken
beträffar, sä är detta utseende beroende af det märtwärdiga
fatt, pä hwilket djuren föröka sig. Det finnes till exempel ko-
rallstockar, som alldeles likna wära wanliga skogsswampar;

delar, hwilka tillsammans kallas synorgan, nas»n med dess delar benämner
man luktorgan, o. s. w.
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dessa stockar äro fria, det will säga, icke fastwuxna wid nägot
annat föremal. En del stockar likna äter grcniga träd, en an-
nan del äro bägarlika. Somliga hafwa utseendet af flere wid
hwarandra befintliga stjernor, andra fe ut som skrispennor eller
fjädrar i allmänhet. Alla dessa äro fastfittcmde. Föröknin-
gen sker nu i de flesta sall pä twenne olika sätt; ty ehuru ett
mindre antal djur »visserligen lägga ägg, hwilka utkastas ge-
nom munnen och ur hwilka ägg sedermera blifwa polyper, sä
är detta dock icke det wanliga fallet af förökning; utan sker
denna antingen sä, att frän olika ställen pä hwarje djur fram-
skjuta sma wärtlik» utwäzter, hwilka inom sig sluta ännu min-
dre bildningar eller former, fä kallade groddkorn, som smänin-
gom wäxa till ett nytt djur, fullkomligt likt det, hwarifrän ut-
wäxten framsköt. Detta scdnare eller äldre djur kallas moder-
djur till det andra, som uppstod ur den wartlika utwäxten, och
detta andra djur kallas äter dotterdjur till det förra eller mo-
derdjuret. Ett fädant sätt att föröka sig benämner man "knopp-
ning", för deh likhet med »växternas knoppning. Det andra
fättet af förökning bestar deruti, att pä moderdjnret förmärkes
en smal springa eller sära, som blir allt större och större, tills
djuret slutligen sönderfaller uti twä lika delar. Dessa hälfterdela sig äter pä samma sätt hwardera uti twä, dessa äter i twä
och sa widare. Af hwarje del blifwer sedan ett nytt djur och
delningen fortfar ända tills nägot hinder träder i wägen, hwar-
efter korallstocken bibehåller det utseende, som den genom detta
egendomliga förökningssätt sätt. Detta scdnare sätt att till-
wäzca kallas "delning." Hwardera fortplantningen, den genom
knoppning och den genom delning, kan äfwen försiggä pä sam-
ma gäng. Huru är det dä möjligt att dessa nybildade djur
kunna tillwäxa och lefwa, innan de äro fullkomligt utbildade,
hwarifrän fä de krafter härtill, fräga wi? Högst enkelt har
naturen härwid gått tillwäga. Hwarje djurs kropp blifwer i
förbindelse med moderdjnret, som wi redan sägo, och frän detta
moderdjur föras födoämnena till dotterdjuren genom kanaler
eller häligheter. Korallstocken är nemligen att betraktas somen familjekropp, pä hwilken barn, föräldrar, dessas föräldrar,
och fä widare, i otaliga leder fortwäxa, utan att skilja sig frän
den gemensamma moderstammen, korallstocken. Ty sä widt skil-
da dessa korallstockarnes bebyggare än äro frän oh menniskor
och öfriga djur, sä sinnrikt äro de dock af naturen utrustade
med allt det, som är nödwändigt för att uppehälla deras ltf
och i mänga fall äfwen flydda dem för yttre wald och angrepp.
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Hwarje djur bor, som wi sägo, i sin kammare eller cell.
Denna cell är undertill förlängd till ett rör, som utmynnar i
en kanal, en för alla djuren gemensam hälighet, emedan de öf-riga djurens celler pä samma sätt slutas med en rörformig för-längning, som utmynnar i samma kanal. Af denna inrättning
kunna wi lätt finna att om någonting, sa stort att det kan
skrida fram genom denna cellens rörformiga förlängning, kom-
mer in i densamma, det dä äfwen frän denna fortsätter sin
färd ut i den gemensamma kanalen eller haligheten. Frän
denna kommer det da till de andra djurens rörformiga cellför-
längningar och derifrän till sjelfwa djuren. Detta är nödwän-
digt att weta, emedan korallernas lefnadssätt helt och hållet är
beroende häraf.Dä wi nu weta att korallerne lifnära sig, wilja wi äf-
wen weta, huru detta sker. En mun, sä nödwänoig för de fle-
sta andra djur, besitta korallerna äfwen, ehuru denna hwarken
har nägra läppar, ej heller tänder, tunga och sä widare; men
dessa äro icke heller behöftiga för dessa djur. Munnen är en
simpel rund öppning,' omgifwen af en krans utaf sängarmar,
om hwilka wi redan förut talat litet. Dessa sängarmar, för-
sedde med ett slags fransar, äro mestadels wackert färgade
och uti en beständig rörelse. De äro ihåliga, känsliga för be-
röring, kunna ögonblickligen dragas in uti cellen wid pakoin-
mande fara, samt tjenn till att gripa näringen. Dä djuren
äro oförmögna att ändra plats och ur stäno att genom list,
kroppskraft eller strid fånga sitt byte, sä bekomma de sin nä-
ring pä ett annat sätt. De smä frcmsarne pä fängarmarne
sättas uti en merendels långsamt swängcmde rörelse, hwarige-
nom det omgifwanoe wattnet kommer uti hwirfwel och sälunda
föres till djurets mun. De sma föremal, som da finnas uti
wattnet, följa hwirfweln ät och en del af dem tjenar djuret till
föda, såsom: wäxtdelar, helt sma kräftor och de minsta af alla
kända djur, infusionsdjuren. Munnen förer till magen, som
hos dessa djur liknar en säck, hwilken nedtill har sma springor.
Medelst dessa springor stär hwarje djurs mage i förening med
den för hela korallstocken gemensamma hålan. Da nu djuret
är inneslutet i sin cell, sä skulle inga födoämnen kunna komma
frän det ena djuret till det andra, om denna cell wore nedtill
sluten. Nu är detta icke fallet, cellen är, som wi sägo, nedtill
öppen, magen är det likaledes förmedelst sina springor och födo-
ämnena hafwa således wägen fri för widare framskridande.
Frän magen alltså kommer näringen till den för hela korall-
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stocken gemensamma niiringshalan, och sker detta förmcdelst ett
nät af kärl *). För att nu wattnet med de näringsämnen, som
finnas uti detsamma, skall kunna frän lärlen komma in uti den
omnämnda, för hela korallstocken gemensamma, niiringshalan
och frän denna till hwart och ett af de pä korallstocken boende
öfriga djuren, måste det fortfarande röra sig med eu wih ha-
stighet. Den hastighet, med hwiltcn wattnet inströmmade ge»
nom munnen i magen, är i de förgrenade sina kärlen icke mera
densamma, utan betydligt mindre; hastigheten mästc dcrföre ö-
las och detta astadkommes genom helt sina fina, hsrlita, rörelse
ästlldlommllnde werttyg, hwilka äro fastade inuti kärlen, pä des-
sas wäggar och äro uti en fwcingande rörelse, alldeles som de
fraufar, hwilka wi fägo finnas pä fängcmnaruc. Nu kan
det mycket lätt hända att äfwen andra ting, äu just sådana,som nro nyttiga fur djuret, komma ined wattnet in uti magcm
För att dessa skadliga tinss dock icke pä sätt, som wi sett, ma
fä gä widare och komma till de öfriga djuren, är hwarjc djurs
mage wid öppningen uti den för hela korallstocken gemensamma
hälan sä inrättad, att den kan draga ihop sig, och sålunda
hindra korallstockeus öfriga innewänare frän emottagnndet af
dcfamma. Genom sammandragningar af magen kan djuret ä-
ter utkasta dessa onyttiga föremal genom munnen. Wi haf-
wa fälunda sett, huru allt, hwad hwarje euskildt djur pä ko-
rallstocken intager eller förwärfwnr, konnner hwarjc af de öf-
riga djuren till godo, blir hela sällskapets egendom. Pä korall-
stocken gifwes det ingen fattig bredwid den rike, ingen hnugrig
bredwid den mättade, men äfwen ingen lat bredwid den flitige.
Alla äro lika, hwnr och en bidrager efter förmåga till det all-
männa bästa. Detta allt, ehuru autalet af polyper pä en
stock ofta är mycket stort. Pä en tolf fot stor stock har man
räknat till och med öfwer fem millioner djur. Hwart och ett
djur är i medeltal 2-5 linier stort. Man har påträffat stoc-
kar af 20 fots höjd och 10 fots tjocklek, sä oerhörd «r dessa
djurs förökningsförmllga.

Djuren hafwa för öfrigt icke nägra hörsel- eller synorga-
ner; men de flullc icke heller göra nägonting med öga eller öra,

') Med kärl menar man uti zoologien, eller läran om djuren, mer
eller mindre tillslutna rum, uti hwill» någon wiss flytande mäss» rörer
sig. Sä till exempel kallas ndrorn», uti hwilt» blodet rörcr sig, sör blod-
kärl. St» kärlen i sädan förening med hwamndra, att de tillsamman likna
ett nät, kallas denna samling ett kärlnät.
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ty i följd af deras fastwuxna lis kan hwarken syn eller hörsel
warll dem behjelpliga att undgä deras fienders angrepp; lika
litet äro de i bchof af dessa twä förmögenhctcr för att bcspcja
ett byte, som af sig sjelft simmar till dem. Men, oaktadt de
nu sakna dessa organcr, draga de sig icke dch mindre, wid min-
sta buller eller fara, in uti sina celler. Detta kau endast för-
klaras dcraf, att de hafwa en mycket sin känsel och denna kän-
sel är placerad uti deras sängarmar. Att djuren sakna syn-
förmåga har man bcwist redan derigeuom, att man lagt fram-
för polypen en glasskifwa och bakom denna skifwa nägot as de
djur, som tjeua polypen till föda; men polypen har icke haft
något medwetande om det andra djurets närhet; ty hade den
haft det, det är, hade den geuom glaset warseblifwit det andra
djuret, sä är det ju alldeles natnrligt att dm skulle genom
frambringandet af wattcnhwirftar åtminstone försökt att komma
at detsamma. Låter man dercmot det andra djuret ligga fritt
i wattnct, i närheten af polypens sängarmar, utan att genom
någon mellanfatt glasskifwa wara frcdadt för watthwirfwcln,
sä kommer detsamma genom denna hwirfwcl in i munnen, för
att sedan fortsätta sin färd till magen och fä widare.

Dä wi nu fatt reda pä, huru dessa djur äro formade,
hwilka organcr de äga för att kunna hafwa bcständ, huru de
fortplauta sig, med mera, sä skola wi nu se, hwar de anträffas
och hwad nytta de göra.

Hwad wistelsen widkommer, sä förekomma korallerna, som
wi redan sägo, uteslutande i wattuet och de flesta af dem i haf°
wet, endast några fä slag i sött wattcn. Härmed ware likwiht
icke sagdt att de icke äfwcn kunna anträffas pä land, ty det
göra de, men de, som sälunda anträffas, lefwa icke mera, de
hafwa warit döda sedan hundradetals är. I jorden, isynner-
het i Frankrike, Schweiz, Tyskland och England, finnas wcildi-
ga bergslager, som utgöras af döda koraller och deras qwar-
lefwor, och hwilka pä mänga ställen hafwa 50 fots bredd och
tjocklek. Att alla dessa en gäng haft lis och att de dä icke
förekommit pä land, med andra ord, att de landsträckor, der de
nu påträffas, dä icke funnits till fäsom land, är afgjordt. Päsamma ställen och tillsammans med dem sinnas talrika qwar-
lefwor af uuchlor och andra djur, som endast wistas i haf-
wet och hwilka, liksom korallerue, plötsligt hemfallit ät stor-
artade naturhwälfningar samt derwid omkommit. Korallerna
stä för öfrigt lodrätt pä dessa lager, ett bewis, att de befinna
sig der liksom pä sina ursprungliga boningsplatser. Men wi
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stolll lemna dessa lager och endast hälla oh till de koraller, som
finnas i wattnet.

De flefte äro, som wi sägo, fastwurne wid bottnen eller
wid wissa af de ting, som finnas i hafwet, och dö ganska snart,
om de upptagas derifrän och hällas i luften. Uti wara nord-
liga haf finnas inga korallstoÄar; först i Medelhafwet anträf-
fas desamma och finnas widare i Röda hafwet, i Stora ocea-
nen och isynnerhet i det sa kallade Söoerhafwet *),, hwarest an-
talet af koraller utgör af alla bekanta. De trifwas bäst
pä klippbotten; mjukare underlag, säsom gyttja och sand, äro
icke gynnsamma för deras tillwaro. Hafwets wärmegrad och
deh djup hafwll ett stort inflytande pä korallernes utbredning.
De trifwas bäst pä 10—13 famnars djup wid ungefär 16 gra-
ders wärme hos wattnet. De wäxa icke heller utöfwer en'wiss
höjd under wattnet; man har iakttagit att denna höjd är 4
5 fot under ebbeu. De fördraga icke att blifwa i luften ut-
satte för solsträlarne.

Korallerna bilda dessutom ref, somliga af 100 mils längd;
dessa ref äro af treggchanda slag. Antingen sträcka sig ko-

rallrefwen som smala bagformiga strimmor rundtomkring en i
deras midt befintlig sjö, eller ocksä finnes uti deras midt ett
annan, af klippor m. m. bildad ö, som är skild frän det rundt-
omkring warande korallrefwet genom watten, eller kunna korall-
refwen slutligen omedelbart gränsa intill kusterna af ön utan
att nägot watten finnes emellan. Dessa ref hafwll icke, som
man wore böjd att tro och som man ocksä förut trott, blifwit
uppbyggda af djuren frän det djupa hafwets botten; ty, som
wi fägo, förekomma och trifwas de refbiloande koralldjuren pä
ett jemförelfewis ganska ringa djup, sä snart de blott äro wid
lif. Refwen hafwa uppstätt pä annat sätt. Wi sägo att dju-
ren trifdes blott pä ett wiht djup under hafsytan; nu äro
dessa ref pä den ät sjön wända sidan ofta flera hundra fam-
nar höga, alltsä frän djupet till högsta spetsen af refwet flera
hundra famnar; djuren hafwa således icke kunnat ursprungli-
gen innehllfwa detta läge i anseende till djupet, det är, icke
kunnat befinna sig sä djupt ned, som refwen nu sträcka sig.
Man tanke sig nu ett berg, en klippa ut i hafwet och denna
klippa omgifwen af korallref, ty, som wi sägo, trifwas ko-
rallerna bäst, om de äro fastade pä eller ikring en klippbotten

«) Stora oceanens sydwestra del, den del, som ligger närmast Ny»
Holland, kallas Söderhafwet.,
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man tanke sig widare att denna klippa smäningom sänkte
sig i följd deras, att jorden icke är alldeles orörlig, utan pä
nägra ställen långsamt sänker sig, pä andra deremot lika lång-
samt höjer sig under århundradens lopp. Djuren som bebodde
och bildade det ref, hwilket omgaf klippan, följde med, emedan
de icke kunde röra sig derifrän, samt dogo, emedan det djup,
till hwilket de sjönko, icke war egnadt att bibehålla dem wid
lif. Huru gick det dä med de djur, hwilka befunno sig högre
upp pä korallstocke» och genom denna sänkning af klippan nöd-
wändigtwis mäste sjunka ned? De af dessa djur, som genom
sagde sänkning kommo för lagt ned, för att nägot lis för dem
kunde wara möjligt, dogo likaledes, men de, med hwilka detta
icke inträffade, som säledes ännu kunde lefwa, de gjorde ocksä
detta, de lefdc och förökade sig pä det förut omnämnda sättet
ända till en wih höjd. Men bottnet sänkte sig allt mera, smä-
ningom under tidernas lopp, och dessa lefwande djur dogo i sin
tur, qwnrlemnande ofwanom sig andra, som ännu kunde bibe-
hålla sig wid lis, och sä widare.

Pä detta sätt är det förklarligt, huru dessa, flera hun-
dra famnar höga, korallref tnnnat uppstä. Alla hafwa de frän
början bildat sa kallade lustres, det är, de hafwa omedelbart
gränsat till kusterna af den sedermera sjunkna ön eller klipp-massan. Derefter sankte sig ön eller klippmassan längs sina
kuster, de refwet bildande korallerne följde med; men de mot
sjösidan liggande djuren funno der en bättre näring och en
lämpligare ståndpunkt för sin utweckling, än de, som woro wän-
da mot land, och sålunda bildade sig med tiden mellan ön och
refwet en bred kanal eller damm, hwarföre äfwcn refwcn, som
omsluta denna kanal benämnas dammref. Genom samma fort-
gående sänkning förswunno dessa i midten warande öar allde-
les och det sä kallade lagunrefwet bildades med sin lagun
eller sjö innanföre. Att det likwäl ännu förekommer ref af
alla tre slagen, är icke nägot märkwärdigt utan har sin grund
deri, att sänkningen af bottnen upphörde och refwen blefwo
qwar i den ställning, som de innehade för hundradetals är se-
dan. Pä de ställen, der lustres finnas, har ingen, åtminstone
ingen för djurens lis skadligt »verkande, sänkning ägt rum. Pä
de ställen äter, der dammrefwen anträffas, sankte sig bottnen s»
mycket, att den del af refwet, som nu är förswunncn, sjönk
med och lemnade efter sig kanalen, hwilken naturligtwis fylldes
af wattuet. Slutligen sjönk tifwen, pä de ställen, der lagun-res finnas, den i midten warande ön och alltsammans innan-
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före fylldes af »vattnet. Sålunda blifwcr korallkranscn, somi början förskönande slingrade sig omkring den höga klippans
fot, längre fram i tiden hennes miuncswärd och lcinnar ensam
underrättelse om hennes fordna tillwaro. Dep former utmärka
figuren af den kust, som den engäng kringgärdade. Hwarje
lagunref är grafstenen öfwer ett sjunket land.

Korallrefwcns bcbyggarc fa ingalunda alltid, i fred och
ro tillbringa sitt lif. De wäxa i ett däuaudc swall af wugor,
(fager en rcsebcskrifwarc) som man omöjligen kan betrakta ntan
att komma till den öfwertygelscn, att en af den hårdaste klippa,
wore det ock granit uppförd ö slutligen måste wita för en
fädan jättekraft. Men här träder en ny lefwandc kraft mot
naturens blinda wäld. Bränningen ma frän refwcts yttre mur
bortrycka tusentals block hwad betyder detta mot det sam-
manlagda arbetet af otaliga millioner smä byggmästare, som
dag och natt, är ut och ar in fortfarande arbeta pä sin bygg-
nad. Sä se wi den lifstraft, som dwäljes uti en polyps mju-
ka, gelsartade kropp, besegra jättestyrkan hos en ocean, som
hwarken den menskliga konstens wert eller den liflösa naturen
skulle kunna motstä. Men bränningen, denna annars sa för-
störande matt, wisllr sig här som byggmästare, i det hon frän
refwcts yttre sida lösrycker block, hwilka hon sedan med jätte-
kraft rullar fram längt öfwer refwcts yta ända till lagunens,
den innllnförwarande sjöns, rand. Koraller, nnchlor och flcre
andra af hafwets inncwänarc förwandla sig under hennes sön-
dermalande och sönderkrossande kraft till kalkgrus, hwilkct upp-
fyller rummen mcllcm dc störrc, oregelbundet uppförda blocken
och sammankittar stenen. Sålunda stiger marken högrc och hö-
gre, tills wägen icke mer lan brusa fram dcröfwcr, och bildar
en fast, torr grund, grunden till

Korallöarna.

Dessa sälunda danade öar intaga likwäl i de flesta fall
icke hela refwet, utan äro merendels smulade pä den mot wiu-
den wända sidan af-detta, emedan refwet wanligtwis blott är
upphöjdt pä denna sida af dch omkrets, hwarest alltså äfwen
hafwct bryter sig med den starkaste bränningen och uppför
refwcts bank eller wall, som merendels i lä dyker ned uudcr
wattnet. Refwet är der pä wisfa ställen afbrutet och dch luc-
kor lemna ofta äfwen större fkcpp farwägar, genom hwilka de
med strömmen kunna segla in i det inre bäckcnct. För ös-
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ligt äro rcfwen ganska olika utwcckladc; ty under det man
pä niänga endast ser nakna klippor, ser man äter pä an-
dra den ena lilla gröna ön brcdwid den andra. Öarna äro
ofta af en betydande längd och bredd och den af dem omgifna
lagunen ganska widsträckt, sä att man, när man stär pä den
ena stranden, icke ser lagunens motsatta kust, utan tror sig wnra
wid randen af det obegränsade hafwct. Långt i fjcrran synas
några smä, otydliga punkter, hwilka wid ett betraktande pä när-
mare häll befiuuns wara palmlundar. Huru har dä denna
grönska, dessa palmer, detta wäxtlif kunnat nppspira här, hwar-
ifräu hafwa de kommit till denna, ursprungligen nakna, af ko-
rallblock bildade ö? Oceanens strömmar, foglar och windar
hitfura frön frän andra trakter och fälunda blifwcr denna döda
massa smäningom säte för ett nytt lif. Träd, buskar och ör-
ter, ehuru af fä skilda slag, wära upp pä densamma och hän-
delsen lätcr slutligcu nägra wilda mcnuiskor under sina irrande
sjöfärdcr påträffa ön, finna den behaglig och ncdslä fina bo-
pålar pä densamma.

Pä detta sätt hafwa alla de laga öar uppstätt och blif-
wit befolkade, som anträffas bebodda uti Södcrhafwet. Uti
samma haf finnas för öfrigt äfwcn andra öar, som hafwa
uppstätt genom underjordisk eld och dcsmtom öro högre än de
förra. Hwaraf lifnära sig dä dessa ö-innewäuare? Man
kan säga att det är uastan utcslutaude pä ett enda träd,som tillwaron af hela folkslag utaf dessa ö-innewänare beror.
Detta träd nr kokospalmen, hwilkcus nötter tjcna folken till
spis, pä samma gäng som trädets länga, böjda blad bilda det
mest skuggrikll löfhwalf man kan tänka sig. Landtdjur öro
ganska fä, fä att pä mänga af dcsfa öar det icke ens finnes
en ratta, hwilken eljest följt menniskan ät pä hennes »vandrin-
gar öfwer jordklotet. Afwen tjcnar korallöu till en wälkom-
meu kläckningsplats för de foglar, som wistas i hafwct. De
talrika småfiskar, som wistas bland korallrefwcn, lata lätt fänga
sig; ide djupare wattnen antingen metas de större slagen pä
trotar, gjorda utaf träd, snäckskal, ben eller hajfisktänder, eller
ock bcdrifwes fiskfångsten sä, att man läter cu krok af perlc-
morskal, hwilkct man filat med koraller, släpa pä wattnct efter
bätcns akter wid snabb rodd, dä de bedragna fiskarne skjuta
efter det skimrande bytet och sälunda blifwa fängade; i de grun-
dare wattnen äter spetsar man fiskarne med harpuncr, gjorda
af wahsträn och försedda med spetsar af härdt träd och plägar
man idka detta slags fiske om nättcrua wid fackclske». Eld sär
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man genom att gnida ett spetsigt trädstyckc cniot ett annat tills
det lohnandc stoftet slutligen tager eld, hwiltct för dem, som
äro wana wid detta arbete, lyckas efter nägra fckuudcr.

I konsten att bygga bätar äro inncwänarue pä mänga
af dessa öar ganska händiga, oaktadt de ej hafwa andra red-
skap härtill än yror af sten, benmejslar, raspar af korall och
skinnen af en rocka eller af någon haj till att fila och polera
med; arbetet är derföre också ganska mödosamt.

Men äfwen i sin fullkomligaste utbildning är likwäl ko-
rallön ända alltid en eländig boningsplats för menniskan; ty,
huru skön den än ma wara att ase, sa lefwcr dock menniskan
icke med att beskåda denna sin älskliga boningsplats, och kokos-
scunt nägra andra nötter äro, jemte fiskar och krabbor frän rcf-
wen, den enda traktcring naturen har att bjuda henne pä. Till
ochmed dessa torftiga rätter tillmätas henne pä mänga öar gan-
ska sparsamt, hwarföre hon ofta nödgas taga sin tillflykt till
gräsliga barnamord, för att förekomma en alltför stor befolk-
ning pä de inskränkta jordtorfwor, som utgörahela hennes lilla
werld.

Oaktadt blott ett ytterst tunnt lager af matjord öfwer-
drager marken och ytan ofta är betäckt med korallblock, hwälf-
wer sig dock ett tätt löstak öfwer öboernes laga hyddor och
skänker dem skydd mot solens brännande glöd. Och fastän lan-
det är fa lagt och flackt, lemnar det dock »vanligen watten i
tillräcklig mängd. Man gräfwer 5-10 fot djnpci brunnar i
korallsandcn och erhåller derigcnom ett fortfarande förråd/af
sött watten. Wattnets enda källor äro rcgnftödena, hwilka
sippra igenom den lösa sandmarken och saulla sig pä den här-
da korallklippa, som bildar öns grundlag. I följd af den starka
wärme, som är radande derstcides, skulle detta af marken in-
supna watten hastigt böra dunsta bort, kunde man tro; det
skulle ocksä sa göra, ifall icke marken wore hwit (den utgöres
ju utaf de sönderbrutna korallstockarnc) och i följd häraf åter-
kastade solsträlarne, sä att den blott långsamt upphettas. Der
man äter icke har nägra brunnar, skaffar man sig watten ge-
nom att uppsamla regnet uti stora snäckskal eller urholkade
palmstammar.

Utom de frön, som ursprungligen befrukta korallöboernes
torftiga hemland, för den hulda oceanen till dem mänga andra
kostbara skänker pa hemlighetsfulla wägar och förser dem icke
blott med drifwed till chatbyggnader, utan äfwen med de ting,
som brukas till dylika företag. Såsom en särskild hafwets
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gunst betrakta öboerne de härda, till slipning brnlbara stenar,
som de framleta ur de uppkastade trädens rötter, äfwensom
wrak af förolyckade skepp med inslagna spikar, hwarigenom de
erhålla sitt behof af jern. Stenar och jern tillhöra höfdingar-
ne, till hwilka de mot en belöning mäste aftemnas, om bcstraff-
uiug skall undwikas. Sålunda anses här de af hafwet uppka-
stade föremålen, hwilka wi pä wära stränder gä förbi med för-
akt, för en afundswärd statt, under det de höga palmerna och
metallglänscmde praktfiskarnc, hwilkas anblick bringar ofz i den
högsta beundran, genom wauau blifwit likgiltiga föremal för
dessa fattiga öboer.

Hurn har man dä fatt reda pä allt detta, frägar nägon?
Sjöfarare i främsta rummet, missionärer och »vetenskapsmän
hafwa wi att tacka härför. Det war icke fä mycket naturpro-
dukterna som icke fastmer de i Stora oceanens watten »vistande
hwalarne, som först lockade främlingar till dessa nejder. Hwal-
fistfängare, som pä det omätliga hafwet sökte sig uägou punkt,
der de kunde erhälla en duglig ankarplats, hwila sig och skaffa
sig förfriskningar, lifsmedel och watten, gjorde först korallöarne
bekanta, fräinlingar bosatte sig pä en del af dem och handeln
uppblomstrade, ty hwalfiskfängaren fann det fcdermera beqwä-
mare att sälja sin last af barder, trän och hwalraf pä nägra
af dem, än att nödgas göra resor ända till sitt hemland ochsä tillbaks igen. Och fastän mänga af dessa korallöar äro o-
bebodda, äro de dock eftersökta och »värderade. Pcrlemorsnäc-
kor, som fasthänga wid korallbankarnc, den under namn as gua-
no i handeln förekommande, som gödselämne begagnade träcken
llf otaliga sjöfoglar, sköldpaddor, »värderade bädc för sina skal
och för det kött och de ägg, som de lcmna sjömannen dä han
en längre tid »varit i saknad af frisk föda, äro de produkter,
som draga den kringirrande seglaren till dessa menniskotoma
öar.

Att innewänarcna pä de öar, som ej hafwa nägonting att
erbjuda »vinuingslyftne besökare, stä pä en ganska läg bildnings-
grad, är icke underligt, dä dessa arma »varelser se sä fä om-
»verkmde föremal, som kunde wäcka deras uppmärksamhet. De
weta om den öfriga werlden stort ingenting, ja pä nägra af
dessa öar kände man för nägra och trettio är tillbaka, dä de
först upptäcktes, icke ens konsten att göra upp eld, hwilket syn<
tes deras, att de »vilda ömenniskorna blefwo högeligen för-
skräckta dä de fägo de främmande sjöfararen» med sina eldar
frambringa gnistor eller sprida rökmoln ur sina cigarrer. Att
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de derföre ocksä äto all den föda, de kunde förskaffa sig, ra, är
naturligt. Det war derföre äfwen ganska farligt att landstiga
pä sädana öar hwilkas innewänarc icke, eller i högst ringa grad,
warit i beröring med bildade menniskor; ty orter, sådana som
dessa, der mcuuiskan ersätter de blodtörstiga rosdjurens ställe,
der mennifkooffcr och afgudadyrkan nästan höra till ordningen
för dagen, äro ej särdeles inbjudande för främlingen. Att an-
dra af dessa öar nu äro tillgängliga för besökare och öbocrne
i besittning af en högre bildning, än deras wilda bröder, är
missionärernas förtjenst. Utom en mängd nyttiga djur och
Walter, som desamma infört, hafwa de äfwen lärt öboerne
mängahanda gagueliga konster. De hafwa lärt dem bränna
kalk, bygga hus och skepp, swarfwa, trycka böcker och sä wida-
rc. Bibeln och flera andra nyttiga wcrk hafwa de äfwen lätit
öfwersiitta pä infödingarnes språk. Äfwen sjöfararen har att
tacka dessa mäns oförtrutna nit för den trygghet till person
och egendom, som han numera ätnjutcr pä mänga af dessa öar,
hwarest han förut, i händelse af skeppsbrott, blott hade att
wänta förräderi och mord, sä frcnnt han ej genom manskap och
wapen kunde injaga fruktan hos de wilde ömenniskorna.

Säluuda hafwa wi nu följt dessa djur, som man be-
nämnt oceanens blommor, ända frän den lilla knoppen till de
»väldiga korallrefwen och de pä dem uppstandna öarua. Utom
den nytta, som wi hittills sett att de bragt menniskoslägtct, äro
de pä mänga ställen det enda material till kalkbränning och
murbruk. Äfwen har man anwändt dem som byggnadsstenar;
sä äro städerna Tor och Dschidda i Arabien till största delen
uppbyggda af korallftllmmar. Widarc brukas de som smycken
och tidigare woro nägra af dem äfwen anwända i läkekonsten.

Men korallrefwen, dessa werk af fä obetydliga wäsenden,
äro dchutom de otwctydigaste bcwis för dessa långsamma och
smäningom skeende förändringar af jordens yta, till hwilkas
kännedom Mara forskningsmedel eljest icke skulle räcka till, och
ur förhandenwarandet af de talrika- lagunrefwcn i Stilla ocea-
nen kan det säkra bcwis dragas att i detta haf cngäng befann
sig ett »vidsträckt fastland, som smäningom sänkte sig ned under
wattncts yta, och hwilkens spetsar ännu sträcka sig upp utur
djupet säsom kringspridda ögrupper här och der.

F. N.
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Wäxtemas nytta.

Nä wi se huru wärterna till sitt utseende äro sä olika, dä de
än uppträda som stora resliga trän, än som späda örter och
oansenliga mossor, skulle man knappast kunna ana att de äro
byggda af wäsendtligcn samma ämne, och lilwäl är det sä, ty
genom noggranna undersökningar med mikroskop (förstoringsglassom kunna förstora ett föremal till och med 1,000 gånger) har
man funnit att alla wärter sawäl stora som sma bildas af ur-
sprungligen likartade celler. Borttager man huden eller stålet pä
ett bär, och betraktas den derunder liggande massan genom ett
förstoringsglas, kan man warscblifwn en mängd celler, hwilka
alla äga en rund form. Denna runda form behälla de dock
icke alltid, hwarom man kan öfwertyga sig om man genomskär
ett träd eller nägon annan wäxt pä längden; de befinnas dä
hafwa de mest olika former, än uppträda de fäsom runda, än
säsom llflänga rör, äu slutligen äga de en nästan fyrkantig
form, allt beroende pä omständigheterna. Under wärtcns fort-
farande lis undergå cellerna mångahanda förändringar, i. det
en del bildar märg-, en annan wed-, en tredje bast», en fjcrde
kork- o. f. w. celler. Några wärter.finnas, som endast bestä
af en enda cell, mm de siesta bestä af ett ofantligt antal dy-
lika. Dessa celler äga förmågan att genom sina wäggar, bil»
dllde af ett ämne, som mau kallat cellulosa, bestämde af kol,
syre och wäte, upptaga de ämnen, som dels genom roten, dels
frän luften tillföras wäxtm, och som äro nöowändign för wäx-
tens lis och bcständ. Genom cellernas egendomliga kraft för-
ändras de upptagna ämnena pä mångahanda fatt, hwarföre
man äfwcn i en cell päträffar de mest olika ämnen, fäsom:
stärkelse, socker, gummi, oljor, syror m. m.

Af mesta wigt för meuniskan är dock det wäxtccllms in-
nehall, som tjena-r henne till uppehälle eller kläder, eller som
atcrgifwer den sjuka kroppen förmägan att änyo ostördt kunna
glädja sig ät en skapande naturs rika gafwor. Det ringa ut-
rymmet tillåter oh ej att i detta widlyftiga ämne ingn och pä-
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peka alla särskilda ämnen och deras förckoinst inom »värtivcrl-
den, hwarförc wi wilja nägot närmare betrakta endast nägra
af de wärtrikets alster, som genom sin anwändning i den »nenst-
liga hushållningen äro af synnerlig wigt för mmniskans odling.

Wi fästa tvär uppmärksamhet således först wid de kol-
syre och wäteföreningar, som äro de allmännaste i hela wärt-
riket, nemligen cellulosan och stärkelsen. Såsom redan ofwan
nämndes bildar cellulosan wäxtcellens »väggar. Den ingär i
wär hushållning och tjenar oh till nytta dä den uppträder som
wed- och bastccller. De förra bilda nemligen de olika slagen
af »virke, de sednare utgöra wigtiga bcstäudsdelar i wära klä-
der och andra nyttiga wäfnader.

Som kändt äga trädslagcn ett ganska olika wärde, bero-
ende af deras olika härdhet, färg m. m., hwilka betingas af de
inom cellhuden aflagrade ämnenas olikhet. Härdhcten as ett
träd beror pä wedcellernas antal och deras »väggars styrka
(tjocklek)., De träd hwilkas grenar »växa länge, o. w. s. de
hos hwilka cellfaftcn först sent pä sommaren kan anwändas till
cellhudens förstärkning, bilda i allmänhet swagare wcdccller eller
mjukare träd än de hwilkas längdtillwäxt upphör tidigare. Wi
behöfwa blott päpcka stiljaktighctcu mellan asp och pil ä ena
sidan och ek och bok ä andra. Wid byggnaders uppförande gör
man mesta afseende pä trädets »varaktighet, som isynnerhet be-
tingas af de i cellerna aflagrade ämnena. För »vattenbygg-
nader anwänder »nan företrädcswis de trädslag som äro rika
pä garfsyra, t. er. ek m. m. Wid slöjdwirke tages färgen mest
i betraktande. Till bränsle wäljer man äfwcn helst de härda
träden, och hellre wäljer man till eldning i sitt ruin t. ex. björk
än pil, asp eller nägot annat löst träd.

Bland de wcixtcr, hwilkas bast anwändcs i stort, äro li-
net och hampan de, som förtjena den största uppmärksamhet.
Deras bastceller befrias genom sätnllad "rötning" frän färg-
ämnen, som llflagrat sig i cellerna, hwarigcnom "linet" blir
hwitt och »vackert. Samma behandling som linet undergår äf-
wen hampa»», ehuru den ej finner samma storartade anivänd-
ning i menniskans hushälluing som linet, ty af hampa förfär-
digas endast täg, gröfre wäfnader, säckar o. f. w.

En annan anwändning, törhända den wigtigaste, foin
cellulosan finner, är den till pappersfabrikation. Gamla utslit-
na linne- och bomullstrasor, som »vi ej mera kunna begagna,
och föraktligt kasta pä sophögen, eller för en fpcgel eller ett
perlband afyttra ät lumpsamlaren, återkomma till oh under
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for»! af papper, sålunda tjcna wäfterna äfwcn till att bi-
bringa nie»stlighcte» kultur och bildning.

Bland de ämnen frän wäxtrikct, som utgöra meuniskans
wigtigaste näring, är stärkelsen, som finnes utbredd inom hela
wäxtwcrlde», dock ymnigast i wissa frukter, i fröcns hwita, i åt-
skilliga wäxters rötter, och nägou gäng i märgen. Sä soni wi
till näringsmedel anwända stärkelse», är den wanligtwis blan-
dad med cmdra, fur kroppens underhäll wigtiga qwäfwehaltiga
ämnen säsom wäxtlun m. m. De wäxtcr, som lcmna oh stär-
kelschaltigll näringsämnen, äro sädcsslagcn (r«g, hwete, korn och
hafra) potatisen, stidwäxterna (ärter, bönor och linsen) samt
rot- och grönsaker.

Sädcsarterna innchölla utom stärkelse äfwcn wäxtlim.
Potatisen dcrcmot bestar uästan utrslutaude af stärkelse, hwar-
förc den som ensamt näringsmedel icke är synnerligen tjcnlig.
Ocksä finner man att de folk (t. ex. Irläudnrnc) som nästan
uteslutande nära sig af denna frukt, måste förtära den i stor
mängd, om kroppen skall kunna medelst potatisnäringen erhålla
de qwäfwehaltiga ämnen som äro nödwändign för blod ochmuskel (kött) bildniugen. Till bröd begagnas potatcsmjöl, dock
ej ensamt utan blandadt med anuat mjöl. Det finnes knappt
en wäft, som tillrcdes pä sä olika sätt som potatisen. Den
härstammar frän S. Amerika, hwarest den wäxcr wild. Skid-
wäftcrna utmärka sig dcrigcnom, att de utom stärkelsen inne-
hålla ett ämne "legumin", hwarpä deras utmärkt uäraude c-
gcnskaper, deras förmåga att bibchälln kroppens bäde styrka
och hull till och med under ansträngande arbete, bero. Detta
känner lcmdtmaunen och sjömannen ganska wäl> Slidwärterna
förtäras företrädcöwis tillfamnmns med feta ämnen. Näst po-
tetcrna äro kålroten, rofwau och moroten de säsom närings-
medel allmännast begagnade rotfrukter. Det är det i dessa
»växters celler inueslutua sockret, som gifwer dem deras fota
smak. Hit torde kunna räknas, ehuru de ej äga de» sockcrhaltsom nyhnämda wäxter, rättikor och rädisor, hwilta äfweu lem-
na eu sund föba. Vlaud grönsaker äro utom kulslagen, spenat
och sallat att fästa uppmärksamhet wid. Det är endast af för-
dom och af okunnighet om spenatens och sallatens närande be-
skaffenhet som dcuua nyttiga wnxt nästan ej alls odlas af all-
moge». Wi skulle dcrförc wilja rada hwarje omtänksam hus-
moder att förskaffa sig frun af dessa wäxter, hwarigenom hon
lunde bli i tillfälle utt »»der hela sommarens lopp förse sitt
hushall med en sund och god föda, och ego. c» omwcxling i
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den nägot enahanda mat> hon wanligtwis bestar, ända till deh
"nypoteterna" kunna förtäras. I sammanhang härmed wilja
wi äfwen påpeka de ofantliga massor swampar, som ärligen fä
ruttna bort utan att komma till nägon nytta. En klok hus-
moder borde lika litet underlåta att om hösten insamla och salt»swamp för winterns behof, som att förse sig med sallat och
spenat till wärcn. Dehutom kunde fwampinfaltningen blifwa
en källa till inkomst och förwärf, ty i Helsingfors betalas saltswamp med 1 mk 60 p. lisp. Alla fwampar duga dock ej att
begagna, ty några äro giftiga (t. er. fiugfwampen), hwarföre
wi wilja göra detta häftes läsare uppmärksamma pä ett i lan-
dets boklador tillgängligt arbete, hwarur man lär sig bäoe
hwilka swampar äro matnyttiga och sättet att förwara dem.
Boken heter "Kalle Skog, swamphuggare", och kostar 1 mark.

Sedan wi nu flyktigt betraktat de wärter, som framal-
stras i wärt eget land, skola wi wända wära blickar till de
warmare länderna, hwareft de wärter finnas, som i menniskans
hushållning intaga det wigtigaste rummet.

Först hafwll wi dä att betrakta riset, hwilket i ärtusen-
den utgjort och utgör den förnämsta födan för sydöstra Asiens
millioner innewänare. Numera wärer det i alla warma län-
der och utgör, ehuru ej pä längt när sä närande som sädes-
arterna, en wigtig beståndsdel i den meuskliga födan. I alla
jordens länder fortares det p.ä samma sätt som hos oh nemli-
gen som gröt. Niset wärer företrädeswis i laga sumpiga trak-
ter, ehuru äfwen andra slag finnas, som wäxa pä torra stäl-
len. Ett »växande risfält har nägot tycke af ett kornfält hos
oh. Det ger wanligen 40 till 50:de kornet och af denna wärt
beredes arrac, Icke mindre wigtig än riset är den i Amerika
wäxande majsen. Af alla sädesslag uppnär majsen den stör-
sta höjd, ty den kan blifwa ända till 14 fot hög, och är owil-

det mest gifwande, ty den lcmnar 400:de kornet. I
Mexiko, hwareft majsen företrädeswis trifwes, kunde man i an-
seende dertill att dm wärer och mognar mycket fort skörda tre
gänger ärligen, ehuru de lata innewänarne wanligtwis nöja sig
med en enda skörd. Der utgör den äfwen säwäl den rikes som
den fattiges hufwudsakliga föda och dryck, ty af den brygges
äfwen ett slags öl. Af majsstänglarnes fota saft beredes bran»
win, hwilket af resande beskrifwes som nägot afskywärdt,
men som dock med smak fortares af Merikanarne. Till Euro-
pa hemtas obetydligt af denna wara, som af tyskarne kallas
"turkiskt korn." Majshylsorna begagnas till stoppning af ma-



7

drasser, samt till förfärdigande af sämre papper. Dessa begge
nu betraktade wärter tjena befolkningen pä fastalanden till föda;
innewänarne ä Söderhafwcts öar erhålla deremot sin näring
frän brödträdct, hwars frukter de förtära. De äro tillstor»
leken som ett barns hufwud, och afplockas träden innan
de blifwit fullkomligt mogna. Kärnan är af snöhwit färg, ochsom rä oätbar, hwarföre man skär den i tunna fkifwor, hwilka
inliudaäe i blad, stekas mellan heta stenar. har
den en smak af hwetebröd, blandadt med potetcr. Afwcn till
annat föda är brödträdet nyttigt; af dch bast förfärdigas
kläder, och af weden tillwerkas bätar. En annan utmärkt
wäxt, som söderns bcbyggare begagna till sitt uppehälle, är
ban anas, med.sina »välsmakliga frukter, hwilka förtäras än
räa än stekta. Äfwcn bladstjelkarnas fibrer blifwa för menni-
skan nyttiga, i det de finare lemna materialet till det »vackraste
muslin, och de gröfre förarbetas under namn af manillahampa
till starka tag o. s. w.

Dessa nu betraktade näringswäxtcr hafwa antingen wa<
rit jcmförelsewis späda örter, eller ock mindre träd; wi wilja
nu tala några ord om de wäxtcr, som säwäl genom sin storlek,som äfwen genom sin wackra smärta gestalt erhållit det wäl-
förtjcnta namnet af »växtwerldens furstar palmerna. Pal<
merna skilja sig frän andra »växter derigcnom att de ej äga
några grenar, utan i toppen af den jcmntocka höga stammen
bara de en krona af de »vackraste blad, hwilka, delade som de
äro, skifta i alla färger, frän det mörkaste grönt till nästan
silfwcrhwitt, ja blad finnas hwilkas färgteckning påminner om
de »vackra fjädrarnc i en pafogelstjert. Mest framstående bland
palmerna är kokospalmen, bäoe för sin höga resliga gestalt
(den kan blifwa till och »ned 80 fot hög) och för den stora an-
wändning den finner i de södra länderna, der den allmänt »vä-
xer. Kokosnöten innehåller som ung en mjölkartad »välsma-
kande »vätska, som af resande mycket berömmes. Dä den blir
äldre hårdnar mjölksaften något, och bildar en nöt, som i smak
påminner oiu »valnötens. Denna wäxt lemnar Söderhafwets
innewänare icke allenast mat och dryck, utan af och nötter prcs-
sas äfwen en olja, som dels anwändcs till upplysning i lam-
por, dels förarbetas till ljns och twäl, hwilka icke hwad priset
»vidkommer blifwa dyrare au talgljus, men kunua i lyskraft »väl
jcmfuras med »vaxljusen. Denna olja begagnas äfwen wid
twalfabrillltioncn. Af fruktens stal förfärdigas kärl, säsom kop-
par, skalar m. m. Af bladskaften förfärdiga inncwauarne qwa-
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står, hwilka af sjökaptener äro mycket eftersökta, emedan de äro
synnerligen lämpliga för rengörandet af skeppsdäcken. Af bla-
dens midtclnero*) weta qwinnorna att förfärdiga konstrika
kammar, hwilka de sedan medelst kokosträdets bark färga röda.
Af bladen förfärdigas fmakfulla korgar och wackra mattor, som
i utlandet winna stor affättning. Af kokosträdets wcd bygga
säwäl de ursprungliga inncwänarne, som till dessa öar inflyt-
tade européer fina boningar, hwilka de betäcka med kokospal-
mens blad. De äldre trädens wcd, som har en rödgul färg
och är genomdragen med fwarta ädror, utförcs i stor mängd och
förarbetas, isynnerhet i England, under namn af piggswinsträd
till möbler. Af bladen, när de ännu äro helt fmä och fpiida
och hälla pä att flä ut, fä innewanarne en rätt som kallas
palmkäl. Orsaken hwarföre man högst sällan förtärcr denna
rätt är att om bladen, dä de slä ut, afstäras, wcixten dör ut.
De skidor, som understöda de gröna bladen, afskalas, och hafwa
dä likhet med groft wäfdt tyg, och begagnas äfwen af inne-wanarne till säckar, bätfcgel m. m. Fruktskalct omklädcs af en
bllstlik wäfnad, och af denna förfärdigar man de starkaste tag.
De äro i handeln kända under namn af coirtäg. En resande
wid namn Vennett berättar att under en häftig storm, som
han upplcfde omborg pä ett skepp, säwäl hamptägen som jern-
kettingarne söndersletos, tills slutligen ingenting annat höll
ständ än ett smalt coirtäg, wid hwilkct fartyget lugnt trotsade
owädret. Af blomhylsorna erhällcr man, om i dem göras in-
skärningar, ctt sött win, kalladt toddy eller palmwin, hwilkct
genom dcstillation förwandlas till stark berusande arrak. Lätcr
man detta win afduusta erhällcr man fockcr, men sär det öf-
wcrgä till jäsning winner man den bästa ättika. Wi se så-
lunda af hwilken ofautlig wigt kokospalmen är för Södcrhaf-
wets ö-inncwänare, dä allt af den kan begagnas till dcras
nytta.

En annan icke mindre wigtig palm pä de asiatiska öarne
är sagopalmen, af hwars märg fäs fagomjölct. Största
delen fortares wisscrligcn af ö-innewänarne, men äfwen till
Europa utskeppas stora massor, der det förekommer i handeln
dels fasom stärkelse, dels säsom gryn. Dcfmtom äro äfwen
andra delar af denna palmart ganska nyttiga. Af de outwcck-

*) Betrakta wi ctt blad, t. ex. ett grodblad, finna wi att genom den
gröna massan, »f hwilken bladet bestar, löpa fina hwita eller ljusgröna
trädar; dessa kallas bladnerver.
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lade bladen förfärdigas kläder, bladskaften nyttjar nian till sta-
ketcr, bänkar och stolar; bladen utgöra ett ypperligt taktäck>
ningsmedcl, och af barken göras rännor. En motsats, hwao
utseendet widtommcr, till dessa nu nämnda twcnne höga res»
liga palmer utgör den laga, oansenliga - ja man kunde säga
fula sagucrpalmcn, af hwilten fäs det kostbaraste och ange-
nämaste win, genom att asskära blomstängeln, och uppsamla den
derur flytande wätskan. Nötterna kuuna begagnas som för-
swarsmcdcl, ty läter man nägra nötter ruttna i matten, blir
detta sä frätande att deh blotta »vidrörande förorsakar sanslös-
het. Man har dcrförc begagnat det wid förswar af fästnin-
gar, hus m. m. och öfwerhällt de anfallande med en mängd af
detta watten, som aldrig underlåtit att göra önskad wertan.
Ännu en palmart återstår -oh att betrakta pä de ostindiska ö-
arne, förrän wi wända wära blickar mera westcrut, för att äf-
wen lära känna de palmarter som pryda Afrika och Amerika.
Denna palm är arekapalmcn. Woro de wi fornt betraktat
nyttiga för mcnnistan i det de tjennde henne till lifsuppchälle, sä
utgör denna en källa, om wi sä fä uttrycka os;, till hennes
nöje, men lika onyttig och skadlig som tobaksplantan är för
Enropcen och Amerikanaren. Ö-innewnnarne tugga nemligen
denna palms gula, plommok liknande frukt jemte bctclblad och
kalk, alldeles som man tuggar tobak hos oh. Den har en be-
rusande werkan, samt färgar läpparnc röda, och tciudcrua, hwil-
ka den mycket skadar, smarta. Till utseendet påminner denna
palm nägot om kokospalmen.

Den första palm, man wid resan wcsterut anträffar pä
westra indiska halfön och ö'n Ceylon, är den wanliga winp al-
men, af saften i hwars outslagna eller outwcckladc blommor
bercdes ett läskande win och socker. Madhinnorna kunna cm-
wnndas som papper. Ncscr mnn widare wcsterut, kommer man
till Arabien. Här möter oh äter en ny palm, den 50 fot höga
dadelpalmen. Frän Arabien, hwarcst detta träds frukter ut-
göra de kringirrande Arabernas nästan enda föda, har detta
träd spridt sig till hela norra Afrika, Palestina, Syrien och
Persien. En palm kan ärligen lcnma 200—300 skalp, frukter
eller som de kallas dadlar. Dessa äro köttiga frukter, och haf-
wa som mogna en genomskinlig gul eller rödaktig färg, med
stenhård tärna. Genom att pressa dadlarne erhälla Araberna
dadelhoning, hwaraf de bereda win. Är den nu uänmda pal-
men af synnerlig wigt för Afrilanarncs lifsuppchälle, sä inta-
ger den ä Afrikas wcsttust wärandc oljopalmcn en ännu wig-
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tigare plats i werloshandeln. Stora qwantiteter palmolja ut-
föras ärligen till EnHland. Wanda wi slutligen wära blickar
mot Amerika, finna wi der helt och hållet nya palmarter, »vis-
serligen af mindre nytta och betydenhet för menniskorna än
gamla werldens, men wida öfwerträffande dem i skönhet. Wi
wilja påpeka nägra af de wigtigaste. Wi hafwa dä Carnauba,
af hwilken wax erhällcs. Afskär man nemligen bladkronan och
torkar den i skuggan, afsöndrar den wax, som man sedan kan
tillgodogöra. Den par gänger kokade frukten lan ätas, och
med bladen kan man täcka tak: man har exempel pä att tak
täckta med dessa wäxters blad under 20 ärs tid emotstätt reg-
nets och stormarnes häftighet. Märgen tjenar till födoämne.
Widare drager Antillernas kälpalm wär uppmärksamhet till
sig genom sin sköna wäxt. Af de- outwecklade bladen erhälles
ml. Den armstjocka hwita kälen är ungefär 2—3 fot läng.
Äten rä, pämiuner den genom smaken om mandlar; äftmn ro-
stad t smör eller kokt är den en god föda. För att ätkomma
den brukar man nedhugga hela trädet.

- Dessa nu betraktade wäxter hafwa alla i mer eller min-
dre grad tjenat mennifkan till föda; oh äterstär att äfwen lära
känna nägra af dem, hwilka antingen lemua henne dryck och
läkemedel, eller som utgöra en krydda wid hennes anrättningar,
eller som slutligen tjcua henne till beklädnad. Wi päträffa d»
först den lilla böna, som nu blifwit nära pä en nödwändighets-
wara säwäl i den rikes palats som i den fattiges oansenliga koja

kaffe-bönan. Den utgör frukten af det i Abysinien och Ara-
bien wildt wäxcmde kaffeträdet. Derifrän har detta träd blif-
wit fördt till Westindien och Amerika, hwarifrän nu ärligen
stora massor utskeppas. Kaffeträdet uppnår, dä det obchin-
dradt sär wäxa, en höjd af 15—20 fot. Dch blad likna nå-

got lagerbärsbladen; blommorna äro hwita och wälluktande.
Frukterna äro röda, och inom detta röda omhölje ligger den
säkllllade kaffebönan. Till sin trefnad behöfwer kaffeträdet
wärme, thcrmometcrn sär aldrig falla lägre än till -s-10
grader; inträffar detta, dör trädet ut. Frän Arabien hämtas
det bästa kaffe, kalladt Mocca kaffe, som lätt skiljes frän de
öfriga kaffesorterna derigenom att bönorna äro smä och af
mörkgul färg. De bönor, som hafwa en i blätt stötande färg,
anses som de sämsta. Kaffet (afkok pä den rostade och ma-
tade bönan) mättligt förtärdt werkar muntrande och lisman-
de, hindrar' sömn,' samt stärker efter sträng ansträngning.
Kaffe dcrcmot förtärdt ymnigt, werkar skadligt. Denna dryck,
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som nu är sll allmän i Europa, att näppeligen någon töja
lär finnas, som skulle sakna sin kaffepanna, har ej alltför länge
warit tänd. Det är först sedan 1650-talet, dä i London öpp-
nades det första kaffehus af en ditflyttad grek. I Arabien,
Syrien, Persien och Turkiet är kaffe drickandet mycket mera
allmänt än ide nordliga länderna. Der uudfägnas man hwil-ken tid pä dagen som helst med kaffe (utan grädda och socker)
ur smä koppar. Läsaren ma ingalunda tro att dessa folks
kaffe liknar wärt nej twärtom: det wi bortkasta begagna
de. De mala ncmligen icke sitt kaffe utan stöta det i mortlar
till det finaste pulwer, hwarigenom kaffet äfwen kommer att
något likna en tunn gröt. Af kaffeträdets rostade blad bere-
dcs äfwen ett slags the, kalladt kaffethe. Dels af brist pä
kaffe, dels för att hushålla med denna dyra wara utblandar
man det med andra ämnen eller ock begagnas andra föremal
ur wäxtriket för att ersätta kaffe. Det är naturligt att de ej
helt och hullet kunna ersätta det, men nägra af de ämnen wi
straxt skola omtala äga likwiht denna förmåga i större eller
mindre grad. Nertill nyttjar man t. ex. de rostade fröna af
den hos oh wid bäckar och stränder wildt wärande gula wat-
tcnliljan, som sägas, hwad smak och egenskaper »vidkommer, be-
tydligt likna kaffebönlln. Som ersättning för kaffet har man
widare, dels i blandning, dels ensamt, begagnat rostade ek-
ollon, ärter, bönor, räg, korn, ja till och ined wälrostndt hwcte-
bröd. Säsom tillsats till kaffet begagnas hos oh ganska all-
mänt cichoria. Wi kunna ej nog förundra oh öfwcr att man
ej begynt sjelf odla denna wäxt, som mycket wäl skulle trifwas
här, »tan hellre låter fina penningar ga till utlandet för denna
wara. Öfwcrtygade att mången wid närmare eftersinnande
stall fjelf begynna med cichorieodling wilja wi här i korthet
omnämna pä hwad sätt den gar till. Pä wären utsäs cichorie-
fröua glest i en gödslad och litet fuktig åker. Under sommarenrensas landet par gånger, hwarwid äfwen, ifall plantorna kom-
mit att sta för nära hwarandra, en del bortrensas, pä det röt-
terna ma fä tillfälle att fritt utweckla sig. Innan blommorna
hunnit slä ut, upptagas rötterna, twättas wäl, och sedan de
blifwit sönderskurna och torkade, äro de färdiga till begagnan-
de. Cichoriefrön för nägra penni lemna tillräckligt rötter för
ett hushälls behof under ett ärs tid. Oftast äro det i han-
deln tillgängliga målade kaffet och cichorian förfalskade genom
tillsatts af andra ämnen. Derom yttrar sig en författare:
"Det har sitt egna intresse att iakttaga huru de särskilda yr«
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kena hjelpa hwarandra för att göra förfalskningen rigtigt fnll-
ständig. Kaffehandlnrcn förfalskar filt tuffe mcd cichuria för
att öka sin winst; cichoriefabritantcn fin cichoria med wcnctiausk
bolus (en felaktig lera) för att hans wara mä finna behag
för kaffehanolarcns ögon, och tillwcrtaren af bolus mal finwarn tillsammans mcd tegclmjöl för att genom billigt pris och
wexlandc färger tillförsäkra sig sin principals, cichoriefabrilan-
tcns gunst och bewägcnhct."

Ett annat dryckcsämne, som äfwen wunnit en betydlig
utbredning, ehuru den ej kan jcmnföras mcd kaffets, är thect.
Theets egentliga hemland är Ehina, och det fäs af bladen af
dcn dcr »växande thcbusten. Den uppdrages af frön, som ut-
sås i Mars. Wid ctt ars äldcr flyttas busknrne och afskäras
till omkring 3 fots höjd, hwarigcnom de skjuta tätare skott.
De plautcras i rader, och hafwa dä ungefärligen fmnma ut-
seende som cn rad af krusbärsbuskar i wära trädgårdar. Blad-
skörden bcgynncr först i 3 ellcr 4:de ärct, och afslutar med det
10:de. Buskarna trifwas bäst pä torra soliga sluttningar.
Bladen insamlas fiere särskilda gånger, och crhälles af de spä-
da, ännu icke utwccklllde bladen det bästa och finaste the. Uti
handeln finnas twenne olika slag af the: grönt och brunt. Den
olika behandling thebladcn undergå är orsaken till denna deras
olikhet. Da dc gröna thebladcn blifwit afplockade frän qwi-
starnc, kastas de i heta pannor och upphettas under omröring,
hwarigcnom de fa den mörka färg wi se dem hos oh äga. Pa
den kortare ellcr längre tid thcbladen warit utsatta sör denna
röstning bcror theets olika wärde. I China, thcets hcm-
lllnd, fortares thect sälnnda att man lägger bladen i cn liten
kopp och häller tokhctt wnttcn öfwer dem. Sedan bladen fatt
sig pä bottnct, dricker nian theet utan nägot slngö tillsatts. I
China älskar man ej kallt wattcn, utan släckes törsten med the.
Européerna dricka sällan the utan att tillsätta socker och gräd-
da. I Nyslland brukar man i stället för grädda cn citron-
stifwa. Thcct har liksom kaffet en upplifwande werkan och häl-
ler den sömnigc waken. I södra Amerika plägar man, sedan
man druckit the, bjuda omkring de utlakade thcbladeu bland gä-
sterna, hwarwid hwarje gäst tager sin del. Man begagnar sig
der af theet pä dubbelt sätt både som lifwande dryck och som
en närande spis. I södra Amerika wärcr ett the, det sätalla-
dc Paraguaythcct, hwillet dock obetydligt utförcs. I Europa
drickcs the förnämligast af Engelsmän, Holländare och Ryssar.

Da wi förtära ware sig kaffe ellcr the, tillsätta wi ett
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ämne, som wi nu skola gä att betrakta, ncmligen sockret. Soc-
ker erhällcs pä mångahanda sätt och frän mänga wärtcr. Wi
fä socker, utom frän frukter och drufwor, frän sockerröret, soc-
kerlönnen, hwitlietan (närstående wär rödbeta), frön, som wi
förut sägo, palmer och majs. Ja! wi tillwerka tillochmco soc-
ker af potatis och andra mycket ftärkelschaltiga ämnen, af säg-
spän och lumpor, om bchofwet fa påkallar. Millioner menni-
stor sysfelsättlls med odlingen af de wärtcr, frän hwilka socker
kan utdragas. Den största mängd socker erhålla wi frän
fockcrröret, hwilket, egentligen hemma i gamla wcrldcn *), odlas
i stora quantitetcr i Amerika, hwarifrän nästan allt det socker
henitas, som i Europa förbrukas. Med wär manliga wah har
sockerröret hwad yttre utseendet widkommcr en stor likhet, en-
dast blomman är olika. Stängeln har utefter hela sin längd
afsatser eller leder, hwarifrän blad utwära: allt efter det röret
tillwärer i längd affalla de nedre bladen. Sockerröret blir
wanligen 10 fot högt och twa tum tjockt. Det fordrar för att
kunna trifwas ett warmt klimat och fuktig jordmän. Omedel-
bart efter blomningen afskäres röret, emedan saften dä är ri-
kast pä fockcr. Som det törhänoa torde roa läsaren att lära
känna huru sockcrbcredningcn tillgär, wilja wi här lemna en
bcskrifning pä den. De afskurna rören föras till en qwarn,
der saften utpressas ur rören genom deras framdrifwandc mel-
lan twcnne jernwalsar. Till den nfsöndrade saften sättes o-
släckt kalk för att fränskiljn de gröfre wäxtdelarne. Derpä ko-
kas saften sä fort som Möjligt, tills den blir af siraps tjocklek.
Nu far den stä något, hwarwid sockret afsöndrar sig och en del
qwarstär i flytande form kallad "Melah." Sockret befrias nu
frän melassen och är derpä färdigt att försändas till Enropa för
att,dcr widare renas och inga i handeln. Af melassen crhäl-
ler man genom diftillation rom. Af sockerlönnen, som wä-
rer t norra Amerika, crhälles genom aftappning af des; faft,
alldeles som wi uttappa björklake, en sockcrhaltig wätska, som
genom inlolning bcredes till socker.

Hafwa dessa nu betraktade treune wärtalster, kaffet, theet
och sockret, bidragit till att förljufwa menniskans tillwaro, sä
gäller detta i icke mindre grad äfwen om den frän wcirtwcrl-
dcn likaledes hemtade bomullen. Bomull utgöres af en ull-

') Europa, Asien och Afrika kallas med ett gemensamt namn gamla
wnlden, dä Amerika, som jörst 14!)2 est. Chr., blef bekant för Européerna,
lallas nya werldcn.
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Mg beklädnad kring bomullsfruktcns frön, hwilken afplockas
dä fröna blifwit mogna. Wid tillwcrkuingen af kläder har
bomullen betydligt undanträngt linet, och har derigcnom blif-
wit en källa till förwärf för tusentals menniskor, isynnerhet i
England, dit ofantliga massor ra bomull ärligen införas, hwil-
ka sedan förädlade till tyger och garn utsändas kring snart sagdt
hela werlden. Af bomullen finnas twenne slag, den hwita all»
miinnast förekommande och den gula, hwaraf Chineserna bereda
det äkta nankinet. Af bomullswäxtens frön pressas olja. Den-
na wäxt trifwes endast i jordens warmaste delar, säsom Ost-
indien och mellersta Amerika.

Sedan de ämnen, som utgöra war beklädnad och som tje-
na oh till uppehälle, nu blifwit omordade, återstår oh att näm-
na dem, med hwilla wi krydda wära rätter och göra dem för
oh wälsmakligll. Bland de ämnen, som mest begagnas, är utan
twifwel kanelcn. Kanelen utgör barken af kanelträdct, hwil-
ket uppnår en höjd af omkring 25 fot, har blad som påminna
om lagerns, samt hwita wälluktandc blommor, hwilka sprida
en sa stark lukt att sjömän, förrän de ännu kunna se ön der
trädet wäxer, gissa till deh närhet. Frukterna, smä som ärter,
kokas, och lcmna dä en fet olja, hwaraf wälluktande ljus be-
redas. Af den gråa till utförsel odugliga yttre barken distille-
ras kanelolja. Det är nemligen den inre ljusbruna barkensom gar i handeln under namn af kanel. Kanclträdcts egent-
liga hemland är ön Ceylon i Ostindien. Af muskotnötträdets
frukt fäs muskot eller muskotnöt. Muskotträdct är ett stat-ligt wackert träd af 50 fots höjd med gröna breda blad, som
pä undre sidan äro gräa. Frnkten har samma utseende som
en persika. Det '/? tum tjocka gröna skalet öppnar sig, dä
frukten blir mogen, och blottar den af sin högröda mantel om-
höljda nöten. Manteln, som man orätt kallat för muskotblom-
ma, lossas dcrefter frän nöten. Innan kärnorna lemnas i han<
deln, neddoppas de upprepade gånger i falt och kalkwattcn, samt
läggas i hög, hwarcst de upphetta sig och genom afdunstning
förlora fin fuktighet. Orsakeu härtill är att man will bibe-
hålla kryddans styrka och förstöra dch grobarhct. Peppar fäs
frän en buske, hwilkcn wiirer pä Sumatra, lawa m. fl. indi-
ska öar, och till sitt yttre betydligt liknar murgrön. I den
menskligll hushållningen, företrädeswis i industrin, äro de frän
träden afsöndrade hartserna af synnerlig wigt. De crhällas
antingen derigcnom att »växterna af sig sjelfwa utswettas dem
eller ock genom att skada trädet, dä de utsippra, eller slutligen
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genom bistillation. Pä sednare sättet fä wi wär tjära, terpen-
tin m. m. Främsta rummet bland dessa hartser intager lik-
wiht kautschuken. Detta harts erhällcs frän ett träd, som
wäxer i södra Amerika, hwarest infödingarne förskaffa sig kaut-
schuken genom att i trädets bark göra djupa inskärningar/ Dä
den framkommer äger den en hwit färg, men färgas af rök
swart, emedan innewänarne, sedan de samlat ett tillräckligt för-
råd, för att fä den att torka, wärma den öfwer en mycket rö-
kande eld. Genom att tillsätta till kautschuken litet swafwel,
gifwer man den egenskapen att hwarkcn i wärme klibba sig ej hel-
ler i köld sammandraga sig. Denna upptäckt gjordes af Hancock
och Broding. Detta war en mycket wigtig npptäckt, och sedan
den tiden har man begynt att af med swafwel blandad kaut-
schuck (vulkaniserad kautschuk) förfärdiga alla slags »vattentäta
tyg, regnrockar, galoscher m. m. Blandas mera swafwel till,
erhäller man en härd massa, som kan skäras och antar polityr,
och anwändes i stället för horn, sköldpadd och trä. I handeln
påträffar man ofta pennskaft och dylikt af sålunda beredd kaut-
schuk. Upplöses kautschuk i rosolja, sär man en ypperlig »vagns-
smörja; smält och blandad med osläckt kalk gifwer den ett ut-
märkt kitt, hwanned man kan lufttätt tillsluta kärl; blandad
med gummilacka bildar den ett af de bästa lim, som ej förän-
dras af watten, och med utomordentlig fasthet förenar träd-
block med hwarandra. Kautschuken är begagnelig till nästan
alla möjliga saker. Ett icke mindre wigtigt ämne är gutta-
perchan, hwilken fas af trän, som wäxa pä Malacka (en halfö
i södra Asien), Sumatra, Borneo o. s. w. Frukten innehäl-
ler ett till matlagning brukbart fett. Guttapcrchan erhalles päsamma sätt som kautschuken, hwilken den äfwen betydligt liknar
till fina egcnfkaper. En synnerlig cmwändning har den crhäl-
lit derigenom att den, bragt i kokande watten, lätcr forma sig
till hwad som helst, och efter afkylningcn bibchäller den formden erhällit. Den begagnas till kärl, till »Vattenledningar och
dylikt, och utan denna skulle man ej »ned elektrisk telegraf kun-
nat sammanbinda twenne af watten skilda länder. Bland na-
turens underwerk äro de sakallade ko träd en, som wäxa i sö-
dra Amerika och pä ön Ceylon. Deras bark och märg äro
nemligen mycket rika pä en mjölksaft, som ganska »nyckel liknar
werklig komjölk, och hwilken infödingarne förtära. Är nägm
wäfters mjölksaft nyttig för mcnniskan, sä finnas deremot de,som äro i högsta grad giftiga. De frän Mancheniljträdets
lös nedfallande rcgndropparne betäcka huden med bläsor och
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bölder. Ur barken pä strychninplantan koka wildarne i sö-
dra Amerika det förfärliga wonraligiftet, hwarmcd de bcstryka
sina pilspetsar. Endast beröringen med Up a s-trädets mjölksaft
förorsakar de häftigaste smärtor och lifsfarliga inflamationer.
I latropha-roten finnes det närande mjölet-blandadt med
ett starkt gift. Ej af alldeles samma beskaffenhet, men dock
med bcslägtade egenskaper, ar en wäxt, som hwarje läsare
torde känna, och äfwen de siesta begagna, och denna wäxt ar
tobaksplantlln, hwilken frän Amerika blifwit öfwerförd till
Enropa, hwarest den nn förbrnkas pä hwarjehanda fatt. To-
baken är skadlig, ty bladen innehälla ett ämne benämndt nicotin,
hwilkct är ett sä starkt gift att>4—s droppar dcraf i rent till-
ständ kunna döda en hund. — Ett hithörande ämne är opium,
bcstäende af stelnad walmosaft, hwilket i läkarens hand är ett af
wara förnämsta och werksammaste läkemedel, men som beklag-
ligtwis äfwen wunnit en annan skadlig anwändning. Chinesci
och turkar tycka mycket om att röka opium. Af den ncrswälj-
da röken försättas de nemligcn i ett dwallitt tillstånd, hwar-
under de skola hafwa de angenämaste drömmar. Men det är
dock ett nöje, som kostar dem ganska dyrt, ty öfwcrdrifwct för-
tärande af opium förorsakar sinnesswaghet jemte det kroppen
betydligt mngrar. Opiirökarcn igenkäuner man genast pä hans
skrynkliga gula hud och wacklande gäng. I Indien begagnar
man till berusningsmedel den indiska hampan, hwars »verk-
ningar likna opiums. Betelnötcn hafwa wi redan omnämnt.
Som berusningsmedel begagna de finska stammarnc i norra
Sibirien flugswnmpen, hwilken wanligen, pä det att ingen
kraft ma gä förlorad, fortares af dem. Pä tal om berusande
medel kunua wi ej underlåta att äfwen omnämna winet, hwil-
ket ingaluuda är skapadt pä det menniskan dermed mä berusa
sig, ehnru sä ofta nog är fallet, utan till wär wedcrqwickclse.
Win pressas nr drufwor; beroende säwäl af wäxtställena som
beredningssättet fäs de mänga olika winsortcr, som förefinnas i
handeln. De sämre drufworna lemna russin; korinther öro
i Grekland wäxande sniä drufwor som sakna kärnor.

Wi hafwa sett wäxtriket lemna menniskan icke allenast
föda och dryck, utan äfwen boningar och kläder, men wärtwerl-
deu är wida frikostigare: den lemnar äfwen färger att färga
och pryda de sednare med. För att förstärka den gula färgen
wid färgerierna, samt att färga ostar med begagnas ro nen.
Denna färg erhälles frän roucuwärtens frukter. Fernbock
erhälles af ett i Brasilien wäfande träds märg. Sandel-
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trädet äter, som begagnas af säwäl snickare som färgare, wäxeri Ostindien.
Uti de sumpiga skogarne i Aucatan, äfwcnsom wid Cam-

peche och Hondnras wikarne i mellersta Amerika, wärcr med
största YPPighct det ansenliga träd, som leinnar handelns blä-
holts. Med campccheträdcts wcd färgas tyger swarta, gra,
violetta och blä, beroende pä hwilka ämnen tillsättas. En art
af mullbärsträdet, som i Brasilien förekommer wild, förser
wära färgare med det bästa gula färgträ. Af en uti Ostin-dicn, China m. st. länder förekommande wärts rot winnes gurk-
meja, hwilkcn företrädeswis begagnas wid färgning af ull och
silke. Den utmärkt wackra blä färg wt benämna indi go, er-
hällcs äfwen ur wäxtriket.

Wi hafwll nu pä dcsfa sidor, ehuru flyktigt och ingalun-
da uttömmande, behandlat det rikhaltiga ämne, som skildrandet
af wärternas nytta erbjuder; wi ha af utrymmet twungits att
endast päpcka nägra af de mest framstäende former och warit
nödsakade att förbigä tusende, hwilka alla, om ock icke i sä hög
grad som de nu nämnda, tjena mcnuiskan till nytta. Dä wi
nn ej kunna inläta oh pä smäsaker, wilja wi endast antyd-
ningswis päpeka den uytta wärtcrna göra i naturen i allmän-
het. Hwad först wärternas förhållande till den döda naturen
undkommer, hafwa de fatt sig den uppgift tilldelad att wid-
malthälla luften i rent tillständ. Wi weta alla att luften be-
star af tre med hwarandra blandade gaser: syre, qwäfwe och
kolsyra. Dä menniskan andas, insuper hon i sina lungor syret,
men utandas kolsyra, som är en giftig gas. Skulle detta o-
stördt fä fortfara, skulle snart allt lis pä jorden gä ut, men
en allwis skapare har sä inrättat, att wärterna genom de öpp-
ningar de äga pä sina blad, uppsupa frän luften kolfyran,
hwarwid de sönderdela den i dess bcggc bcständsdclar, syre och
kol, utsläppa syret änyö i luften och behälla kolet. De äro
således ett hufwudsakligt medel till luftens bibehällande i sitt
rena tillständ. Och dä wäxterna sedermera dö bort efter wäl-
fullbordadt arbete, sä betacka de jorden med en för sina efter-
kommandes fortwäxt och trcfnad nyttig mylla, eller hopa de sig
i lager af tors, brunkol eller stenkol, faint tjena i denna cgcn-
fkllp kommande menniskoslägten til! ett nödwändigt bränsle, bäde
för den husliga härden och fur fabrikerna. Wärterna ma nu
efter sin död öfwergä i hwilken af dessa nämnda former som
helst, sä stanna de likwäl endast en tid i dem. -Antingen sön«
derdelas de smäuingom af sig sjelfwa, eller och sker söndcrdcl-
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ningen wida fortare genom förbränning, dä deras kolhalt frän
fast form öfwergär i gasformig kolsyra och förflyktigas i luften.
Derigenom är ett hufwudwilkor uppfyldt för wäxtwerldens
fortfarande bestäud och luftens kolsyrehalt mäste i följd deras
bibehällas beständigt nära lika. Hwad äter djurlifwet bcträf-
far, sä är det wäl hwarjom och cnom bekant, huru behöfliga
wärterna för deh bcstäud äro. Om wärterna pä en lands-
sträcka skulle borttorka eller upphöra, fä skulle hwarje'djur för-
fwinna frän en fädan ort. Liksom wäxtcrna i afscende ä den
döda naturen uppfylla ett biändamäl genom att öfwcrtäcka och
pryda dcu utan dem kala och fwarta jorden, och sålunda göra
den för os; ljustig och angenäm, fä hafwa de äfwen, med af-

fecnde ä djurcus och färskildt menniskans lis, ätskilliga under-
ordnade warf, fäsom wi redan sett, att förrätta, säsom att
frambringa mångfaldiga högst märkwärdiga ämnen, som för
industrin äro mycket wigtiga, för åstadkommande af den lyx och
beqwämlighet som för den mer eller mindre bildade menniskan
är oumbärlig. Härwidlag röjer sig alltid en wis och »välgö-
rande plan, som synbarligen lämpat wärtwerldcu efter wärt
flägtes behof och beqwämlighet, och detta i fä hög grad att
man worc frestad att tro det wärterna wore till endast för
winnandet af detta fyftemäl, hwilket dock är af underordnad
wigt. Wärternas hufwudändamäl i deras förhällandc till dju-
ren är att tjcna dem till föda och näring; dessa äter i sin tu
tjena antiugen menniskan eller något annat djur till uppehäll>
Wärtwerldcu fyller sålunda, som wi sett, alla anspräk man p'>
den kan ställa, hwilket bäst synes om man betraktar deh fö»-,
hällande till naturens herre menniskan. Hennes föda frän
wärtriket är olika för de olika delar af jorden hon bebor, fä
t. er. fortares i de nordligaste länderna korn, dä oercmot Sö-
derhafsöarnes innewäuare tillfredsställa fin hunger med kokos-
palmens herrliga frukter, och bland alla de olika näringsämne
na finner hon alltid sädcma, som bäde till mängd och beskaffen-
het egna sig för »vidmakthållandet af hennes lif.

W. G.
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Anmälan.

Folkupplysningen, spridandet af en allmännare bildning c>cks>
till den jordbrnkande delen af Finlands inncwänarc är för wär
land en liföfräga, till hwars lösning ingen ansträngning bör skys,
ingen uppoffring aktas för stor. Ett folk sä litet och sä afskilot
till sitt läge som wart har icke räd att lata nio tiondedelar af sin»
audeliga krafter ligga owcrksainma, och tralsinnc, lättja och brott
äro okunuighctcns trogna följeslagare. Öfwertygad om dessa
ningar och i afsigt att, om ock i ringa mon, medwerta till folt»
bildningens befrämjande, har en krets studenter, hemma frän Ny-
land, företagit sig att till sine landsmäns gagn utgifwa ett ant»l
smä billiga häften, iunchällaude afhandlingar i olika ämnen, under
den gemensamma titeln: Pennibibliothek för swensta allmogen
i Finland. För det goda ändamålets skuld wnga utgifwarne
hoppas pä för salen intresserade personers wälwilliga medwerta»
till häftenas spridande.

Helsingfors i Mars 1866.

Följande wälwilliga omdöme afgifwcs om detta Penni
bibliothekS I:sta serie i Nordisk Tidskrift för Politik, Ekonomi °6
Litteratur, utgifwcn af G. K. Hamilton, Juni—Juli häftet a
1866:

"En af de mest glädjande företeelser inom den litteratur
som Finland har gemensam med Swerigc, är utgifwaudct af n
samling smärre populära skrifter för den fwcnfta allmogens i Fw
land upplysning, som under namn af Pennibibliothek setm
Mars manad innewarande är utkommit. Asfattadc i dcu enklast»
och mest populära stil och af ett synnerligen omwexlaudc iuucM
synas dessa smä skrifter mera än wanligt cguade till foltläsnin»,
och wi mäste önska ät dem äfwcn inom wärt fädernesland
bland wär allmoge all den spridning de förtjcna."


