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Intagen af den fynnerliga nytta och behagelighet Na-
tural-Hiftorienmed fig förer, har jag nyttjat alla til-
fållen at närmare och närmare vinna om

kundlkapde alfter en gynnande natur i mm ällkade fofterbygd
Finland frambringar. Men då jag endaft befedt minfta
delen af den rymd, fom innefattas af defs vidftråckta
gråntfor, måfte jag upriktigt tilftå, at mig felas mem
mycket i derma kännedom. De flåfta och fåkrafte un-
derrättelfer har jag fack hvad växtriket beträffar, hvar-
vid jag ej kan undgå, at mcd ikyldigafte tackiamhet er-
känna Profeflbren och Ledamoten af Kongl. Wafa Or-
den, Herr Dodlor KALMS famt Profeflbren och Ridda-
ren af (amma Kongl. Orden, Herr GADDS olnfkrånck-
ta ynneft och bevågenhet för mig. Uppå defla upgifter
tillika mcd det jag af egen erfarenhet kunnat inhämta,
vågar jag lårana till allmän granlkning närvarande karta
uptekning på de Medicinal växter, fom finnas vildt vä-
xande i Finland, för at vifa, huru frikoftig Skaparens
hand åfven i derma del varit emot mm Fofterjord.
Locus natalis eller ftållet, på hvilket jag förnåmligaft
och till någon myckenhet funnit dem, har jag uppå eg-
na obfervationer utfått vid hvar och en ort, utom hvad
{kårgårds växterna vidkommer, om hvilka mm anvis-
ning hel och hållen grundar fig på de anmärkningar
mig af Herr Profeflbren GADD benågit i detta ämne
blifvit meddelte. Härigenom har jag tiltrodt mig kun-
na tillkynda dem af mina vårda Landsman, fom hafva
at göra mcd Medicinal-vercket, fåfom ock dem, hvilka
till e^en nödtorft af inhemtka växter vilja tillreda fig
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läkemedel, den foxm-Sn,. At de uppå denna af m% i
defia få blad gifne anledning med lätthet och utan be-
tydande koftnad- kunna förikaffa ftg få mycket., fom
hvars> och ens behof kråfver. Til få allmänt ändamål
har jag ock härvid hållre velat bruka modersmålet, åa
de lärdas fipråk. Uppå fleres önikan aro Finika namnen
af mig införda fä många jag kunnat ofverkomma. För
öfrigt följer jag l upftållningen af detta arbete vår flo-
ra och dråpeliga Naturforfkares,, Herr Archiatern ©ert
Ridd..von LINNéS methode, fäiom den fåkrafte och all-
männaft antagne för Botanifter at leda ftg fram till kund-
feapen om: växter. Uptages min välmening denna gång
med ynneft, fkall fädanfr tjena mig till den kraftigafte
uprnuntran, at dageligen mer och. mer föka min forkof»
ran och. fålunda blifva min fofterbygd gagnelig.

MONANDRIÄ
MONOGYNIA..

Salicornia Europjea Herbacea Fk Sv. T. Uti Phar-
maciea tillredes af denna et Sal alkali, fom beftär få
väl atvegetabiiifkt, fom mineralifikt alkali,, af hvilka det
fenare leder fitt urfprung ifrån nåringsfaften,. den väx-
ten tager af hafsvatnet.. Denna växt- finnes, på Bjårckon
vid Hot/kär i Korpo till: någon myckenhet, åfvea på.
några, ftåilea i löffala,. famt^på WiUnés i Lebmo..

DIANDRIA,.
MONOGYNIA..

Vfronica officinalis. Fl.. Sv.. 12. Uti Pharmacien- Ve-
tonicce. Herha, (på Svenika Arenpris, på Finika.
£Kambartie^o) finnes, allmån pä', gamla. Sveder och på
tona backar.,

TRIA?tf~
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TRIANDRIA.
MONOGYNIÄ.

Yaieriana officinalis Fl. Sv. 34.. Pharm. Vakr/anct
Rad/x, hcrba, (Sv. Venderot, F. ruttajtutvi, fatjcmruofyo) år
allmän på fucktiga ilållen, och på hafsitränder i iikygd
af aibuikar.

Iris Pfeudacorus Fl. Sv. 37. Pharm. Acori Paluftris
Radix, (Sv. Svärdslilja, F. $ftielat'Uof>o) finnes nog allmän
i backar och vid Infjöftrånder.

DIGYNIÅ,
Tr-.ticum Repens Fl. Sv. 114. Pharm. Graminis Radix,

(Sv. Qvickhvete, F. et förtreteligt gräs,
växer till ymnighet i Trägårdar och åkrar, lamt flår
fvårligen derifrån at utrota.

TETRANDRIA.
MONOGYNIÄ,

Scabiosa arvenfis Fl. Sv. 117. Pharm. ScA/ofice Rodix,
hcvba, (Sv. Åkervådd) växer nog allmän ibland fåden.

Scabiosa fuccifa Fl. Sv. 119. Pharm. Marfus Diaboli
Radix, hcrba, växer allmän pä ångar om höften.

Asperui.a Odorata Fl. Sv. 121. Pharm. M.itr/fylvce Ra-
dix, hcrba, finnes på flere (fallen i Skären under bers; i
fkuggrika orter, fom vid Anavais i Tö/fida til myc-
kenhet.

Plantago Major Fl. Sv, 129. Pharm. P/ai;tag/.n/s
Radix, hcvba, finnun, (Sv. Groblad, F. tv.lttalefui) år all-
män på åker-renar och vid vågar.

ätxhemiua vulgaris Fl. Sv. 141. Pharm. Alchemilla
Radix, hcrba, (Sv. Daggfkålar, F. Äaimutfuioljo,) äfven all-
mån på åker-renar.
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Digynia.
Cuscuta Europsa Fl. Sv. 144. Pharm. Cufcutce Herba,

(Sv. Snarrefva) år nog allmän i humlegåtdar och på
näflan.

PENTANDRIA.
MONOGYNIÄ.

Anchusa Officinalis Fl. Sv. 161. Pharm. Bugh/fie Ra-
dix, herba, (Sv. Oxtunga) finnes til myckenhet i Rågå-
krarne vid Skåren, mera fållfynt i Tavaftland.

Cynoglossum ofticinale Fl. Sv. 162. Pharm. Cyno-
giofit Radix, herba, (Sv. Hundtnnga, F. tt>illiruol)o) finnes
vid byar, och hår i Staden på Slåttsgatan till myckenhet.

Pulmonaria officinalis Fl. Sv. 163. Pharm. Puhto-
navice macttlofce herba, år at mig funnen på Runfala o
och vid JVeck/erfvi tråfk nära till Borgå uti myckenhet.

Primula Veris Fl. Sv. 171. Pharm.Primulce veris Radix\
herba, fiores, (Sv. Oxelågg, F. Qxfyyå, (SapnMucfrl) all-
mån om våren uppå fkogsbackar i ikåren, finnes åfven
faft fållfynt i Tavaftland.

Menyanthes Trifolia Fl. Sv. 173. Pharm. Trifoiii
Aqttatici Herba, (Sv. Klöfver, F. SKaSdle,
finnes ymnigt i kärren.

Verbascum Thapfus Fl. Sv. 195. Pharm. Verbafiei
ftilia, växer tåmmeligen allmän uppe uti landet, til myc-
kenhet i Moubijerfvi , men nog fållfynt i fkären.

Verbascum Nigrum Fl. Sv. 197. Pharm. Verba/ci
Radix, fiores, växer allmän på backar och åker renar.

HyoscyamusNiger Fl. Sv. 199. Pharm. JffyojcyamiRadixy
herba, femma, (Sv. Bolmört, F. <2>iätt!;acUt) växer dil ym-
nighet vid hus och gårdar.

Solanum Dulcamara Fl. Sv. 201. Pharm. Dulcamar&
fiipites, (Sv. Qvesved;, F. finnes till myckenhet

vid
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5
Vid bäckar och gardesgårdar i Padas/oki, där den fådt
namn af J3iu'afan matjainum af den tankan, at fkator {kul-

le åta dels bår, fom jag dock ej märkt.
Rhamnus Cathartictis Fl. Sv. 202. Pharm. Spina Cer-

rhia bacca, (Sv. Getappel, F. SJtoftaraftrtn matjanpuvt) hnnes
till myckenhet i Nagit och Korpo {kåren.

Rhamnus Fransula Fl. Sv. 203. Pharm. Frangulte
,-ortex/ (Sv. Brakved, F. finnes till mycken-
het i Ikuggrika dåider i Tavaftland, och har Papiho ar-
gus Fn. Sv. 1074 famt Papilio Pvhamni Fn. Sv. 1042 till
fa trägna gåfter, at jag ej fållan träffat dem, i fynnerhet
efter et varmt rågn, til hundrade tal uppå denna buike,

Ribes Rubrum Fl. Sv. 205. Pharm. Ribium baccce (Sv.
Vinbår, F. växer på flere ftållen i Tavaft-
land, men till ftörfta myckenhet uti Öfterbotn.

Ribes Nigrum Fl. Sv. 207. Pharm. Ribis Nigri bac~
ccc, (Sv. Svarta Vinbår, F. Sotiijla yDijnamatja) finnes till
myckenhet i Padas/oki Sokn uti Tavaftland.

DIGYNIA.
Asclepias Vincetoxicum Fl. Sv. 212. Pharm. Hirun-

dtnarice Radix, herba, (Sv. Tulkegrås) ar den allmånna-
fte växt på fteniga ftrånder i Finika {kåren.

Flesniakia glabra Fl. Sv. 213. Pharm. Hemiarhe
Herba, år en af de fållfyntare växter jag träffat i Fin-
land. Uti Hdlola Sokn i Tavaftland har jag dock
funnit den uppå moar; fkulle den på minfta fått fredas,
ar jag fuker, ät den där fkulle växa till ymnoghet.

Chenopodium Bonus FTenricus Fl. Sv. 214. Pharm.
Boni Hcnrici Hcrba, (Sv. Lungrot) år åfven en af Fin-
lands iåilfyntare växter, vid Borgå har jag funnit et
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t>ch annat ftånd; med ganfka liten.culture kunde denna
nog frambringas till ymnoghet.

Chenopodium Rubrtim Fl. Sv. 217. Pharm. Atripli-
■cis fiylveftris hcvba, (Sv. Svinmålla, F. @avmi)cnt4) år et
allmänt ogräs i Trägårdar och Kålländer. Denna tilli-
ka med Nymphcea Jutea Fl. Sv. 469 tro Tavaftlånningar-
na, {kall förordfaka frö hos Svinkreaturen, obekant af
hvad grund.

Ulmus Campeftris Fl. Sv. 226. Pharm. Ultni cortex
medius, (Sv. Alm, F. 3^m"»a) mycket fäilfynt tråd i (kå-
ren , men allmännare uppe i landet.

GENTiANACampeftrisFl.Sv.23o.Pharm. Gentianclics hcrba,
(Sv.Steckgräs, F.itavtTOafcllo) finnes nog allmän på-hårdvalls
ångar.

Gfntiana Centauritim Fl. Sv. 232. Pharm. Ccntaiirii
minor/s Herba, Fiores, (Sv. Arun, Gyllenört, F.
fappO växer endaft i yttre {kåren och kan där med för-
del eultiveras, allenaft den fås på de ftäilen hafsvattnet
till någon tid kan updåmmas.

Laserpitium Latifplium Fl. Sv. 242. Pharm. Geirtin-
r?ce albct Radix, (Sv. Angiöta) träffas ibland på öarne i
{kåren, nog fäilfynt växt uppe i landet.

Heracleum Sphondylium FL Sv. 243. Pharm. Br.rh-
ece Ur/i herba, (Sv. Björnfloka F. finnes
i ikuggrika ftäilen på öarne i {karen till myckenhet.
Pbaltena Tortrix Heracleana Fn. Sv. 1334 är för henne
den våldfammafte gäft, fom ofca aldeles förftör den
lamma, och har jag icke fållan mifstagit mig, då jag
truck mig uti denna växten finna en ännu ej uptåckt
ört, tils jag fedan efter nogare granfkning igenkan dt
Heracleum af denna Phatena på et befynnerligt iätc för-
ändrad.

Angeli-
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Angetica. Archangelica FL Sv. 24). Pharm. Angdi-
r<g fiiivje Radix, hcrba, fem/na, (Sv. Angelica) är något
fållfynt, finnes dock tämmeligen ymnigt i Tavaftland
vid bäckar.

Angeiica fylveftris Fl. Sv. 246. Pharm. Angeliae fiyl-
veflris Radix, (Sv. Björnloka,. F. Äfli'f)Unputfl) växer till
myckenhet på våta ångar i Tavaftland och annorftådes.

Cicuta virofa Fl. Sv. 2-5.3. Pharm. Cicutce Herba vi-
widis, (Sv. Språngört, F. finnes i åar och bäc-
kar, uti Lebtno å vid Portas tårp till ftörfta myckenhet.

Ch.erophyixum fylveftre Fl. Sv. 257. Pharm. C/cu-
tarice herba, (Sv. Hundloka,, F. allmän vid
alla gårdar..

Pastinaca fativa Fl. Svec. 259. Pharm.. Pafiinacce ra-
dix £f feniintt, (Sv. Paifternack) växer vill på flere ftäi-
len i Finland, där hon fådt fig Ifrån Trägårdarna. Fle-
re Herrfkaper på landet har jag fedt fky dennas rot fom
förgiftig, då den vilde växer, men detta har härrörde
af mifstag på roten af Hyojcyamus Niger, fom med den-
na år aldeles lik; akid år och bfr dennas rot åtelig, den
må växa i Trägård eller vill på åkran.

Carum Carvi Fl. Sv. 260.. Pharm. C/ari Carvifietnina,
(Sv. Kummin, F„ växer allmänt i Leråkrar, me-
ra fållfynt i {kåren.

PiMPiNEii a faxifraga Fl. Sv. 261. Pharm. PimpincUct
nofirat/s Radix, herba, fem/na, (Sv.. Båckrot,, F. ifall*
Öaéfumiua) allmän; uppå fandbackar..

Tetragyivia..
Parnassia Fl. Sv. 268. Pharm. Hepaticce- albce Herba,

Fiores, * Slätter-Blomfter].växer nog, allmän på ångar aflargrund,.

PtNTAGY»
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Pentagynia.
DroserX Rotundifolia Fl. Sv. 273.Pharm. Rovis folit

herba, (SV. Maria; Silesbår,F. växer allmän ikärren.
HEXANDRIA.

Monogynia.
Convalearia Majalis Fl. Sv. 292. Pharm. Lilii COll-

-vallii Fiores, (Sv. Lilje convallie, F. Sef)tndnf*tcli) finnes
till flörfta myckenhet i {kåren på hållmar och annor-
flådes. Defs blommor har jag på fiere ftäilen fedc at-
plåckas, och fedan digereras i Branvin, hvaraf fkall
blifva et godt flagvatn.

Convallaria Polygonatum. Fl. Sv. 294. Pharm. Si-
gilii Salomonis Radix, (Sv. Båckbiad, F. tDMfriVDcfyfa) fin-
nes ymnigt i fkåren och uppe i landet vid bergsbran-
ter. Af dennes rot, fom ofta finnes till 1 tums tjock-
lek och öfver 1 alns längd, tillreda Finnarne i dyr tid
fig fmakeligare bröd, ån af Calla paluftris Fl. Sv. 822.

Acorus Calamus Fl. Sv. 297. Pharm. Calami Vulga-
ris Radix, (Sv. Kalmus) af mig endaft funnen vid Re-
&> å; torde dock annorftådes finnas till ymnighet.

Trigynia.
Rumex acutus Fl. Sv. 316. Pharm. Lapatbi acuti Ra-

dix, hcrba, feminrt, (Sv. Håftfyra, F. <é)Mlah, «g)CVT>O»
«£)iei'icfa) finnes ymnigt på fucktiga ängar.

Rumex acetofa Fl. Sv. 318- Pharm. Aceto/ce' Noftr.Radix\herba, växer tillråckeligen på ångar och åkerrenar.
OCTANDRIA.

Monogynia.
Vaccinium Myrtillus Fl. Sv. 333. Pharm. Myrt. hac-

ca, (Sv. Blåbår, F. Sftujhcfa) allmän i fkogar och backar.
Daphnb Mezereum Fl. Sv" 338. Pharm. Laureolcs

cortex,
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eortex, Coccognidiifetnina , (Sv. Kållarhalsbår, F. SftcSfid*
ttitn lliarjat) finnes vid Seleläs i Monhi/cr/vi Sockn til
flörfta myckenhet, åfven på holmarne i fkåren.

Trigynia.
Polygonum Aviculare Fl. Sv. 339. Pharm. Centum-

nodia Herba, (Sv. Trampgräs, F. allmän up-
på fumpiga ftäilen.

Polygonum Hydropiper. Fl. Sv. 343. Pharm. Per/i-
-caricc Herba, (Sv. jungfrutvål, F. §uli ntoljo) allmän fom
den förra.

DECANDRIA.
Monogynia.

Lcdum paiuftre Fl. Sv. 352. Pharm. Rosmarini fyl-
veftrts herba, (Sv. Sqvatram, F. (©uonputfu) den allmän-
nafte växt i kärren.

Pyrola Rotundifolia Fl. Sv. 360. Pharm. Pyrolce Her-
ba, (Sv. Vintergrön, F. Ädcnfucfa) växer nog allmän i
ftora ikogar.

Digynia.
Saxifraga granulata Fl. Sv. 372. Pharm. Sax/fraga

Alba Radix, herba, fiores, fiemiua, (Sv. Stenbråcka, K,
) växer på Runfalci 6 och flereftådes gemen-

figen på grufiga backar i ikåren.
Pentagynia.

SeduM acre Fl. Sv. 403. Pharm. Sedi M/novis Her-
ba , (Sv. Fetknoppar, F. nog allmän på tak
och backar.

Oxalis acetofella Fl. Sv. 405. Phirmac. A ctofillaHerba, (Sv. Harf/ra, F. (ctp<V Ä4ca api!4*J växer
allmän i ikogarna.

DODECANDRIA,
Digynia.

■ Agri
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Agrimonia Eupatoria Fl. Sv. 423.Vhavm.AgrimoniaHer-
ba, (Sv. Småborrar) en fållfynt växt utom fkåren, dar hon
finnes till myckenhet.

Trigymia.
Euphorbia Heliofcopia Fl. Sv. 425. Pharm. E/fula

Herba, (Sv. Råformsgrås, F.£i)dn nejfo) år ibland fållfyn-
tare växter, endaft af mig funnen i Hmtho Sokn uti Ta-
vaftland, fkall ock finnas hår ikring Staden.

ICOSANDRIA.
Monogynia.

Prunus fpinofa Fl. Sv. 432. Pbarmac. Acacia Noftr.
titrtex, Fiores, FruSfus, (Sv. Slån) finnes til ymnoghet i
Korpo Sokn , men ej längre i norr.

Trigynia.
Sorbus aucuparia Fl. Sv. 435. Pharm. Sorbi av.rupavi.tt

Bacca, (Sv. Rönn, F. i alla ikogar upp åt lan-
det finnes derma allmän, i fkåren något fållfynt, dock
på et och annat ftålle i backar.

Pentagynia.
ShäSA Filipendula FL Sv. 439. Pharm. Saxifrngdt*

Rubra Radix, herba, (Sv. Somilla, F. §otmm'lfof)o) växer
på kalljord, allmän i fkåren,' nog fållfynt i Tavaftland.

Spir/EA Ulmaria Fl. Svec. 440. Pharm. Ulmaria Ra-
dix , herba, (Sv. Ahlgrås, F. Singaiuil fytixtä) är en allmän
växt på ängar och åker-renar.

Polygynia..
Rosa Canina Fl. Sv. 441. Pharm. Rofa fylveftris

Fiores, fungifi. Bcdcgvar, Cynofibntifiem/mt, (Sv. Njupon, F.
örjflntappmv,) växer nog allmän i Tavaftland vid iten-
röfen och backar ; Apotihekarenas Bcdcgvar eller det
håriga gallåplet, fom pä denna finnes, förcrdfakar Cymps>
Ro/a Fn. Sv. 15.18'.

RwUS

!£ ) " ( §f|



Rubus Idarus Fl. Sv. 446. Pharm. Rubi Idai folin.
(Sv.Htlbn, F. <33utu, 'Jaabevma) växer i myckenhet vid
Stenröfen, men nog fäilfynt i yttre {kåren.

Pvusus Chamxmorus Fl. Sv. 449. Pharm. Chamamn-
ri fru/lus conditi, (Sv. Hjortron, F.-^uucame) växer all-
mänt i kärren.

Fragaria vefca.Fl. Sv. 450. Pharm. Fragaria ■ Herba,
(Sv. Smultron, F. aiimån på högländta ftäilen.

Potentilla anferina Fl. Sv. 452. Pharm. Anferina
herba, (Sv. Gåsört, F. vf)anf>enjalfa) allmän uti uttorckade
vatugölar.

Potentilla reptans Fl. Sv. 456. Pharm. Pentaphyll/i
radix, herba, år af mig ej mer än en enda gång fun-
nen på en holme vid Öfievfiundom gård i Sibbo Sokn,
torde dock finnas annorftådes.

Tormentilla ereiffi Fl. Sv. 459. Pharm. Torment/Ua
radix, herba, (Sv. Blodrot, F.^unajuttri) våxer allmän på
ångar.

Geum Urbanum Fl. Sv. 460. Pharm. Caryopbyllata
Radix, Herba, (Sv. Neglikerot) våxer till myckenhet på
åarna i {kåren,, på er och annat ftåile uppe i landet.

POLYANDRIA.
Monogynia.

Chelidonium Majus Fl. Sv. 46>. Pharm. Chelidonii
Majoris Radix, herba, (Sv. Svalört, F. J\!cl&avUoI)0) finnes
nåftan aiimån vid gårdar och åkergården.

Nympma alba Fl, Sv. 470. Pharm. Nymphaa allra
Radix, Fiores, (Sv. Sjöblad, F. Äilroe) finnes måft i al-
la infjéar. Roten af denna käfta Bönderne på ugnen i
fina porten och tro fig derigenom kunna, förjaga Syr-sorna.

Tilia Europas Fl. Sv. 471. Pharm, Titta fiores, cor-
B 2 tex
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tex interiör, crrhoncs, (Sv. Linn, F. WjniplUf, IcfjmtJé) va-
;ter tåmmeligen allmän i fkogarna, till ftörfta mycken-
het finnes den i Padas/oki Sokn uti Tavaftland, och haf-
va Bönderne af den lamma dårftådes en betydande in-
komft, hälft öfver hundrade lafs baft årligen derifrår»
hit till Staden fiåpas, fom fedan af Bönderne i {kåren
akid väl betala*.

TrigyniA.

DEifinNiuM, Confolida Fl. Sv. 47 j. Pharm. Confilida
Regalis fiores, (Sv. Ridderfpåre) flår ibland i Rågåkrarne
uti {kåren, till åfventyrs med någon fåd ifrån Sverige
öfverkommen, tor med tiden blifva allmännare.

Polygymia.
Anfmone Hepatica Fl. Sv. 480. Pharm. Hepatica No-

h/l/s Herba, fiores, (Sv. Biåfippa, F. iftpftfucfci) våxer öf~
ver alt i fkogarna.

Anemone Pulfatilla Fl. Sv. 481. Pharm. Pulfatiila
Herba, (Sv. Backfippa, F. j^atiti finifcllo) år en nog fåll-
fynt växt, det enda ftället, fom mig år bekant, på hvil-
ket hon våxer till någon ymnighet, år Salo malm emot
Bjerna Sokn.

Anemone Neraorofa Fl. Sv. 48?. Pharm. Ranunculi
albi fiores, (Sv. Hvitfippa, F. SÉBuofyttljUmd) allmän om
våren vid hackar och ångar.

Ranuncuius. ficaria Fl. Sv. 496. Pharm, Chelidonii
minorts Radix, herba, (F.^aanpdfyfiiHl) finnes vid fkå-
ren, åtvenioni har vid Åbo uppå fkuggrika ftäilen.

DIDYNAMIA.
Gymnospermia.

Ajuga Pyramkialis Fl. Sv. 5-12. Pharm. Con/oJida
Media Herba, (Sv. Kåringruka) till, myckenhet har jag
endaft funnit denna vid Borga och i Bjemo,

Bexoni-
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Betonica officinalis Fl. Sv. 515. Pharm, Betonicce
Herba, Fiores, våxer i Nyland på några la ftållen.

Mentha Arvenfis Fl. Sv. 5:16. Pharm. Mentba fylve-
ftris Hcrba, (Sv. Mynta, F. Sftintu) våxer gemenligen
på lågiåndta och fuktiga ftållen.

Glecoma Hederacea F). Sv. Jl3. Pharm. Hedera ter'
reftris Herba, (Sv. Jordrefvor, F. SÖiaahl)Untflia) växer
nog allmän vid gårdesgårdar och åker-renar.

Lamium album Fl. Sv. 520. Pharm. Lamii albi Herba,
(Sv. Blindnåfla F. finnes allmänt i Kornåkrar.

Leonurus cardiacaFl. Sv. 532. Pharm. Cardiaca Herba%
(Sv. Bonåiia) finnes vid gårdar och byar.

Clinofodium Vulgäre Fl. Sv. 533. Pharm. Calamin-
tha montana Hcrba, \Sv. Bergmynta) våxer allmänt vid
Kaikbråtten i Pargas och pa torra backar.

Origanum vulgäre Fl. Sv. 534. Pharm. OrigamV.tlgaris
Hcrba, (Sv. Dofta, F. mefoimirrami) aren fållfynt växt up-
pe i landet, men finnes til myckenhet i yttre {kåren.

Thymus ferpyllum Fl. Syl 535. Pharm. ferpyili Her-
ba, (Sv. Backtimjan, F. muilfomol;&) våxer näftan allmän
på backar och fandheder.

Angiospermia.

Eufhrasm officinalts Fl. Sv. 543. Pharm. Euphrafia
Herba, (Sv. Ögontröft, F. tummen fu?oi|ifu&) våxer all-
mån på lågiåndta ftållen.

Antirrhinum Linaria FL Sv. 557. Pharm. Linaria
Hcrba, (Sv.. Flua;blomfter, F. $if)t>cf)pellatr>a) våxer på å-
ker- renar, i {kargarden på holmarne tii ftörfta myc-
kenher.

Scropkularia nodofa Fl. Sv. $60. Pharm. Scrophula-
rits Radix, (Sv. Fienört, F. ©ppfenjflUvO finwes til tåm-

B 3, melig
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melig ymnighet vid Borga och i gamla Sveder uti Ta-
vaftland. ,

TETRADYNAMIA.
Siliculosa.

Thlaspi Arvenfe Fl. Sv. 574. Pharm. Thhfipeos fe-mma, (Sv. Penninge gräs, F. £a(f'u f>ctnd) allmän våxt på
alla åkrar.

Thlaspi Burfa Paftoris FL Sv. '$76. Pharm. Burfa
Pafloris Herba, (Sv. Nåldynor, F. lutucfa f>eiud) växer
fom den förra nog allmän.

Siliqvosa.
Sisymbrium Sophia FL Sv. 595. Pharm. Sophia fiemi-

na, (Sv. Stillfrö, F. £saUtUof)o) allmän våxt i kålländer, på
tak och åkrar.

Erysimum Officinale Fl. Sv. 598. Pharm. Eryfimi Her-
ba, (F. ) växer gemenligen vid gårdesgårdar
och byar.

ERYSiMUMAlliariiFl.Sv.6oo,Pharm.v4///^r/'^Ä'r^/,{Sv.Flvit-
löksgrås^J^nftlauhn pvtfvåxergemeniigen med denförra.

MONADELPHIA.
Decandria.

GERANiuMßobertianumFl.Sv.6i9.Pharm.(7f^;;/7i?o^r-l-
tiani Herba, våxer på berg och klippor, til myckenhet
har jag iedt den i Borgå vid Kyrko muren, år annars
en af de mindre allmänna örter.

DIADELPHIA.
Hexandria.

Fumaria Officinalis Fl. Sv. 630. Pharm. Fumaria Her-
ba, Jemina, (Sv. Jordrök, F.'jvo!)d fjeind, Stmiunkrne) et
allmänt ogräs i trägårdar. Såfom en hemlighet lårde jag
ät en Landtman, at denne {kulle vara fouvera/ne emot

qvarckan
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<jvarckan hos häftar; den brukades derföre fäledes: man
tog af denna våxt (a mycket fom behagades, gjorde
deraf en boning i varmt vacn, denna boning lades varm
uti en påle, hviiken man ledan iätte på haft hufvudet,
fom Bönderne vanligt bruka, med fine hafrekåppar, få
fnart häften fråfte vore curen fulländad. Detta torde kom-
ma an på förfök.

Fumaria bulbofa FL Sv. 631. Pharm. Ariftolochia Fa.
bacea Radix, finnes til myckenhet på holmarne i {kåren.

Degandria.

Ononis fpinofa Fl, Sv. 637. Pharm. Ononidis Radix ,.
herba, (Sv. Puktörne) finnes et och annat ft/md i Nyland,

Orobus Vernus FL Sv. 641. Pharm. Orobi förina,
(Sv. Kråkårter) våxer i (kogar vid bergsrötter.

Trifolium Melilotus officinalis Fl. Sv. 663. Pharm.
Meiihti Herba fiores, femma, år funnen, faft nog fållfynt,
i Nyland.

Trifolium Repens Fl. Sv. 66r. Pharm. Tr/folii Al-
bi fiores, (Sv. Hvitvapling, F. S&fcifia apilcré) våxer på
ångar och åker-renar.

POLYADELPHIA.
POLYANDRIA.

Hypericum perforatum Fl. Sv. 680. Pharm. Hypertei
Herba, Fiores & femma, (Sv. Johannis ört, F. ©tat! i©^
tt fycind) våxer i diken och åker-renar,

SYNGENESIA.
POLYGAMIA /EquALIS.

Leontodon taraxacum Fl. Sv. 693. Pharm. Tataxaci
Radix, herba, (Sv. Smörblomfter, f .nittitiohieri) växer all-
män i trägårdar och åkrar.

Hjeääcium Pilofelia FL Sv» 697. Pharm, Aurintla
murii

Sft ) ii'. ( lf



muris herba, (Sv. Musöron) våxer allmän på torra bac-
kar.

Arctium lappa Fl. Sv. 712. Pharm. Bardana Radix,
Herba, femma, (Sv. Karborrar, F. §acficim«n) växer tam-
meligen vid gårdar, vågar och bergsrötter.

Eupatorium Cannabinum Fl.Sv. 728. ?hz.nn.Eupatorii
Herba, (Sv. Flocks) finnes til myckenhet vid Kymmene Älf.

Polygamia Superflua.
Tanacetum vulgäre Fl. Sv. 730. Pharm. Tanaceti fio-

res, femma, (Sv. Renfana, F. i^ynfiilifen rttotjo) år af mig
funnen vid åker-renarna af ffockiois by i Padas/oki Sokn.

Artemisia VulgarisFl. 5v.73 1.Pharm. Artemilia Herba,
(Sv.Gråbo, F. rtiol^o) allmän vid gårdesgårdar.

Artemisia Abfinthium Fl. Sv. 735. Pharm. Abfinthii
Herba, (Sv. Malört, F. våxer vid gårdar allmän.

Gnaphalium Dioicum Fl. Sv. 736. Pharm. Gnaphal/i
fiores, (Sv. Katttötter, F. .^ipanPdpdU) finnes allmän på
torra backar.

Tussilago Farfara Fl. Sv. 743. Pharm. Farfara Ra-'
dix, herba, (Sv. Håfthof, F. iDttffaii fatDio) kan til myc-
kenhet famlas vid jordfallen af Kumå älf.

Solidago Virgaurea Fl. Sv. 7^4. Pharm. Virgaurea
Herba, (Sv. Gullris, F. wål)å freini tuof>!>) allmän i {kogarna.

Inula Helenium Fl. Sv. 75 5. Pharm. Enula Radix,
(Sv. Ålandsrot, F. SfiviUW juuri) af denna har jag Cedt et
och annat ftånd vilat-växande vid åkergårdsgården af
Jockiois by i Padas/oki.

Chrysanthemum Leucanthemum Fl. Sv. 763. Pharm.
Beliidis praten/is Herba, (Sv. Präftkrage) växer på hård-
vallsångar och gamla Sveder.

MATRicAßiAChamomillaFl. Sv. 764, Pharm. Cbamcmif
\aNfiratisHcrba, Fiores, (Sv. Chamilißlommor,F.Sauna
Eucfanen) växer allmän bland Rågen. Achil-
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Achillea Millefolium 11. Sv. 770. Pharm. Millefolii
Herba, Fiores, (Sv. llölieka, F. $hi>aftt?3 ruol)0) växer ym-
nigt vid åker-renar. Blommorna torckade rökes ibland af
Bönderna för Tobak, och brukas på flere ftållen på landet
till Thé.

Achillea Ptarmica Fl. Sv. 771. Pharm. Ptarmica
Hcrba, fiores, våxer till ymnoghet vid åftranden i Bov-
gå, lamt flereftådes.

Polygamia Frustranea.
Centaurea Cyanus Fl. Sv. 776. Pharm. Cyani fiores,

(Sv. Biåklett) allmän ibland rågen.
GYNANDRIA.

DIANDRIA.
Orchis Morio Fl. Sv. 794. Pharm. Satyrii Radix,

våxer på lågiåndta och våta ängar.
MONOECIA.

Tetrandria.
Urtica Dioica Fl. Sv. 863. Pharm. Urtica Majoris

Radix, herba, femma, (Sv. Nåda, F. allmänt
vedertagit kånnetekn gjer den till fet jord.

Polyandria.
Qvercus Robur Fl. Sv. 870. Pharm. Qvercus Cortex,

folia, glandes, cupula, (Sv. Ek, F. kattum) våxer tåm-
meligen aiimån i fkåren.

Monadelphia.
Pinus fylveftris FL Sv. 874 Pharm. Pini fummitates,

refina, (Sv. Tall, F. $*tdjd/ sfödn&p).
Pinus abies Fl. Sv. 875. Pharm. Abietis Refina, (Sv,

Gran, F.
DIOECIA.
Tetrandria.

Myrica Gale Fl. Sv. 907. Pharm. Myrti Brab. folia,,
(Sv. Pors, F. $M;érd VUoI>o) fins i kärren.

C Pent-
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PENTANDRIA,
Humulus Lupudus FL Sv. 908. Pharm. Lupuli ftrebili,

(Sv. Humbla, F. J3umaia> växer till ymnoghet vid Balr-
lonbuikarne i Padas/oki:.MoNAD.ELPHIA.

Juniperus Cömmunis, Fl. Sv. 915. Pharm. Juniperi
bacca,. lignxim, (Sv. En, F. <&<msD4).

POLYGAMIA.
DIOECIA.

Fraxinus; excelfior Fl, Sv. 926.. Pharm. Fraxini ti-
grntm; cortex, folia, femma, (Sv. Alk, F. (SaariKtlpmt) har
jag fedt vid B/omeborg och på några ftållen iTavaftland»

CRYPTOGAMIA.
FILICES.

Eqvisetum arvenfe. FL. Sv.. 928. Pharm. Equifeti Her-
~ba, (Sv.. Råfrurnpa)' allmän växt på åkrar.,

Asplenium Trichomanes Fl. Sv. 942. Pharm. Adian*
thi Ruhri Herba\ växer i fprickor af bårg och klippor.

PolypodiumVulgäre FLSv. 944. Pharm. PolypodiiRadix,
(Sy.. Stenlota, F, våxer åfven i Bergfp-rickor,

Mus.er.
Lycopodium Clavastum Fl. Sv. 952. Pharm. Mufici Cla-

vati. Herba, Lycopodii femma, (Sv.. Mattegräs, F.
S>atpat) finnes i Ikuggrika fkogar.

Lycopodium Selago Fl. St. 9 5.5:. Pharm. Mufici ereSH
Hcrba, (Sv. Lusgräs,!. 3\ijmm.Ql)ö), har jag funnit ibland.
Enbuikarna i Borgå',

Pölytrichum- Commune Fl.. Sv.. 9.66. Pharm. Adiatr»
tki trurei Herba, (Sv. Björnrnåfla, F. vä-
xer på fucktiga ftållen, o.ch fancka ängar.

Alg-e.
Lkhen Pulmorrarius Fl. Sv. 1087. Pharm. Puimonn-

na arborea Herba, finnes i gamla ikogar,.
LICHEM
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Lichen Caninus Fl. Sv. noo. Pharm. Mufci Canim
Herba, (Sv. Hundmåftä) våxer på ftenar i kärr och an-
dra furopiga ftållen.

Lichen cocciferus Fl. Sv. 1109. Pharm. Mufici Pyxi-
dati Hcrba, har jag fedt till myckenhet biand Enebufkar-
ra i Borgå.

Fungl
Lycoperdon Bovifta Fl. Sv. 1280. Pharm. Crepitus

lupi (Sv. Kåringfijs, F. $ui)Mo) nog allmän växt på be-
tesmarcker.

Af defta upräknade växter åro ganika få, hvars
Medicinalkraft Finnarna kanna. Följande upgifter, fom
jag facit af fiere, i fynnerhet af en Bonde i Tavaftland,
den allmogen där i landet ej mindre firar ån fordna ti-
den en JE/culapius, vittnar dock, at Finnarne ej aldeles
varit foiglöfe i denna delen. Af Valeriana officinalis
(Sv. Venderoten) koka de fig en decocl i Svagdricka,
fom purgerar och {kall vara et godt prsfervativ emot
Rötfebrar. Med groblad, Plantago Major, läka de fina
far och hålla dem rena. Frön af Bolmörten, Hyofeyamus
Niger, bruka de fom fortråfteliga i tandvårck. Roten af
B)bvn\ok9.,AngelicaSylveftir/S;i\n{bdefom et polychreft me-
del at hålla magen i fin ordning. Uti' Durchlopp bruka de
med fördel Kummin och bo letas igniariusTl. Sv. 1256.. (F„
jtoivemfrtond). Emot K\Cen(Atropbia infantum) göra de en
fn"iörjaaf7eller9kallar halsbår fönderftotta o-eh r fårfl^tflnör
blandade, men med hvad åfventyr, fe Herr AffeffGr Haart-
mans Läkare-bok 2:a upl. p, 291. Med båren afHågg (F.

) bota de Rödfoten, och med bareken af fäm-
ma träd Rofen (Hryfipelds).. Roten af Torment/Ua bruka de.
emot Hamaturie (Blodpinkning) få hos folck fomßofeap,
Förßarnföderff-cor nyttjas af devnMyntan iå väl tillThé fom
fcaddningar, at förekomma coliqtie och: andra magplågor.

Blorst*
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Blommornaafßenfanan, Tanacetum Vulgare,koka de i mjölk,
hvilken ledan ingifves åt barn for mafkar. Bladen af Håft-
hofven, Tuffilago Farfara, röka de fom Tobak för hofta;
Saften af Fetknopparna, Seaum nere, fmörja de på brånlka-
dor och lindra dermed våreken. Chamill Blommorne, Ma-
tricaria Chamomilia, nyttja de fom Thc uti Lungfot.

jagår öfvertygad, at ännu många flera växter af Fin-
narne åro kände, lam nyttiga uti Medicin; men (om ej flere
ån deife blifvit för mig af dem upgifne, ftadnar jag härmed
och iluter med Horatii ord :

Eft aliauid'prodire tenus ,fi non datur ultra.

CHEMISKE THESER
I:fta.

De fom påftå, at alla Salia esfentialia åro af ena-
handa art och befkaftenhet, fara i fannina; vilfe, hälft
fednare tiders erfarenhet beftyrcker, det af oVter några
rögt et vinftens-, några {altpetter-, och andra et Kokialt.

ll:dra.
At något alkali volatile (kulle finnas uti växtriket

neka en del Chemifter, men fåkrafte rön, fom nyligen
af flere i detta ämne blifvit anftålda, hafva fatt denna
fanning utom all tvifvel.

Ilhdje.
Såfom ftridande emot erfarenhet anfe vi billigt den

tanckan flere hyfä, at alla vegetabilters afka vore lika
trjenlig vid deftillation af Spiritus Salis ammoniaci urinofus.

IVfde.
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IV:de.
Ät JUNCKF.R uti fin Co/fp. Chem. Tom*. 2,-pag: r

fager om naturliga alkaliika lalter, det. de lättare deil-
qvefcera i luften än de artificiella, bör anfies fom et för-
hållande. "" ■ ..-■ ...

V:te.
Colcothar vitrioli folveras .aldrig per deliqvium, få

inan alt acidum derifrån blifvit {kilat. :
Vhte.

' Det bäfta och lättade fått, at dephlegmera få val
Vegetabiliika fom mineraliika fyror, ar igenom concen*
trat/on. —VH:de.

Så dåker den flutfatfen år, at alla Kalkarter^gåfa
med mineralifka (yror, få ofäker år tvärt emot den, at
hvar och en ftehart fom med desla fyror gåfer,. flcull^-
vara dugelig til Kalkbränning. . *

VIII:de.
Med fulla fkål grundade på en faker erfarenhet på-

ftå vi, det Kalkften vid fmåkningar af fådane Jernmalm-
forter, fom med ftenarter af leraktigt grund ämne åro
förenade, kan och bör anfes fom' en flusl, af hvilken
en lättare och renare fiytning befordras.

IX:de.
Af Chemifka förfiök med fvartmyllan, har man all

anledning at tro, det hon har fitt urfprung af förrutna-
de vcgetabilier och animalier.

X:de.
Denna fvartmylla blandad med mergel, §r den bä-

fta åkerjord.
XLte
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Xfcté.
At vår allmänna blå lera år fingerad af något mar-

tiale,"röjer tydeligen deis rådnad i.£ld.
XlLte.

All lerbränning bör förkaftas vid åker bruket, {å~
jfbtt» intet gagnande.

Xllhde
At kokfaket uplöft i vatn med något tillfiagit acidum

ykrioli vift någon röreKe eller effervefcence," bör inga-
lunda gifva anledning till den flutfats, at intet alkali uti
kokfaket vore fullkornmeligen med fit acidum fature-
radt, utan till vitriolfyrans Ilarckare approximation till
bafis aikalina i-kokfaket.

XIV-.de.
Den balfamiika egenlkapen, fom GLAUBER tiler-

fcånner fit Sal mirabile, at det nemiigen (kulle förvara
döda djurs kroppar ifrån all förgångelighet, finner jag
af ingen annan Chemicus beftyrkt.
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