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WH^lond de flera stotter i Växtriket, hwormed Den go-
GÄ^Ä De Skaparen tat wor NorD, bor åt EentroDet

få%o?\ ingalunda lämnas Det sämsta rummet. Dtttilstyn-
{<mZ/ <y Dor oy morgfollig nytta, sa i wår hushållning, som

uti Medicine. Min underså:eligo plikt och min karlek for
mitt SäDerneéianD hafwa upmumrot mig ot fästa mina tam*
kar wiD detta ämne, som har lägges for ögonen, och Det jag
stkt utföra så goDt jag kunztot. Hade jag ingen annan grund
ot bygga på, än hwaD jag sielf hast tilfälle ot förfara, sa
(kulle jag alDrig understa mig ot låta Denna bestrifning komma
i Dagsljuset; men när jag har päiiteliga berättelser och säkra
Mön af flera troVo4rdiaa Auclorer, som grunda sig på en
mångfaUig förforenhet, sa har jag ej betänckande wid at lam*
na Detta arbete for Allmänhetens ögon, förmodandes at någon
nytta Deras kon hämtas. Det wore en förmätenhet, om
jas fåfom begynnare i Wttenstapernos idkande, wille påstå
ot Denna enfaldiga Bestrifning ofwer et så hälsosamt TraD,
borde anses för fullkomlig och tilräckelig, då jag bkwäl wet,
ot rnpcket kan wora utrönt, som ntig är obekant och mucket
or fördolt,- som fromDeles kon blifwa uptäkt. Detta oacklat
hor jog sökt somla De förnämsta anmärkningar ofwer Enebu-
ston, så mycket min tiD och andra omständigheter weiot tillå-
ta, Dem jag nu wågar låta komma i Dagsljuset, Då jag före-satt mig at utgifwa något Academistt lärDoms prof. Jog
hor (okt famla tilhopa Det, som EemraDet angående, finneskringstrodt i fiere Au&orer, dem så kunna hafwa tilfälle at
alla ägo: man finner sålunda härpå etsiä!le, Det man annors
stulle noDgaé

o
leta efter i flera Böcker. Skulle Detta ringa ar*

bete staffa någon nytta, så wore mitt wälmenta foftemål, fom
ar ot gagna min nästa, wunntt. Detta or den belöning jag
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for min hafDa möda åstunDar och Derigenom anfer jag minomkostnad blifwa erfatt EineDlertib utbeder jag mig den be*nägna SnfarenS ynnest och blida omdöme.

§. 1.

Trädet, fom man företagit sig at bestrifwa i anseendetil Deh egenskap och nytta, kollas of Botanicis på Laiän fu-niperuB communiz foliis feffiiibus mucronatis, se v. Ein-
nes Flor. Svec. edit. 2. g. 915. der mon kon inhämto fleraört'-Scribenters namn och stera varieteter of detta träD; vaSwensta kallas Det Een,Eenträ,EenbustaochEenbärsbusta m. m. på
Finsto Kotawa ellerKatojo, på Grxkista «f»z^9A. eller u^mv»s<s- påEbraijko "tfny ärar eller cHD^-^ Rothem, på Dan-
sta Eneborträe, på Tysta Wachholderbaäm, på HollenDsta
Genever eller Geneverboom, på Engelska Juniper och Ju-
niper-tree, på Franfosta Genevrier eller Loiz de Genevre,
på Itoljensto Qinepro, på Sponsta Enebro och Ginebre,
på Rvsia Mofchfchevelnik, på Polsta Jalowiec, på Böhmi-
sto Jalovec, på Ungersta Tevifkes fenyö, på Lappsta Ga-
ll^ez.

Många folkstag erkänna Eenen för ett wildt wäxande
Träd, andra åter weta fttapt nämna, mycket mindre känna
henne. I flera werlDenes delar waxer hon ymnigt utan nå-
gon mennistjos åtgärd; på witzo orter planteros hon och för-woros fåfom en stor raritet i TrägårDar. I Deha NorDliga
länder ar Eenen få ollmän och för olla bekant, at hon igen-
kännes af blotta namnet. I de Norra Europeijka Riken,
fåsom Rytzland, Danmark, Tystland, Pohlen m. m. finnes
ben nog ymnig ; äfwen wäxer den ock wild i Norra Ameri-
ca; men i <feöbra Delen af Europa or hon mera sällsynt
Dock äger näppeligen något lanD större förråD utof Dem on
Swea Rife, hwilket i anseende til den vmnoghet, fom Een*

bustar



4
b.:stor hos otz wäxo, billigt må kollas en utan mennistjo hon«
dec planterad win* Trägård. Det eljest lyckeligo och ri*
ko Arabien or i detta mål mindre lyckligt än Swerige och
Fmlond, och de namnkunniga Af:atisto bergen Taurus, I-
maus cch Olympus äro ej so tätt bewaxtet med Detza bussar,
fom wora backar. Längst up i Norden trifwes Detta träD ej fa
wäl, som hos ost; twijwels utan, emedan Den alt for starka
kölden hindrar Dctz frodigare wäxt och trefnod. Eenen wäxer
på bockor, jämn mark och äfwen ibland po fan^o ställen, me-
rendels med många telningar ur roten såsom andra buskar,
dock woxer hon understundom til en tämmelig hogd. På hög*
Der wäxer Eenträdet gemenligen rökt och uprott, men på fem*
ko ställen och i korren utspridt liggande och mera bufflikt
Wid tegelbruk, hyttor, mosunanor och ondra bergsbruk wä*
xer Eenen äfwen uti en wocker sorm lif Cyprefler, som tor-
de woro €en naturliga wäxt, när De öfwersto fina potten
ej ofbites. Ar det sant, som Det werckeligen hålles före af
förfarna Hushållare, ot énebu(far äro tekn til god jordmon,
och ot Eenjord räknos ibland De bästa jordmoner ot få Linfrö
uti, få behöfwe wi ej klaga Derofwer, ot wåra marker och
bockar äro odugeligo til åker, fe Ehrenmalms Resa p. 7. och
Bw. Wet Acad. HanDl. 1746 p- 193.

Eenen städas ej gerna af köld, uton behåller sin gröna
drägt både winter och fommar, då likwal nästan alla andra
wåra trän och warter måste om hösten astläda fina grönskan*
de blad. Somliga utaf detza trän äro honor andra åter honor; de
förra bara ingen frukt, men wäl giswa ifrån sig et ämne til
frukt, Då de om Wåren Damba och ryka, och blomstoftet flyt*
tat med wädret på honorna, fom äga en fruktbarande kraftDetza nämligen honorna ryka aldrig, utan bära desto ymni-
gare frukt, fa framt ej ragnwäder infaller den tiden, de förratV)fa, hwilket hindrar hamblomstoftet at flyga på honblom*stren. Har af fer man orfaken, hwarstre ej alla Trän bära
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frukt, och hwi ej alla år bli lita många bär. En undronswärd
den Allwisos inrättning är ock det, ot Eenbären hos otz behöf*
WO så wäl, som Pomerantier och Citroner i Sponien, wå*
xa hela 2 åren, innan de mogna. På et undranswärdt fattlåter Skoporen plantera Dcha Trän. Atstilliga fiags foglar
förrätta Planteur-fpston. Bären få de upfltsta och det lösa
af frukten behålla til föda, för sitt beswär; men kärnorna med
deras ffaol måste de lämna ifrån sig ostodde, der de sätta sig
ned och hwila. Follo de då i god jord, så äro fröen sådde
til förökonde of Eenestogen. Huru Eeneträdet och hwar och
en beg del kon of försigtigo hushållare onwändos til nytta
och förmon; fat stol så mycket möjeligt är, wisos i Det fom
följer, Då jog först wil handla om detz margfalliga nytta i
hushållningen, och fedon korteligen orda om Detz förträffeliga e*
genstaper i medicine.

§.2.

Nyttan af Eenens Rötter, Eenen har gemenligen fle-
ra utfpridDo och mast horizontelt liggande rötter, hwilkos
långt) stiger ibland ofwer en fomn. 3 anseende härtil är det
ej fwårt at famla dem; och (osom De äro sega och lata boja
fig, få kunna De nyttjas wiD åtstillige tilfällen til husl chof.
Korgar, fom flätas af Dem oro täcka och lätta, följackl ligen
beqwämliga, at bruka båDe hemma och på refor. WiD mån*
ga tilfällen, Då fega och böjeliga Trän eller qwistar nyttjas
at binda meD, äga Eenrötterna rum och hafwa företräDe
fram för alla andra rötter, i fynnerhet Der en fnat förrutnelfe
befaras, ty mon wet ot Eenrötter hålla sig länge under jor-
den oförmultnode, fedon Trädet är afhugglt För beros wor*
ocktighet ot stå emot röto, äro de godo til Gärdesgårds stö-
rars, och kotzors m. m. bindonde, ot förtiga ftere nyttor.

Nyttan af sielfwa Zvåfat eller stammen. Hos ost
wäxér
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wärer Eenen fällan större, än ot hon kan nyttjas til Gärdes-
gårds stofrar. Po somliga stallen far man dock se Eenen til
en hals, ja ibland ock til en alns diameter, fom Herr Ma-
joren Rolenften berättar i sin Bok kollad: Tonckar om
Skogars stötfel 2 del. p. 140. Genom af qwistning kan
hon updrifwas til mera högd och storlek, om Det steri början. På witza orter utomlanDs stola Eenar fin*nas så stora, at De kunna Der brukas til timmer och bjelkar i
bnt. Det berättas at inwånarcna i StoDen Segovia i Spa-
nien, betjena sig af Eentran til byggnaD, och at De nyttja-
des til bjelkar uti Diana? Tempel, uti Staben Sagunto, då
Annibal belägrade Den. Se Raj. Hill. plant p. 1412.

Såsom detta Trädet äger en balfamijF lukt, ser wäl
-ut, är segt och stor länge emot röta, så tjenor Det förnämli*
gost til Gärdsgårds ftör och loggwerk. De, som idka trod-
stögDer, förfärdiga Deras stöna kannor, stop, begore, steDor,
koggar, som i Södermanlond kallas wärplar och flera dricks-
kärill. Til paneling är det och godt för detz hälsosommo lukt
©kattulmato bruka det til små inläggningar. Kappar der-as gjorda och med Färnitza ofwerdragna se wäl ut. Til fal*
sot och fattar nyttiat fat ock for Detz woroktighet Om Fi*
sten flyr för Detta Trädet, såsom den sages fly för fina fpå-
nor deras, det wet mon intet; mjölkbunckor gjorda af Een*
träd, säges ej wara särdeles goda, i anfeenDe Dertil at mjöl*
ken stal få Deras en kärf smak. HuruwiDa Den berättelsen, at
en trollfona stal icke wara mägtig ot Dricka of Det fåritt, som
är gjordt of boro Een, äger någon grund, lemnor jog der
l>an. Se Dalm. Swenst. Londth. 2 fal. p. 54.' Emedan
Detta träd stor längre emot förrutnelse, än nästan något an*
not of woro Träslag, sa brukas Det större i synnerhet til stol*par , Gardesstafrar, stegträn m. m. och De smärre til widfor
för Gardesgårdar, halmtak och hworest onnors worocktiga
band fordras. At få större förråd af Eenstafrar, bör man
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De bussar man har på sina ägor, Då De drifwas

och wäxa rakore. Rostkäppar of Een recomenderas. Det
fägeé ot om mon sticker en pinna af Een i et på något frukt-
träd borodt bal, så jkal trädet ej ollenost bära tidigare ulan ock
behageligore srukt, än eljest, men om det så förhåller sig, det
kommer an på försök. Se (^homel. Diet. Oecon. Tom.
1. p. 1206.

Af Eenebast eller den yttra barfen forfärdigas rep på
några orter, fåsom i Wästcrgöthlond och Småland, som bru*
kas wid hö, sades, stogs-och andra kjörstor. Af Eenebark
göres och lut, hwarmed fåren mättas nar de hafwa utsot
Se Swenst. Wett Acad. Handl. 1761. p. 260. Getingar
hålla sig mycket på Eenebarken och hämta något deras, som
de twifwelsutan göra fina bo af, hwiifa aldeles likna Plån*
papper, hwarof man tyckes funna (tuta, at Eenbast funDe
blifwa et ämne til papper. Eemrädet och detz qwistar bruka*
De til wed gifwo en starr wärma och fylla luften med en be*
hagclig och hälsosam lukt På mångn orter hafwa de fattiga
och äfwen andra intet annat bränsle, hworwid mon finnerSkoporens godhet, som gifwit Cenen den egenstopen, at ehu*ru största delen Deraf, som står ofwer jorden, hugges bort, up-
stjuta Dock straxt nya telningar från roten til ny hjelp för De
tarfwande, at förtiga Det flera stags foglor ständigt fytzelfätta
sig med at fortplanta Den. ©pånor få wäl af siclfwa fttrn*
trodet, som inra barken af Träd och qwistar, brukas i stäl-
let för Thee, och är långt hälsosammare än det Chinefisto,som så allmänt nyttjas och Det ofta meD hälsans förlust. Ee*
neträds- Thee bidrager Deremot til hälsans bibehållande och å*
terwinnande^ Det smakar wäl, renar kroppen, upfristor httf*
wudet, starcker nerverna, lättar bröstet, befriar från Sten,
Strangurie eller Stämma och kall Skjörbjuog, är et bote*
medel emot Gickt,fordrifwer utstag och tjenar mast i alla DesiufDo*
mar, som härröra afstem. Kolt Druckit styrcker Det magen

Af
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Af Ecnfpauor, som någon tid legat i watn med falt,

fas genom deftilation i en Retort eller deftiler-patma, en
ftygtig olja, Oleum Eflent. Junip. e ligno, fom är fwett-och
urin-drifwande och räfnas ibland De bästa medel emot mat*
kar, fe Geoffroys Mäter. Med. Tom. 111. p. 639. Den
bekante Eeneträds oljan, Oleum Empyreumat Junip. e li-
gno, tilreDeé på föijanDe fatt: Man utwäljer De tjockaste Ee*
neträn, klyfwer Dem i fmola fpillror nästan fom fwafwelstic*ior, och torckar, feDan packar man Dem wäl uti en gryta, fa
hordt fom möjeligt är, och lagar få at ingen af de frufna
trädsändar stiger högre än til grytbrädden; Derpå föker man
fig en annan gryta af famma storlek, fom gräfwes neD i jor*
den, (a Djupti at grytan står 2 a 3 tum nederom jordytan,
på denna grötan lägges en järn* eller bleckplåt, fom är lika
bred med grytan, något kupig ned åt och full med små hål;
ofwanpå den nedgräfda grytan hwälfweé den med web upfyl*
da grytan,! då bägge grytkanterna wäl (metas med godt och
wälbrukadt lera, få at ingen rök in* eller utgår; sidst kastar
man jorfc> brede wid grytorna, få högt fom jordmonen är,
hwilken wäl hoptrampas; när nu alt är således färdigt, go*
res en sakta eld omkring öfra grytan, då oljan, som twingas
ur EentroDet, flyter i Den nedra grytan. Om bmna oljas nyt-
ta stal längre fram nämnas.

§. 3.
Nyttan af (ttnfåban. Denna koda fins mast på

gamla och stora Eenor, ju tjockare baxf, ju mera fåba, och
utlockos genom barkens störande och Solwärmon, i synnerhet
ide warmare länder. Se (3eoKr. Mäter. Medic. Tom.
111. p. 63g. Hos Araberna der den fås i ymnoghet, sages
Den kallas Sanaaraca och hämtas äfwen i stora quantiteter
til otz, men at all den Sanciarach, som på Apothequen fin*
mt, i sielswa werket ax Senkåda. det wil jag intet påstå.

Sa
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Sä länge denna kädan or färst, är den mjuk och genomffln,
lig och liknar Maftix både til färgen och nyttan, Dock fins
den pä tx&bet i större och längre stycken, än Maftix se Raij.
Hift. Pl. p. 1412. Pharmacop. Wirtenberg. P. I. p. 113.
Den mjuka kaoan meta kotorna släpa i fina hogor, hw^r-ifrän hushållare på lanfat famla Den under 1 aan af Wirack,
fom dä merendels är med et stort häl genomborad, och b.u-
fas i stallet för rokpulfwer, at pä elden kastas for at tenfaluften och wederqwccko folket mcD Dctz ongenrmo lukt; tp Den
innehåller något Balfamistt och Den härligaste rokele, til
hwilken anda Den ock recommenderas i Pharmacopoea
Wirtenbergica. Utof f .irst käda, fa wal fom of &all*
och ©ranfaDa, tiixtbet Terpentin och Terpentin-olja, men
säfom det or fwort at fä fidan myckenhet EenWDo, fom Der-
til ftrdros, mä man haldre betjeno fig of fätst Gran, ochTnllkädo. Båttet ot göra Terpentin och Terpentin-oljel/
wil fog Dock anföra: Den somloDe farstå kådan fmältrS wid
en lindrig wärma uti en järngryta och omrores wäl med en
träspodo, när Den blir het ock wol flytande, gnttes Den genom
en Hummel-fijl, hwilken in mi bottnen är tnnt beklädb med
(jalm, Dä kädan klor igenom rinner, och kollas Terpentin,
Lägges Denna Terpentin uti en Deftiler-panna med tilgutit
rent watn, fäs Deras genom deltilation fan nämnda Terpen-
tin-oljan. ilttageé bet, som blir qwar i deftiler-pannan me<-
don roatnet or hett, och sättes i cn järngryta ofwer elden at
utdunsta, får man godt Harts; läter man Detta widare stä of*
wer elden tilt b:t blir brutit, kallas det Calphonium cller
Colophonium. Se Sw<Wett. Acad. Handl. 1741p. 213, 214.

§" 4-
Nyttan af siclftva Bnstan eller Eenrifet. I anseen,

de til flera omständigheter or Ecnebuston ganfka nyttig;
Bland andra Tron ar den tjenlig til lefwande gäckar, hwil-
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ka stä gröna och täcka både sommar och wintcr; dock hofira
De Den orten, ot när de bhfwa nägot gamla, glesna de nog
ned til. Den fan äfwen tieno til prydnader w d irDor när
den updraaes med en rok fram, Dä l^en kon klippas i form
as Pyramider cch anDra figurer. De til planteringar äm-
nade vet* och Bof- ollon, Holjclnöttcr och andra Tradfröen
kunna fokrost förtro^ uti Eenebustons stött, fom Dä w'l tti\*
wat, emedan de fpåba plontoina under Eenens stpgd bewa-
ras både frän kreaturens och luffens wälDsomhet. Eenris, i
synnerhet de nya stolten, ätts gerna of får och getter, hwar-
före Een brukas pä De stollen, der bon wäter, i brist pä an-
nan föda, beqwamligm til bete for Dej?a kreatur; swinen mä
ock wäl Der Eenebustor wanfoö.

En Bock, fom blef l)Stv.tab ifrån Natolien eller min-
dre Afien of det stoget, utof hwilkos här spinnes Comel-
garn, hafwer trtfroifs wU Der Eencbustor waxte, se SwenffaWeit. Acad. HanDl. 174Z p. 279. I Boffops Pest tider or
Eenris Den tjenligaste ock) båfta föda för far och getter; med
fallafa nyttiodt berömmes fat äfwen, fom god föDa for Ha»star och Oxar.

För Landtmaunen äro Eenebustor ej allenast tkn fil
Kod jordmon, utan ock utmärka fåninst tifan om Wären
med fitt rykande.

At forekamma den städa, fom mötz om wintrarna i-
bland göra i Trägårdar pä unga Aopletran och andra trn,
da under fuou afguaga borcken pä stammen, och derige-
nom förorfaka, at frän oldeles Do ut, or intet bettre medel,
ån Eenris; mon lägger om Hösten, innan fnön faller, Eenris
chvistar ofwer marken rundt om kring stommen, til den hogd
ungefär,^ fom man tror snön stal stiga; Eenrifet gör dä, ot
ingen moh nalkas til dela stammar, emecan de hwatza borren

stinga
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stinga mUrn i hullet, och lusten sorgår dem at tränga sig fcrt,
hwilket mångfallig förforenhet bejiyrckt. <}>å samma sätt fan
man med Eenris stoppa tätt igen de häl, hwarigenom mötzpläga tränga sig in uti l)ut och andra ställe, hwormedeistbegäran tämmeligen flådet för Dem, at widore sörlofa kom-
ma in. Til fördolda etter underjordisto Dikens girande i Af-
rar och Trägårdar, är Eenris meD detz qwistar sörficffeligt,
ds dctze diken Dermcd fyllos; watm hor lclt, ot fijla fig ge,
nom riset fram: Deha Diken hållos godo i långliga tider; ty
Eenen stör länge emot röta. Eenris sttödt rå galfmef, ger
en behagelig och l>'lsoman luff, fast somliga wilja påstä/at
fat hos en del förorsakar hufwudwärck; men sådant fan kom-
ma of owohnon; wi finna ju, of älstillM mä illa of de m st
wolluktonde fr:;DDer. Andra äter lro at mon af Enris, stro-
enDe pä gålf får wägglöj); men Den fonckan förfaller snart,
när mon besinnar, af t>e, som finnas pä Enriset oro et falt
annat fpecies ifrån Dem, fom finnas i Juewägaarua. At
ffuggon as Eenbuston är stöddig, såsom en fal föregifwo, dct
är og^unDodt. man fkulle haldre posta, at fan är hälsosam i
anseende til ten angenäma luff, fom trädet gifwer ifrån fig.
Eembustor laggas ofwan på OJrdetfgordar, murar ock) jord-
wallar, at förekomma kreaturens fiöjonde. I Wostergöfhlond
ftr man många iooo:De famnar Gärdeegård af b ra Eenbu-
står, up och ned wändo od' pä hworonnon lagda. &åxfat*
gård eller fåfom Den kollas Eenehag, hwilket stol woro fil ewär-
Deliga tider och fiotza fklfwa tiden, fom lifroäf färfärer olt be-
ffxifwet of Den stora och namnkunniga LonDfhukhållorcn Boijé
pä sölsondc fatt: "Mon httar ftasiDer ncder i jorden til z«
c>worter Diupt, fa långt man will hafwa höget, 2 alnar e,"
mellan hwar staswer. Deste stofror böra wara at Eefe el-"
lcr tyre och femwäl hwäfjode i den öfra ändan, bod kan"
man i brist häxas betkva sig of mogen Gronstofwer, fom"
Sk samma gagnet. Sedan Droger mon meD et Inore fwän-"
ne linier, en pä hwar sida om stafwerraden, hwilka sättas fä"B2 lånat"
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"långt ifxån hwaronnan , fom man wil hafwa hagel tjockt
"och bred til, hwilket ej behofwes mera, än högst i^ aln; \e>
"Dem begynner man lägga Ecneriset hwaiffolo, fa logandcs at
"de afyuggna ändarna olnd wetta utåt, och at den ena qwi*
"sten binder Den andra, famt ot man lägger de tätaste qwi-
"starna öfwer stofrarna, fom Da fa mycket bettre fösta Dem,
"lom emellan, ligga. N.'r nu hackel or jä högt, som man
"wil hafwa bet, sä behöfwer man ej widare gjöri sig bcswar
"Dermed, än at man allenast lägger nytt Ecneris oswonpo, få
"fort fom fat unfer undan, hwart B:de eller lo do ähr. dä
"det kan wara ien mans ålder. Hela formen och waroktig-
"heten beror deruopä, ot det blifwer rätt lagt, hwarwld föl-
"jande foreffrift ar nödig. Först, ot alla qwistar lagges sta*"föltes, fwärf ofw.r höget, och inga pä längden. För det
"andra, at nar qwistarna äro så ftacfega, at de ez racka in på
"hwarannan, sä mäste strart en qwist läggas, at hon räcker
"midt pä fidoqwi starna , och fUedes binder dem tilhopa. Och
"för det tredje, at man haller tjockleken på hgget lika jämn,
"jomf lägger och brukar De längsta qwistarna dar och hwar,
"fil ot sammanbinda De smärre med; ty Drnifi består nog för*
"mon, at man kan bruka qwisten, em han är aldrig få liten,
"fe Bolj. Swenst. Landthush. p. 334. 335.

DecoSl eller Lag af Eenris och Deg nytta. Eenris-
Log fallos Det när mon kokar <£enxié med watn fä länge, ot
fat btix mustigt. Stöter man eller hackor Eenriset, ntlaUs
faften snarare Sker kokningen lykc eller med lock uppå or det
bättre. Stark och mustig Eenris^Lag, m)ttjab i stället för
annat watn wib brygd och bränwins bränning, gjor, af man
får mera och bättre branwin och angenämare famt hälsosam-mare Dricka, än eljest* men bexnl ufwäljer man bärfulla Een*
ris; ti) ju mera bär, ju mustigare Log får man. Eljest kon
af sistnämde Eenris-Log fås dricka pä samma fatt, fom of
wort, hwilket hälsosamt och födande. För kreatur fjenor

Eene-
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EeneLag bäde säsom en halsosam föda och wid flera tilfällen fom
nyttigt prafervativ och botemedel. Gifwer man dem deraf
esomoftast at dricka, stola De må wäl, i synnerhet om Den
kokas af topparna om Wåren, när Eenen ryker. Wostor
man tillika och gnider dem uti munnen och om nosen med
warm Ecnelag, oticka och salt både mårnar och qwällor, bcwa*
ras de för smittan under farsoter. Blandas dertil mjöl, salt
och jäst, tjenar den til föda for kalfwor, tackor och fillingar i
stället för mjölk; med bara tli är Den och goD dryck för killin-
gar, som afwän-as, Då man far getternas mjölk til godo i
de§ stolle. K^kas Ecnris^Lag med malört, gråbo och litet
salt, får man cn nyttig winferdryck for får och getter. ©lår
man med salt kokad het Eenris^Lag på fonfcerhacfad halm och
Granris och låter det stå öfwcr dygnet filtapt, har man en
god och födande Sårpa för hastar och foor, som fan gifwas
om mårnar i brist pä foder. Eenris-Lag bcrömmes i Äoo*ocl>
Oxe-stamma, och sages ,bewara kreaturen för stobb och smit*
ta, om de dermed åttas. Med salt blandad stal den bota
Wottusot hos fåren, och lägges dertil ännu Decoct of Hägg
ocb Rönnmark, (fal ben wora god för illa smittade Renar til
i a 2 qwarter ihäld mårnar och qwallar. Til at ttoätta el-
let bädda och byrå nfölk, dricks och bryggkärill^ or warm Ee-
nelag äfwen god, då ock heto stenar kunna uti Eemlogen i
drickslunnan kastas, pä det gjasten och (yran sä mycket bättre
mätte utdragas.

Nyttan af t£zntte xvib tömning. Brannes Eenris el-
ler Eenbustan hel och hållen, nnsar den Deraf ttpfomna' röken
luften isrän allo stadeliga och smittofamma Dunster och fyller
den med en Aromatijf ånga , i synnerhet om Trädet solles i
Maij manad. Följokteligen kan Eenebustan med nötta brukas
i stället Rök-pulver under sjukliga tider, eller dä någon smitfo*
fam farsot or gängse , antingen ibland folk eller sonad; ty med
dch rökande i rummet, renas luffen ifrån rötonde ämnen, i
synnerhet om Eenriset fuktas förut med sta, och torrkas.

B 3
' Derfo-
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D'rföre är det brukligt, af br-mna Eenris icke allenast i bo-
ningSrum, utan och ute pä gndm och i astrode, nr Pesten,
R^Dsoten m. m. graderar. tll^der Bostops farsot brännes
det i s4t)ué, då ock den, som ansar de ffufnade kreafnr, bör
röka sina händer, innan hon g^r til De ft.sta. Mcd Po^eja,
Malort, Winruta och Dosta recornmencleras det til rokel*
fe i Fårhuset under Pesten. Eenr,s är och godt at elda malt-
j)us ochß.idstngor, Då malt (fal torrfas eller tbtt 06) sist rökas,
bcrömmes äfwen at röka Lox och foffkorf, hwilken rökning
bör ste långfamt, åtminstone 8 2 12 dogor, fe Sm. Wett.Acai Hondl 1752 p. 98 oche.1761 p. aöf. £all rök af Een-
ris fäges confervera kläder eför Mohl, om de hållas deri en
jjalf doa om <3Biren och i början af Rötmånan.

hyttan af Eenkäl och asta. D.'f betittat at kol afEeneli it.'nd och meD Eenasta ofwertäkf , stal behälla uti sig eld
gansta länge. Låter man hett watn flera resor rinna genom
Etimstan, så sär mon lut, fem är

e
god at fwätto håren med,

f.'t' of fördrifwo Löst och gnetter. förefommo hufwudwarck ochstwka synen och minnet. Berommes ock i Twälen, som är
tjenlig fil Bomullgarns blekning, f^lges äfwen bota utstag bot
Fåren, Af denna liit fls Potrasta, om Den kofas i en järn*
gryta tilt Den tjocknar ock blir nästan stenhård, då den hug*
ges lös och fönvaras. Denna Pottasta brukas i Twälen wid
Lärsts blekning och at broto syron i Dricka, som då glor god
iplrfon i waffuiot Caleiaeras denna Pottasta ien glödande
uga fil de'; den blir hwit, är' dea bittre och mera brulbar
på Apothequen ock Gias-Brck-. De» utlakade altan är
god til gödning po Åker 06) äng.

5- 5-
Nyttan of benens Rötter imedicine. Ern:otter , fam-

lad? tidigt om Wnei eller sent om Hösten, wil stofjDa, focc*
fade och l)uss^a i smä spåtior, brukas med nytta såsom Thee,
håljt af pujjiga och feta. Kokar man 2 a 3 nafwar fondiT*
huggna Eelirötter med en fauna watn til dess hälften af wot*
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net infofadt , fä färman en goDblodrenande och urin-fcrifroanfce De,
eoftchroaraf efter sijlande dnckes l 22 qwaneri sendet om mårnar och
Kvällar Lägges 4 lod grost stött antimonium crudum, in*
sydf i en fyrö.ibbel påse tillifa med 1 lod Qwicksilfw r, i bör*san l f kokningen i "lbee- pannan, få blir nämnda Decocl
frafttgave, do D.rof drickcs allenast 1 qworter i sönder. Den-
na Decoät bcrömmes for Dem , fom hafwa &idt, Höft « ellet
torrwärck, mofor, ffabb eller stors, fall ff/örblugg, gamla röt*
ellet' bensår, Gonorrhoea eller Säbfly;fning och utstag No-
fen eller af annan starpa i bioben. Under feber får Denna ve>
coft ej ni)ttiat. Huru Den sä fållade LatiDt«Deco&en, tilre-
des, hwortil tonrotfer, bor och östa nyttjas, det fes af Dåre-
lii Socken Apotheque p. <;% och sz. der ock nyttan beffrif*
wet.

Nyccan af sielfwa Cradet i medicine. Decod af
färnfrädet i fpånor^ huggit, tilredes pä famma fäft, fom af
Eenrotterna, ock or b.odrenonde, sweff-och nrin-drifwande.
Eentröds Decocl: berömmes i Andfppa af mycken fetma, i
Elfkorlcby-siukon, som or en att spefelsta. i störbjugg med
ftoullnad och cnbtåppa, i flu§ och venerist sinka. Under mercu-
rial-mcDcls bruk fienor Den til stölie-och gurgeftvafn, at halfm
ei måtte foga stöda af medicamentet , se Bw. Wett. Acad.
HanDl. »768 p. 36*. Lägges til denna Decocl:, unDer kok-
ningen, Dulcamarse stjeikor och spånor Os Lignum Qva-
jacum (Fron<osen trnd) lindras dermcd märken, som följer
med venerist sinka. Wil mon bota dermed Wotfufof -ster
ftåfor och febrar, så bör man tillägga Gran-och litet Nönn-
baxf. Kokos vecoöten mcDJpånor af Buxbom, lindras fat*
med Tandwarcken, som härrörer af hämmad ufdunstning. Med
Eenbar ch Granstrunt kokad, fjenar den såsom en god urin-
driswande Dryck i Waftusot. Lägges fil sistnämnda Malört,
Cardebenedi6ta cch kalkwatn, sa spörjes desi goda ircrckan emot Rötsär.
Thee af inra barken med stjern-auis 06) hwit Konung eller Wörtsnap
derdmmes i Lungsot, och DecoK af sammil bark blandad med icming
vch warm druckit, brukas meb nytta emot Colica Lochialis, eller da

ftmn-
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fmentimmer efter födsleil beswaras med knipningar. 9ff Eenträdet tilre<
-des Atika, utan deftikticm, hwaraf intages i ffedblad, at swettas pä
mot Pesten och swära febrar, och anses for et fpecifienm mot Pleure-
fie, se Vw. Wett. Acad. Handl. 1"66 p. 122. Huru denna Utika prX.
pareras wct j.ig ej, men det wet jag, at om sijlad Ecntrads Deco<ä
blandas med honnng eller fbcfev och Mes til nngon tid at sta i en glas-
siasta, sär inan chtika.

Nyttan af denbestrefnu €enetvabö-olfan. Denna olja ar myc-
ket hetsig och brukas derföre sällan inwärtes; somliga pläga dock intaga
deraf lo droppar, i tanka ät tindra Colique, slippa Nosen och befordra
swettningen, men ar osäkert. Utwertté päsmord säges deufördKla böloänmen
i början, stilla warken i fulflaget eller qwesan, hela säriga lappar och
händer, lindra Rheumatista torrwarker hos feta och bleklagda, låta fist-
lar, fm*, skabb, bräkta ben, sörlamade och kmmpna leder. Lapparna
fiola stryka denna oljan pä ögonlocket mider påstående bgonsiuka. Med
Camphert blandad säges delt lindra hitsiga tandwärkor hos kalla nattl-
rer, om den sinörjes pä märkande, taubev och kindbenet. Blandas den
med Gåsfett, läker den forfylmugé stador. Med stiratzt sinör och bran-
lvin försatt, är den god, at dcri doppaylle, hwarmed barnens mage gnides
och ombindes,nar de hafwaRisen; men medLager-olja, Atika »ch säpa blan-
dad, tjcnar den at smb^-ja magswulbiaden hos barn som plägas med Altan.

, Detwattt, som wid Eenträds-oljas tilrednmg, stalwara godtatnyttja med.
mjölk af barn , dä destola prXpareraztilkoppor, och attagain 40 dropparmed
litet Tobaks-olja, emottorr-och flygandewärkför älverstegna och bleklagda.

Nvnan^f ttcntå&a i MeH-/,^. Denna käoa är helando,.renande,
blodstillande och sanlmandragal,de. Sett lmckas både i färsta och gamla sär.
At förbättra magen, döda matkar och stilla gamlaDiarrhaer av den ock god.
Tuggar inan pä bjen, hålles tänderna rena. Säsom rök-pulver brukas den
mycket. Om röken deras ledes til näsan och födslolemmen stillas naftblod ochblodgäng dermed; och rökes rmnmet och v>llebx\tar, hwarmed kalla swullnader
ock bavtt, som Ijafm hngelsta siukan , gnides, ar det ej utan ttytta,- I Huf-
w<lwwarv giswer denna röken ofta en dltffelig lisa.

Nyttan af Ecuris i medicine. Decoft af topparna nred socker stj-
rap kokad, år god i kikhosta. Hanblomstoftet, som fäs afEenar dä de ryka,
är godt atintaga af',dem, fom aroibarns wanda,och medL»catell-balfam blan-
dadt,brukas deti hudloshet.Eenrislag arnyttig tilckarbad lnwer vencristsiuka.
Se omEenens nytta medicine, saHerr^il. ttac,rtni.Lak.B.paftera stallen,som andrameclic. ifter. Urt Danm. och Norrig. Oeconöm.magaz. T.l.p. 262.
läses en markwardig händelse:Etbarn,som lade si;udt och fristt om sommaren
uti grafttatsofwaoch upwaknade stum, bafwer genom det, detflitigt tuggade

och sugade de yttersta gröna knoppar pa Eenbarsträdet, fatt sitt mal igen.
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