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KONGL. MAJ:ts
Och Svea Rikes

Högst Betrodde MAN och RÅD,
Cancellie PRESIDENT,

KONGL. AcABEMIENS I ÅBO HÖGST-
ANSEENLIGE CANCELLER,

RIDDARE och COMMENDEUR
af Kongl. Maj:ts Orden,

HÖGVÄLBORNE HERR GREFVE
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o \-> O. JCj Jb i? Hi lv,
NÄDIGSTE HERRE!

g årdom och Vettenfl-aper borde vat, for deras egit vär-
*~* de, det ymnoga Ljus de utfprida i allehanda borgeli-
ga näringar, och for det lyckliga biträde de forma gbra til

befor-



befordran af månnljkiors, Rikens och Samhållens fälthet och
välmåga, ålfkas och hbgt aktas af Alla; idkas af många:
men alla tiders håfder utmårcka dock, at Ifettenjkaperncl

fållan ådraga fig allmänhetens upmärkjamhet , rätt vårdas,
etter med flit och alfvar idkas och upodlas 1 i fall icke Lan-
dets ypperfte jjarlar och månn, tillika hbgt uplyjt känna de-
ras värde , bmt jkydda, och kraftigt undcrflbdja dem under
deras tilvaxt.

Eder Hbg-Grefvetige Excellences hbgfl lyftra Cancel-
lariete vid denne Kongl. Academie, har blifvit beledfagat
af et få hbgt, uplyft, Riket och allmänheten gagnande ef-
terdome.

Den bfvertygelje man i vår famtid lyckeligen fått, cm
Naturkunnighetens fora nytta och nödvändighet til främ-
jande af allehanda borgeliga näringars upkomft, har icke
blifvit fbrqvafd ibland of; Af Eder hbg-Grefvetige Ex-
cellences Eoga Nåd och amma nit fbr denne Fettmjkaps
upkomft och utfpridande i Ilandet, finnes den nu faft mera
mångfalt tilbkt och ftadgad. Igenom Eder Hbg-Grefvetige
Excellences Nådigfte omforg och hbgt prisvärda anftalter,
har Botanijke Vettenjkapm, for framtiden hos of vunnit et
ftadgat och fäkert bur/kap ,famt äga defi idkare nuförre be-
kvämlighet ånfbrut, at derutifamla och oka deraskundjnaper.

När mera af håg och kärlek fbr Boiantftia Vettenjka-
pen ån någon vidfträkt kundj/tap deruti, detta Lärdoms profaf
mig til allmänhetens upiyjking nu uigifves1 värdes Eder Hög-

Gref



Grefvetige Excellence ej onådigt uptaga, at underdån-Öd-
mJMkaft, både i anfeende til Eders Hög-Grefvetige Excellen-
ces höga nåd och ömhet för denna ädla Vetienjkapen, fom
ock fbr den hbgft vördade ynneft, hyarmed Eder Hbg-Gref-
vetige Excellence under Dej] feduafte vidftande i Finland
och vid denne Academie, nådigft hugnade min käre Fader,
jag nu nedlägger detta, fåfom et vbrdnadsfult offer.

Den Hbgfte gbre Eder Hög-Grefvelige Excellences lefnad,
mångårig, tåttj glad och vfverjibdande af all hbg fållhet.

ofagframhärdar til mit ytterfta med ouphbrlig vördnad,

Eder Hög-Grefvelige Excellences

Underdån-odmjukajle tjmare
Joh. Chrtst. Frenckell.



§.«.

■bland den otaliga myckenhetRå-åmnen, fom ifrån
orta-riket famlas och beredes til nyttiga näringars

behof och upkomlt i borgeliga Samhållen, år deras anta!
åfven ej ringa, hvilka brukas til fpånad och våfnader.

Förutan det Södra verldenes Inbyggare nyttja och
tilvårcka af växter, åtfkillige flags Klädnader, lämpade
efter deras heta och varma Climater (a); få har Linet,
hvilket växer vikit i Spanien ibland Palmito Bufkorne,
af uråider hört under våffpolen (b).

A Vår
(a) Plutarchus förmäler om Alexander at han i hårna-

der måft brukat Åtwsa>y>.xa. At Linet redan varit i bruk hos
de ./Egyptier o.ch i fynnerhet Phcenicierne, beflyrcker Hfro*
dotu.s in Txh&a p. m, 93, och om de Athenienfers Ifhicra-
tes år åfven bekant, at i ftåiiet för Loricas ferreas och ane-
as, han nyttjat dem af Linne. Se Com. Nep. m Ipbicrate.
Cap. I.

(b) Förutan det Indianerne af Cocos , Dadel och Palm-trä-
den hafva et Lin och Hamplikt åmne, göra Japanernt ock
af morus papyrifera fig Sommarkläder. Af J-ucca Filamentofatilredes i Vifginien lårfter. Otahiteme tilvårcka allehanda ty-
ger af Fikonacrådets, Brödtrådets och Mullbärsträdets bareker.
Se Frevilles famlade beråttelfer om nya uptåkter i Soderhaf-
yet pag. ajo,
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Vår allmänna Hampa, år en Oftindifk våxt, hvilc-

ken våxer dar, til e] ringa myckenhet i fumpiga Jordla-
gen, och Bomullen fom finnes på örten Goffypium,, haf-
va vi hårtils måit tagit ifrån Levantem

Bareken af Bixa och Lintrådet Antldefna, förftå In-
dianerne få tilreda, at den gör dem famma gagn fom Lin
och Hampa. At bareken af Lind, Afp, Korgpilen och
Sålg, igenom uplöfning och rötning i vatn, fkullehosofs
kunna anvåndas til lika gagn och nytta, derom är ej tvif-
vel. De lyckliga förfök, fom redan hos ofs inrikes fkedt,
igenom en flik tilredning,, med Humleßexnor, ftjelkar-
ne af M'elilotus (c), och itånglarne af Turfka bönor, be~
ftyrcka nog detta.

Siberifka nåfslan, Urtica cannabinai hvilken år per-
ren, och ganfka vål tål Finfka Ciimatet, nyttjas af Ofiia-kerne i allmänhet, i Hållet för Lin; I fet jord våxer den
til 4 och 5 alnars längd famt derutöfver. örten Acnida
år uti Firginien Inhygg&vneshampeflag, och i norra Ame-
rica brukas Apocynum Cannabinum åfven dertil. Ibland defs
nårmafte grannar förekommer i Herr Archiat. von Lin-
nös Botanifka fyfleme Afciepias Vincetoxicum, hvilcken
framväxer hos ofs til myckenhet på alla ftrånder i vår
Skärgård, famt har nyare tiders Rön och förfök åfven
uptåkt och beftyrkt den kunna nyttjas til Lin (d).

Asclepias Syriaca, hvilken fprlder en få angenäm och
beha-

(c) Kongl. Svenfka Vettenfkaps Academiens Handlingar
Vo!. Xf. p. 214, 217. Vol. XXIf. p. 321

(d) Kongl. Svenfka Vettenikaps Academiens Handlingar
för år 1776. pag. 19.



4B ->.-*' c f»
foehagelig lukt emot aftnarne och om nåtterne i de Ame-
ricanfke fkogarne, den upfyller ej mindre affikten här-
med; och fora denne örts frukt åfven innehåller en art
Bomull och Silke, och af defs blommor i Canada plågar
tilredas et flags focker, den ock ganfka vål tål Finfka
Ciimatet, hoppas jag för allmänheten vara nyttigt och
angenämt at både denne växts plantering hos ofs, fom
>ock defs mångfaldiga hushålls nytta, i detta mitt Lårdoms
|>rofbhfyer befkrefven och närmare utredd.

§" 2-

Hos Dioscorides och Plinius finner man redan
detta örtaflags namn, Asclepias, omnånt fa), om de
dermed al tid förftådt detta örtaflaget, eller et annat, fådant
år icke få noga utredt. Sedermera har det af Botani-
fterne ock blifvit utmärkt med flere namn.

Clusius och några andra hafva kallat detta örtaflag
apocynum fyriacum; apocynum lalfefcens; Efula indica.

Bauhinus nämner hårunder ån någrafpecies af'Afcie-pias, ån af'apocynum,ån ock Lapatum argyptiacumlatlefcens(b).
Allmånnaft har detta örta Genus blifvit hopblandat

med defs nårmafte famgranne apocynum, famt tyckes Tour-
nefort vara. denförfta, hvilken redigt och tydeligen til Ge-
nus kt(ki\t Afciepias ifrån det förra örteflaget.

§" 3-
I Frutlifternes Botanifka fyftemer föres detta örta ge-

nus, Afciepias ibland Plantas Herbaceas, vafculisfolitariis ca-
pfularibus, feminibus infru&upluribus, quibus eft conceptacu-
lum eficca materia. A 2, Hos

(a) Dioscorid. Libr. 3. Cap. 106. Plinius Libr. 27. Cap. 6.
(b) Casp. Bauhin, Theatrum Botan. pag. 116.
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Hos Coroilifleme hörer det til dem, fom hafva Flores

regulares monopetalos.
Calycifieme hafva uptagit det ibland dem, fom hafva

perianthium perfiftens, cequali ambitu,.ferens petalum unum.
I Herr Archiat. v. LinNes fydema fexuale hörer det

til Pentandria digynia, emedan alle växter af detta Genus
hafva 5 ftamina och 3:ne Piftiller.

i 4>
Kånneteknen på detta örta- Genus och utfeendet af

defs Fruftifications delar, befkrifves i Herr Archiat. v.
Linnös Genera Plant. p. 96, på följande fått:
Cax. Perianthium quinquefidum, acutum, minimum, per-

fiftens.
Cor. Petalum planum, vel reflexum, quinquepartitum:

taciniis ovato-acuminatis, leviter cum fole flexis.
Nefåaria quinque, cingentia genitalia, quorum fin-
gula ex ovato-oblique extrorfum avrita, e cujus
fundo cornictilum acutum, verfus genitalia inflexum.
Corpufculufn truncatum genitalia teglt, fquamis quin-
que ad latera obvolutum, dehifcens ad latera toti-
dem rimis.

Stam. Filamenta vix ulla. Antkeroe quinque, corpufcu-
lo truncato neclarii inträ fquamas obvoluta.

Pist. Germina duo, ovata, acuminata. Stijli vix ulli.
Stigmata fimplicia.

Per. Fv/licuii duo, magni, oblongi, acUminati, ventri-
cofi, uniloeulares, univalves, membranaceum li-
berum.

Sem.
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'oEM. numerofa, imbricata, pappo coronata;

Recept, membranaceum > liberum (a).
§. 5.

At denne ört, defs tydligare må vara känd och ur«
ikild ifrån defs närmade arter eller fpecies, vill man hår
åfven anmärka desfe kånneteken.

Af Royen och Gronovius kallas detta fpecies A-
scleptas, caule eretlo fimplici annuo, foliis ovalibits fub".
tus tomentofisf umbelits nutantibus.

Af Bauminus, Lapathum JEgyptiacum La&efcens
Jiliqua Afclepiadis.

I von LiNNes fpecies Plantar. Tom. I. pag. 313. A-
sclepias, Folibus ovalibus fubtus tomentofis, caule fimpli-
ciffimo, umbellis nutantibus. Och i defs amcenitat. Academ.
3. p. 404. Asclepias Foliis Lanceato - eltipticis, caulefimpli-
ci glabro, neßarii corniculis conniventibus.

Virginien och Canada åro denne växts allmennafie
foderbygd. På desfe Orter våxer den hälft på fidor af
ålfvar uppå höglånta ftållen, famt åfven på andra torra
och öpna ftållen i Skogarne, dår god, lös och fet jord»
Uion år.

i 6.
Ibland andra växter, hvilka Herr Profesfören och

Ledamoten af Kongl, Wafa-Orden Kalm ifrån Ameri-
ca öfverfördt, har denne nyttiga växt åfven blifvit in»

A 3. bragt
(a') Som Termini technici i Botan;c|uen, hvarmed väx-

ternas fårfkiita kännstekn til Genus och Species utmårkes, båff
af örte kännare kunna föfftås på Latin, har man på Syånfka
dem icke eller hår infords,
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bragt til ofs. Örten år perren, eller framväxer i flere
år af en och famma Rot, och öker fig under det fam-
ma årligen med nya utfkått. Den fortplantas både ige-
«om Rötter, fom och med Frön. Af vår Finfka Win-
ter Köld, långfamma natfråfter om våhren eller tidiga
om höften, har den nu på 30 .års tid, ingen gång ån blif-
vit fkadcl

i 7-
Skall denne våxt upföras af frön, tilredes dertil en

Planterings fång, af fand-eller ler~myilig jord; hvaruti
om våhren utfås växtens dunige frön, fom öfverris-
las til en i Tum med god fin trägårds mylla famt öfver-
tåckes fedan glid med drö och halm, hvarpå, i fall
mycken ftarck toreka inträffar, Planterings fången en
och annan gång yål yatnas. Wåhren derpå kunna de
upgrodda Plantorne af denne våxt utplanteras, eller
ock låter man dem växa pä. Hållet, allenaft en del Plan-
tor, där de för tätt upvåxt, utgalras til .3. quarters af-
ftånd ifrån hvar Planta, famt kunna flike utgalrade ftånd
på något annat tjenligt ftålle omplanteras, Vii man
hafva någon betydande Hor Plantage af dem våxt, kan
utan utfattning af Plantor den åfven fortplantas: men
då bör jorden hårtil valjas af något djup matjord, och
förut blifva väl lucker .och lös tilredd, fåfom til et lin
Land, famt foeftå til jordmon af mo eller fandblandad
mylla och ligga i det fallet något låglåndt, famt icke i et
alt för tort jordlager men år jorden iermylljg, kunna
torra och höglånte Hållen åfven til defs växt och fort-
plantning nyttias. Föran frön hårtil utfås, made de
förut upblandas med våt afka eller fand, och efter

fåd-
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fadden. Planterings landet ftraxt lått, med en harf öf-
verköras, at de utfådde dunige frön af vädret, ci må
fkingras och blåfas bart.

§.8.
Förfta och andra året upväxer denne ört, fållan til

blomma, utan fåkraft det tredje. Skal den upföras til
våxt, at af defs fröhus må kunna hopfamlas det Bomulls-
lika åmnet, bör den håld fås eller utplanteras i torr hög-
länt jord, fom bedår af god fandmylla^ och til i alns af«
ftånd emellan hVarje Planta, famt utfåttas på fådane Hål-
len , dår den får upvåxa för öppen Sol. De ddorötter
med utfkott til nya ftånd, fom denne våxt framfkjuter,
gifva årligen, om de varfamt loffas ifrån hnfvudroten nog
tilgång på nya Plantor til utplantering: men de böra för-
fiktigt affkäras, och tidigt om våhren, då den mjölkakti-
ga faften af växten minft utblöder,. famt år det ganfka
nödi-gt, at borttaga dem hvarje våhr, emedan defte Sug-
telningar annors förfvaga mycket hufvudftammen, och
hindra den i växten, at framväxa med mogna frön ocls
det Bomullslika åmnet.

i 9>
För öfrigit fordrar denne växt, fåfom perrenne, ej

annan fkötfel, ån at man ert eller annan gång om året,
med rioljernet, friar den för ogrås och lollar jorden nå-
got omkring rötterne, Hvart annat eller tredje åi bör
planterings Landet om våhren åfven något glödas.

§" iö.
At updraga denne växt til blomma och mogen frukthvart år, dertil bidrager mycket, féxi.m et torrt jord-

läge,



«8 ) * ( B»
läge, det at växten kan hafva tilråckelig Sol, och at man,
få fnart hufvudftjelken framvuxit, til blomklafar, afböjer
och bryter varfamt något alla biftånglarne, fom ej gifva
blommor, och fedan de par dagar fegnat och börja torc-
ka s flsåres de bort aldeles, och kunna förvaras efter full-
komlig torkning til Lin beredning. Skulle Biftånglarne
med knif ftraxt borttagas, blöder den mjölkaktiga faften-
mycket ur växten, hvilket anfenligen förfvagar roten och
hufvudftjelken, fom fkal frambringa blomma och frukt.
At få mycket fakrare, hvart år af denne våxt kunna få
frön, famt det Bomull och Siikes lika åmnet ur defs frö-
hylfor, få böra de öfverHa blommorna af blomklafarne
afnypas och borttagas, och lämnar man på hvar blom-
klafe endaft 4, 5 å 6 ftycken af de Hörda och måft frod-
växte blomftjelkarne qvar, at fatta blomma och frukt,

§. ».
I anfeende til den ymnoga mjöMtaktiga faft, fom blö-

der ur denne växts ftjelk, blan och rot, når de afbrytas el-
ler dåde under defs växt affkåres, anfe någre henne för litet
förgiftig. Franfoferne i Canada famla icke defs mindre oro.
yåhren bittida defs fpåda fljelkar, då de nyfs kommit up,
famt åta ocl^bereda de dem på famma fatt, fom S-paris,
utan at det i ringade måtto bekommer dem illa (a). Den
Honung fom finnes i blomhylforne på denne våxt, be*
kommer flugor, fom fuga deraf, och hvilka ibland föra ta
fig derpå, något illa, få at de ock kunna dö deraf (b),
men Bien och andra infefter har man ej märkt den va-
ra fkadelig. §. 12.

(a) Herr Profeflbren Kalms Americanfke Refa, Tom.
111. pag. 2J9.

(b) Ibidem.
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§" 12

1 mycket mulna och Regnaktiga fomrar, då icke
hopp år, at til myckenhet kunna få famla det Bomulls
lika åmnet, af denna våxt; då bör man hålH (körda och
plåcka blommorne af denne Asclepias. I anfeende til de-
ras angenäma och flarcka lukt (a) kan af dem et flår-
kande lukt vatn tilredas, och desfe blommor nyttias til
allehanda behof af Liqueurifter, åfven fom ock de tje-
na til Rå-ämne för etflags läcker.

§. 13.

At, af detta örteflags blommor kan tilredas fåcker,
har redan af ålder varit kunnigt. Arabeme, hvilcka
om de icke varit Såcker tilredningens förfla upfinnare,
fa hafva de dock mycket förbättrat rafinaden och vårt
nu brukeliga tilverknings fått dervid (f). Hos dem år
detta flags fåcker, bekant under namn af Saccharum Al-
hufar, (*■>). I Parifijke Vettenfkaps Academiens Hand-
lingar för år 1730. har Herr Sarraztn redan befkrif-
vit tilrednings fåttet deraf, famt berättar Herr Profes-
fören Kalm i 111. Tom. pag. 360. af defs Amerikanfke

B Refa
(a) Herr Profeftbr Kalms Americanfke Refa Tom. 111 p.

260. "Defte blommor gifva under blomftrings tiden från fig
en ganfka behagelig lukt, få at en med ftörfta nöje den ti-
den refer i de Americanfke &ogar, i fynnerhet om aftnarne,
då lukten ännu år ftarckare."

(*J 01. Borrichii Hermet, /Egyptior. Conringu Anim-<
adverf. pag. 16.

("*) Casp. Bauhini Theatr. Sotan. pag. 11$,
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Refa åfven härom, Mcåes. Franfoferne i Canada göra
af denne växts blommor, fåcker fålunda:

"Blommorne tages om morgonen bittida, då de åro ful-
la med dagg, hvilken dagg kryftas ut, hvaraf fedan kokas
fåcker, fom år brunt, vålfmakeligt och ganfka godt." Hos
Hr. Prsefes har jagfedt et Hyeke af detta flags fåcker, hvil-
ket var ganfka fött och godt, utan ringade lukt eller bifmak
af denna växts Aromatifka lukt.

§. i*
På de orter, där denna Asclepias eultiveras i Tyfk-

land, har Hon fådt namn af Seidenflantze, åfven fom af
Franfoferne den kallas L.e Ccttonier i anfeende til det
Bomulls och Siikes lika ämnet, fom iitter i kring defs
frön uti fröhylforne.. Til fårgen år det fnövit fom Bom-
ull, men lent och fint nåftan fem Silke; Beftår dock ic-
ke af långa trådar, utan åro de endaft någre Tum långa,
Hvårföre och i Frankrike detta Rå-åmnet för våfnader,
blifvit nyttiadt fom en art Floret Silke, och utgör det et
farflult åmne för fig, vid Manufa&urer.,

i iJ.
I flutet af Augufii månad, eller fidft i medio Se-

ptember blifva fröhylforne jemte frön på denna våxt
hos ofs mogna.- Så långe desfa fröhylfor utan på mär-
kes vara gröna, hårda och ftyfva, åro de eijfullmogna.
Det Bomulls lika ämnet finnes då i dem ån af en gulak-
tig färg, åfven fom i detta tilflånd, under deras half
mognad, trådarne åro hårda, ftyfva, och utan någon ly-
fter glåntfande hvit färg. Men få fnart fröhylforne blif-
vit miuke, de fegnat och' gulnat något utanpå, och de

Sil-
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Silkes lfea trådarne i dem mårckes lått (kilja fig ifrån
h varandra, och de åro helt bvita, fafta, fintrådiga, miu-
ka och lena fom Silke, dä år detta Bomulls och Silkeslika
ämnet fulimogit, famt böra s å 3 dagar derefter, i tort
vader, blom och fröhylforne fom hyfa det, ftraxt plåc-
kas bort. Sedan utbreder» de på nåt eller halm, at tore-
kas i fkugga, då efter några dagar fröhylforne öpna-fig
fjelf i 2:ne delar» fom en årtfkida, ur hvilka af barn el-
ler annat gammalt bråkligt folk,, til tidsföfdrif, denne
växts Silkes like Bomull, kan utplåckas, rånfas ifrån
frön och behörigen forteras,,- efter defs furfkilta godhet
och halt,

"§. 16.
Förutan det, at i Frankrike med denna våxt fkedt

förfök i våfnader, har i fynnerhet Herr ProfefToren Gle-
"Pistch uti Berlin åren 1746, 47 och 1748 anftålt åtfkilli,
ge förfök med det Bojjmll ock Silkes ämnet denna våxt
frambringar. , Efter behörig fortering deraf, har han
funnit, at defs längre trådar vål låta fpinna fig til en fin,
jemn och glatt tråd; de kortare tofva fig vål och tåla
valkning; Igenom tilblanning af fin ull, hår, floret-Silke
och Bomull (kall deraf åfven åtfkillige fafta och vackra
tyger kunna tilredas. Når de kortare trådarne af det-
ta Bomulls och Silkes iika Rå-ämnet hopkardas med
fm ull eller hår, och detta fpinnes til et fint iöft fpnn-
nit garn, har det med mycken förmån kunnat nyttias
til inflag vid allehanda ylle våfnader. Garnet af de fi-
nare trådarne förftårkt med vanliga våfnads luta af li-
tet Lim eller Husblåfs, har åter varit ganfka faft och
jföarkt til uprenning. Igenom urfkillning, val och forte-

B 2> ring
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ring af detta Silkes och Bomullslika ämnet, har fåledes
Herr Profefforen Gleditsch deraf i Berlin låtit förfär-
diga Strumpor, FiltmöfTor, Flanel, Rafk, Felp, Etamine,
Serge de Rome, Kläde och allehanda, Silkes, Bomulls och
Ylletyger, hvilka varit af mycket vackert och lyftert ut-
utfeende: famt ägt ypperlig godhet, Hyrcka och halt. Al-
lehanda flags fårgor har härpå lått kunnat fåflas; Strum-
por derafförfärdigade, hafva varit fä goda fom Engelfke
Caftor Hrumpor. Alla med fin ull upblandade tyger, be-
rättar han i fynnerhet hafva rögt mycken Hyrcka och ly-
fter, och hafva de fådt utfeende, af en medelfort ylletyg,
emellan Etamine och fint Spanfkt Kläde, famt tålt 16 tim-
mars ftark valkning, utan at förlora något til lyfter, god-
het och Hyrcka (b).

§■ i-I fall igenom Hall-Ordningar våra Manufa&uriHer
fkulle förmås och tilhållas, at af flere fammanblandade
ämnen tilvercka allehanda Ylle- och Bomullstyger, fkul-
le detta icke allenaH anfenligen öka antalet vid bruknin-
gen af inhemfka våfnader, utan kunde då ock, af detta
Bomulls och Silkeslika Rå-ämnet hos ofs kunna göras
ftörre ATtta. Utrikes tilverckas Etaminer tå åtfkillige
flag, på det fattet, at de til uprenning beflå af inblandat
groft Silke eller Bomulls garn: men til inflag nyttjas fär-
gad eller ofårgad ull. Åfven fom Engelsmånnerne då in-
blanda deruti ofta Camelhår. Fieuron tilredes i Andens
af ull, floret Silke och Linne; JEgypticnnes tå hår, floret

Silke
(b) Carl Freds, Dieterichs Pflantzen reich I, Tom. pag»

*$&> 257.
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Silke och ull; modefne af ull, bomull, hår och floret Sil-
ke; Til de få kallade dubbla Camelotter eller Bercaner
(igenom hvilka det fiarkafte Regnet ej kan trånga fig),ta-
ges förutan ull, åfven Bock- och Cattielhår. Cardelott,
Caffard de Village, Frock och Biffonata; hvaraf uti Itali-
en de grofvafie Munk-kläden göras, befiå af dylika fam-
manfattningår, åfven fom Tuff et mycket groft ylletyg,
i Frankrike til Bönder och Allmogens förbrukning, myc-
ket tilverckas uti Beuvais, famt bedår det endaft af ham-
peblårs garn til uprånning: men fpunnit oxe och kohår
til inflag (c). Efter Herr Profeflbren Gleditch andål-
de förfök i Berlin (kal igenom tilblanning af det Bomulls-
lika ämnet afAsclepias fyriaca allmånLandtull åfven an-
fenligen kunna förbättras och vara mycket nyttig til in-
hemfk ylletygers föbåttring och förändring. Det Bom-
ullslika ämnet, hvilket til myckenhet kunde famlas hos
ofs, af vår allmänna Jolder Salix pentandra, deraf har
man ock i Berlin igenom tilblanning af något fin Lamull
och Harehår tilverckat hattar, fom efter nogafte granfk-
ning varit lika darcka och goda, fom de ypperda utlånd-
fka Caftor hattar. Hos ofs vårdflöfas aldeles detta inhem-
fka Rå-ämnets famling. Fårgningen har icke fkedt med
Gallåplen och Vi&ril, utan i kall bly foder folution,hvar-
efter hattfilten, fedan den blifvit halftorr, åter någon tid
fått ligga i kalt vatn, hvaruti Heparfuhhuris blifvit up- <

IoH, och hvilket fårgningsfått på ylle, B. inull och mache-
fier, gifver en fadare och lyftrare fvart färg, ån annors. Vil.
man hårtil ock göra enfolufion af'Blyfockerfaccharum fa-

B 3 turni,
fe) ProfefTor Gadds Differt. om Chemiens tillämpning

til ylle Manufä&arer pag. 10.
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tur-ni, hvarefter fårgtyget doppas i et fårgfåd, fom beftår
af i del auripigmcnt , 2 delar oilåkt kalk emot 6 å 8 delar
vatn, blifver den fvarta fårgen lika god; men tyget, el-
ler hattfilten båttre at emotftå regn, och (kall hårad en
del Franlka Hattmakares hemlighet beftå, då de tilyerc-
ka hattar, fom, biifva aldelas vatntåta.

§" 18*

Zi«,kan af dennaA-sctl&piasfyriaca åfven tilredas,ef-
ter de förfök Herr Prsefes dermed i fmått redan anfiålt.
Sedan antingen defs vålluktande blommor, (om växten
ej fulimognat,) efter omftåndigheterne §. 10. blifvit nyt-
tjade dels til iacker §. 13. dels til luktvatns beredning §.
12. eller ock enär det Bomull och Silkeslika ämnet, ur
defs fröhylfor blifvit bortplåckat; Så kunna defs ftjelkar
åfven icke defs mindre nyttjas och beredas til et flags lin.
Stjelkarne afbrytes då 3 å 4 tum ifrån jorden, och fedan
de något fegnat (*), affkåres och famlas ftjelkarne i knip-
Eor, torekas och förvaras til våhren, at undergå behörig

,in-rötning, hvarefter, igenom vidare vanlig Linbered-
ning af deffe ftjelkar, kan fås et vackert fintrådigt Lin.

§" !_?"

Hvad verckan och nytta denne växt kan hafva i Me-
dicin, det år ånnu ej få noga utredt. Så mycket har
Herr Prsefes hårtils haft tilfålle, at utröna, det den ym-

no-
(*) Orfaken hvarföre ftjelkarne af denne våxt, icke ftraxt

få affkäras til Lin beredning, finnes i §. 10. redan förut an-
märkt.
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noga hvita faft, fom ur denne växts blan, Hjelk och rot
mycket blöder och utflödar, når de afbrytes, eller i dem
(kåres med knif, den ftelnar i luften innan kort tid, til
en Gummi refina, hvilken tyckes vara afmycken likhet med
fcammonium (a). Både Apocynum Latifolium Clusii, fom
ock Periplocca prior Dodonte,!, hvilka åro närmade fam-
grannar til Asclepias, deffe har ock Bauhinus i fin tid
fört til fpecies af Scammonium (b).

§. 20.

Hos dem, fom famlat fragmenta methodi natur-alls
i) Botaniquen, föres Asclepiås i Clajji naturalt til
oligonteris, jlaminibus 5. fotiiculaceis, och i Liknas or-
do Naturalis XXIX, hörer den til Laffiefcentes. I an-
feende til denna erdo naturalis, och at denne växt
har Nebtarium, a petiolis diftbiMwm, inträffa altfå for den
några tekn, fom gjör henne mifstånkt, at vara förgif-
tig: men fom hon deremot har femma pappofa f fåfomy^-
miflpfcyhfci TurNifortii, hvilka ock hyfa en mjc.ikaktig
faft; denna våxt icke eller hafver någon oangenäm lukt
eller fmakj defs Turiones eller Jökar kunna åtas om våh-

ren

(a) Ifrån Marafch och andra orter i Aleppo hafva vi den
bSfta Scammonium/ den tages af Convolvu'us fcammonia, och
plåga Bönderna i Aleppo uti Junii Månad famla den; de blot-
ta då denne växts rötter ur jorden, fkåra på fnedden deruti
en ikåra, hvaraf den ffij ";'kaktiga fafteh utflyter och fedan
Hel nar til feammonium. Kvar 'ilot gifver endaft några fä
Drachmer deraf.

(b) Caspar Bauhini Theatr, Botan. Libr, VIII. pt 394»
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ren utan all fkada för hålfan J. ii. Af defs blommor kan
åfven tilredas et fåcker, fom ej år ohålfofamt §. 13. Så
tyckes all mifstancka om defs förgiftighet förfvinna.

I fall igenom framdeles förfök dock kan blifva ut-
redt at defs mjölkaktiga faft, hvilcken i luften ftelnar til
en Gummi reftna,-ax aldeles af famma befkaffenhet, fom
fcammonium , då bör den fåfom et purgans heroicum, med

varfamhet uti liten dofts, altid brukas i Medicin.
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