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Vtce Fåradshöfdkgen
FäIborne

Herr HEÉRIC WILHELM von PFALER,

Ordförande i Ago delnings Rätterne uti Satahmda Nedre- ock
en del af Öjre- Dels Domfagor,

Min Gunfige Gynnare!

T?hiiru mig fela ord at rätteligen tolka mit hjertas känflor}
*-* emot de välgemingar , fom jag uti Herr Fice Härads.
höjdingens Hus åtnjutit $ få befaller mig likväl min vörd-
nad, at fåfom et bevis af deras uprigtigbet dem härmeäelft
ejfenteligen betyga. — Tillika bur jag den äran, at jäfom
et vedermäle af famtne min Vördnad, i ödmjukhet tilätrna
Herr Fice Härndshöfdingen närvarande Oeconomifka arbete,
hvilket jag beder mätte anfes med famma ynneft , fom jag
tilforene få ymnigt fått erfara , och med erkänfla bvaraf
jag fkall räkna för en beder och lycka at framhärda

Ecrr Vice-fiärachhcjdingens

tdrii}uJ:afte tjcnare

MICIIAEL LUNLLN.



Qui gramina felici hpe-re propagarc didieit , Ö optima et)mm gregibuf
pro pabuln fuppedidat , jftrir reliqvis ex jucoribus , «/"«w G? J:r/i-
-?2a.y collijit.

Lr nnc.

Bland de mångfaldiga föremål, til hvilka den allvifa För-
fynen beftämt de talrika och näftan alleftädes befinteli-

ga växter, fom vi känna under namn af gräs arter (gra-
mina), blifver det oitridigt et af de ögonfkenligafle, at de
ilag och arter af djur, hvilka närmaft iynas danade til män-
nifkoflägtets förmån och nytta, lamt til följe däraf, älven
ifrån de äldfla tider, til en flor del vunnit dels ömare om-
vårdnad, hufvudfakelie:en och förnämli^aft af dem hämta fla;
näring och föda. Intet enda gräs finnes undantagit, fom icke
af något bland dcsfe djuren til födo ämne användes, och vid
det urval de härunder, enligt naturens anvisning til lin iäk-
rare välgång och trefnad tyckas göra, blifver man gemen-
ligen varfe, at hvad af det ena flägtet ratas, merendels blif-
ver en läckerhet lör det. andra.

Desfa växters närmare kännedom och därpå grundade
vederbörliga fkötfel, har därföre i alla tider vunnit en fär-
deles upmärkfamhet vid all förnuftig landthushållning. Ty
iå iäkert det är, at alt Landtbruk ifrån en rätt drefven Bo-
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fkapsfkötfel hämtar fin ftyrka och förkofran, få vill blif-
ver det ock, at denna aldrig kan bringas til någon högel
eller drifvas med önfkad vinning, få länge man ej kän-
ner de tjenligafle födoämnen för Bolkapen, och iåledes icke
heller förflår lig, at af dem famla det förråd, fom til des-
fas riktiga fordring tarfvas. Sant är väl det, at i fednare
tider i fynnerhet uti detta ämne åtlkilligt blifvit både utrönt
och förefkrifvit j men få torde man ändock med fkäl kunna
laga, det vi ännu icke tilräckligen känna våra gräs i den
mån de äro mer eller mindre begärliga til föda för Bo-
fkapen, än mindre, huruvida de, enligt fina färikilda egen-
fkaper, verka på den afkaftning vi af desfa Kreatur vänta
ofs, lå väl til mjölk, fom fmör och oft med mera, til hvil-
ken kunfkap erfarenheten likväl alla redan- vifat, det natu-
ren ingalunda lemnat ofs de ofäkrafte anledningar, (a) Gan-
fka mycket är altfå härutinnan ännu förbehållit för vår fram-
tida forfkning at uptäcka. I famnia mån den med nit och
driftighet fortfättes, fkall äfven vårt hopp blifva flyrkt om
ernående af de förmånligafte uplysningar, ej allenaft uti des-
fa, utan ock i mångfaldiga andra naturens hitintills för ofs
förborgade hemligheter. De allmännaft förekommande hen*
»es alfier tyckas i flere affeenden äfven få väl förtjena vår
upmärkfamhet til fin underfökning, fom de meta fällfynte,
"ty til närvarande tid torde vi fåfängt våga föregifva, något
enda af dem vara af ofs få fullkommeligen kändt, at icke vi med
den fäkrafte öfvertygelfe nödgas tillta, det naturens,vifa hus-

håll-
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hållning, hvarmed de flere ändamål vinnas, fom med den
famma kan åfyftas, til en flor del ännu är lör ofs fördold,
utom hvilkens erforderliga kännedom, dock vår viaft och
förmån, ehuru klokt och vifligen den oek i vårt tycke må
fökas, likväl, äfven af de rikafte naturens fkatter, altid måfle
blifva ofäker och af en flump-lycka beroende,

på följande blad har jag, få långt mig varit tillåtit,
fökt at befkrifva Wasfen, ett af våra allmännaite gräs, til fine
hitintils kände egenfkaper och däraf tilflytande fördelar i
vår hushållning; måtte en gynnande framtid lyckeligen fylla
den britt vi ännu dagligenröna ej mindre vid dennas, än an-
dre naturens, til vårt gagn och förmån få ömnigt lig före-
teende halvors, närmare kännedom! Jag vågar emedlertid
finickra mig med 4et glada hopp, at åtminftone någon
del af mine gynnande Läfare ännu ej torde anfe detta mitt
/'inga bemödande för öfverflödigt och utom all nytta.

§. i.

En noggran och fullfländig Eotamfk underfökning om
Vasfen til dels känne- och fkiljemärken torde vid detta til-
fälle, få mycket hellre kunna utelämnas, fom man med alt
fog kan räkna detta gräs ibland dem, fom af en och hvar
Landtman fäkraft och påliteligafl igenkännas. Dock at äfven
i denna del ej förbigå det nödvändigafle, lärer mig tillåtas,
at anmärka, det JPas/en af örtekännare föres til Rörflägtet
(genus Arundinis), hvilket ifrån de andre gräsflagen tydeli-
gaft därigenom åiikiljes, at blommorne fom äro utan agn
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(muticte), nedant.il altid finnas omgifne med ett ludd eller ull
(låna). Under detta flägte är til närvarande tid 4 arter
fåfom hörande til vår Flora uptäckte, nämligen, .BergRöret
(Arundo Epigejos) med rak blomvippa och blad på undre ii-
dan glatta; Grenßöret (Ar. Calamagroftis) med flak blomvip-
pa, ilätt blomfoder, och fmåhårig blomkrona ; Sandßöret
(Ar. arenaria) med axlik blomvippa, blad fyllika långsåt
inböjde, med kanterne, flutande lig i en flickande ipets; famt
Strandßöret eller Wasfen (Axundo.Phragmites); hvilken ifrån
desfe nämde fäkraft igenkännes medelfl de flere blommor fom
hon hyfer innom de mefte af fine blomfoder , då de andre
gemenligen innom fine, ej hafva flera än en enda, Defs rot
är flerårig, ofta af några famnars längd, merendels fingers-
tjock famt full af leder; Stjelken är ,^odelt af flere alnars
högd och lilliingrets tjocklek, rund, ihålig; Biaden lancett-
like, i kanterne något yågige, famt på det finafte fågade;
hvaraf ofta händer at man vid mindre förfiktigt handterande
af dem lätteligen kan fåra fig., hvilket ock föimodeligen
gifvit gräfet namn af vafs. Uppå färfkildta orter har detta
gräs äfven fått färfkilta namn, i Skåne och Öflergöthland
kallas det Wafs , i Småland Kafa och Skärv"aj"s , i Nerike
Bladvafs, i Upland Rår, af Finnarne Ruoko och. Kahilas. Det
växer allmänt öfver hela Finland vid ftränderne i Hafsvikar,
mfjöar, träfk och åar, i fynnerhet där ler och gyttjig botten
finnes. Äfven träffas det uppå åkrar fom ligga nära til fjöar
osh af deras uplandningar filkommit, eller ock hyfa flora
och många källfåg, Defs blomning fker hos ofs i medlet af
Augutti, hvarpå fröet mognar i September månad, -fom är a£»
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"långt, å ömfe 'ändar fpitfigt, " täckt -med det hopvuxna och
luddna blomfodret; affaller vid höftens ftormar, infuper fnart
vatn, dådetfedan fjunker, och med fit ludd fäfter fig fatt i
gyttjan, för .at få mycket fnarare och fäkrare vinna groning.

§. 2,

Af det rum och läge denna växt fådt til fin trefnad, tor-
de man lå den fäkrafte anledning, at i någon mån äfven kun-
na fluta til naturens vifa afligt med denfamma uti fin allmän-
na Hushållning, En mjuk och gyttjig ttrand fkulle omöjeli-
gen, utan at i ftörre eller mindre mån utfkäras, kunna emot-
itå vågornas våldfamhet och fvall, om icke naturen medelft
vasfen ej allenaft bröt vågornes häftighet, famt iålunda gaf
flranden nödigt lugn, utan ock med vasfens tätt iammanlö-
pande rötter fkafläde äfjan den fafthet, at den ej lättcligen
kunde bortfköljas. I famma förhållande fom vasfen tiltager,
tillandas älven flranden; vid vasfen famlas nämligen och
qvarftadnar alt, hvad af vågorne drifves emot landet, fäftes
af dels kringlöpande rötter til en bank, hvilken fmåningom
mer och mer hårdnar, få at vafsrötterne fluteligen ""qvafde
nödgas längre in åt fjön föka fig tjenligare utrymme och
lämna fin förra plats til inquartering för nya växter, hvilka
äfven bidraga til danande af en faftare jordyta, och leder-
mera jämt följa vasfen i den mån den framfkrider uti vat-
net, och deras förra grund fådt art och lynne af en för dem
och. deras trefnad mindre afpasfad hårdvall. Vid vasfens
rötter och defs. framkommande nya fkåtr gnider fig om våren

lek-

&)s c &



lekfifken för at där qvarlämr.a fin romm, hvilken därvid faft-
nar, och fålunda hindras, at ej af vågorne blifva upkaflad
pä flranden och fortforas. Sedan, rommen af folvärmen blifvit
utkläckt, njuter den nyfs framkomne afveln ej allenait det fäk-
rafte fkygd af de upväxande! vafsftjelkarne emot de flefle af
fine fiender, utan finner ock på dem det förfla födoämne
naturen dem lemnat. På dem fäfler tig föinämligaft detfiem-
fpiga fediment, fom vatnet flående i lugn ifrån fig fäller och
för de fleiie filkar i den fpädaite åldern blifver deras tjenli-
gatte löda; älven famlas på dem mafkar och åtfkilliga fmärrc
fjökräk, hvilka i detta flemaktiga fediment äga lin trefnadj
dock fluteligen äfven öka matförrådet för de fpäda iifk.arne.
Skränlomen (Colymbus auritus Fn. Sv. 521,) tilre.der fig bo af
vasfen uppå fjelfva vatnet, på det ungarne lika ofkickejige at
gå på det torra fom Föräldrarne, måtte få mycket lättare
vänjas vid och fnarare framflippa til det elemem, uti hvilket
de för all fin lefnad af naturen blifvit beflämde at villas,
Här finna de äfven af den öfverflödiga fifkaivcln fin nödtorf-
tiga föda. De fläfte utaf Andflägtet föka af vasfen flygd för
fina ungar; innom den undangömde kunna de fvårligen af
"ne fiender upl.äckas, träiia därjämte det rikafte förrådshus
på hvarjehanda för fig tjenliga födoämnen. Den öfver vat-
net växande vasfen lemnar ock et önikat härberge för flere
uti vatnet utkläckte infecter, fåfom Bphep/era, Phiyganex
Och Tipitla, hvilka åter hit lacka många af inleder lig nä-
rande fmå foglar, fåfom jfemfpurfven , (Motacilla modularis
Fn. S, 245.), hvilken i fynnerhet är känd för titt niefta vi-
ftande vid vasfen. Den varmare luften fom om Höftarne fin-

nes
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nes vid Skärgården och ftörre vattn långt fednare än uppe
på fatta landet, gör ock, at på den i dem befinteliga vasfen,
Infecter ännu den årstiden träffas då de annorftädes aldeles äro
förfvundfle; därföre fker ock, at de flefte af våra flyttfoglar
gemenligen fednafl på höften altid fes vid ftränderne och] in-
om vasfen. Svalan innan hon öfvergifver ofs, villas ,ock 3

förmodeligen af denna anledning, någon tid förut vid vasfen,
för at där finna fig föda, fom på det torra na är henne förne-
kad. Så ftyres alla ting uti naturen efter de vifufle lagar, til
det helas fäkra beftåncl och oförändrade ftyrka.

§. 3-
Wasfens egenteliga hemvift uti vatnet på ]en fank och

mera gyttjig än fatt botten, gifver väl ej fardeles anledningat
förmoda, det hon af naturen vore ämnad til föda för Bofka-
pen, ifrån hvilken fynpunct gräfen'; betraktade likväl låfva
ofs den hufvudfakeligafte förmån i vår enfkildta hushållning;
men underföke vi detta gräfet närmare, och därjämte påmin-
na ofs, hvad en allmänt erkänd erfarenhet intygar, få fkola
vi fnart nog finna, at vasfen, ej mindre än andre defs närma-
fte flägtingar, med mycken fördel kan användas til Bofka^
pens uppehälle och föda. Så länge detta gräs ännu ftår i växt
och innan frön begynna mogna, äro få väl bladen fom ftjel-
ken mjuka, faftfulla och nog fota, få at de i desfa omftändig-
heter, föga eftergifva något, äfven af de ypperfta til Bofkaps
foder efterfökte gräfen. Defsutom få finna vi merendels, at
Bofkapen om fommaren häftar jämväl ifrån den häfta betes-
mark fkocktals til fjöflranden, därifrån, om någonfin möjligt

blifver,
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blifver, den genaft bégifver tig" til vasfen , äter af den fa mm*

begärligt til fena aftonen, bvarpå en ömnigare afkaflning af
mjölk blifver et ojäfaktigt bevis af betets utmärkta godhet.
Så väl den fvalke Bofkapen vinner i vatnet emot iolhettan,
fom och den läkerhet den här njuter för brömiar famt andre
infecter, torde väl til en betydelig ' del bidraga til mjölkens
förökning i denna händelfe, dock tyckes det åtminttone utom

all motfägelfe och folklart häraf följa, at födan fom Bofkapen
härjämte njutit ingalunda varit dem (kadelig, utan tvärt om
befordrat defs trefnad. Hos våra Landthushållare- är det ifrån
äldre tider allmänt erkänt, at vasfen verkeligen ökar mjölken
hos Bofkapen, och det i den mån, at de ej våga lemna något
af den; til foder åt Köer innan de kalfvat, för defs ftarka
mjölkdrifvande egenfkap, fom de under denna tiden ej kunna
uthärda, utan at aldeles utmagras. [a) Huruvida dock denna
erfarenhet kan finnas grundad i naturen, och enfamt får hän-
ledas af vasfens naturliga egenfkaper, förtjenar i min tanke
ännu en närmare underfökning, ty mångfaldiga exempel gif-
vas, fom bevifa, at mjölkekoer öfver hela vintern hos fat-
tigt folk i fkärgården, til det mefta blifvit upfödde med väfs,
men icke dello mindre vid kalfningen, foih ock icdnare på
våren, oftatt ägt bättre hull och trefnad, än den Boikap, fom
i ftöire Ladugårdar älven haft tilfäile til ombyte af de tit-
Valdafte foderämnen. Torde nämligen hända, at hvad fålunda
fkylles på vasfen, och defs otidiga bruk för Bofkapen, med
lika få goda fkäl kan ledas ifrån en uraktlåten eller mjndre

känd

(a) Hushålls Journ, för 1779 Septembr, manad pag, 25, i noten.
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känd ryckt och ans, fom kreaturen därjämte fordrat, hvil-
ken utan motfägelfe i fin mån äfven få kraftigt bidrager til
deras trefnad fom någonfin födan. Men nog af til vårt fö-
remål , at den begärligt af Bofkapen ätes, och är allmänt
känd för fin mjölkökande egenfkap, hvilken oftridigt ej annat
kan, än ådraga fig hvar omhugfam Landtmans ytterfta up-
märklämhet, famt aldrig under en öm och efter omftändig-
heterne afpasfad fkötfel blifva vådelig. Ofs återflår fåledes
endait, at enligt de anvisningar naturen lemnat, underföka
i hvilka fall detta foderämnet ej allenatt äger fine förmånli-
gafte egenfkaper, utan ock när det fäkraft med desfas bibe-
hållande kan inbärgas.

Lika med alla växter äger vasfen det gemenfamt, atpå
fin egenteliga boningsplats vinna fin flörtta fullkomlighet, hvil-
ken åter i famma mån aftager och minfkas, fom han finnes
fkild ifrån denfamma. Wasfen ältkar, fom il, §, är anmärkt,
en mjuk och dyblandad jordmån, få ofta den därföre finnes
på en hård klappur eller fandftrand, är ej underligt at ha«
vantrifves, blifver faftlös, hård och fträf famt ratas af Bo-
fkapen, få framt de ej äro utfvultne, i hvilket fall den ock
reell torde tjäna dem til bukfyllnad och näppeligen för en
fund och gagnande näring.

Under det gräfen blomma och innan frön begynna at tilla-
ga, ärodefaftfullafl och fölgakteligen äfven förKreaturen fmakli-
gatt, för hvilken ordfak ock deras inbärgning vid denna tiden
Vanligen förrättas; men fedan naturen uti dem arbetar pS,
fröns tilväxt och mognad, begynna de fmåningom blekna, torr-
kas och hårdna, til et ojäfaktigt vedermäle af deras i famma
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förhållande beröfvade näringskraft och förmåga, I akt tager
man til följe häraf ej heller tiden hvadvasfen beträffar, utan
pä fatt fom hos ofs vanligen fker, förft in på fena höften och
iedan man til det mefta fluppit åkerarbetet, företager tig defs
bärgning, få kan ju ej annat hända, än at detta nyitiga r.o-
fkapsfodret mer än mycket förlorat af fine goda egenfiiaper,
Hvarvid ännu kan tilläggas, at det mogna och med ludd
betäckta fröet, om ej toflen eller vippan blir noga under bärg-
ningen borttagen, möjeligen af Kreaturet ncdfvälgt, kan blif-
va grund och ämne til de 11 kallade Tyren (asgagropilas,)
hvilka'med de, af dem förordfakade flockningar, merendels
vålla obotliga fjukdomar och fölgackteligen nog kunna verka
til den magerhet hos Bofkapen, fom vaslens i annor händelfe
oikyldiga bruk, af en förhaftad erfarenhet, blifvit tilfkrefven,

Ju fnarare höet torkas efter flaget, deflo bättre och för-
månligare anfes det äfven med alt ikäl, få vida det då i
möjeligen minfla mån genom luftens utlakande verkan blifvit
förfvagadt. Betrakte vi ifrån denna fynepunkt vårt arbete
med vasfen, måtte Vi äfven tilflå det vi af obetänkfamhet
handle aldeles fnörrät emot vår egen förmån. Luften har
liöftetiden redan förlorat den torrkande egenfkap , fom den om
fommaren ägde, är nu mera fuktig och kall, hvarigenom ti-
den betydligen förlänges, fom fordras för'den afflagne vas-
fens tonkning, hvilken iåledes under denna längre tid nöd-
vändigt mer och mer måfte beröfvas, äfven det lilla närande
imnet, fom dels af för mycken mognad vifsnade fljelk ock
ilad til äfyentyrs ännu kunde hyfa.

Af



Af en långvarig torrka lider äfven vaslen, ehuru den
Växer i vatnet, ofta få Tnycket i fin trefnad, at den näftan
öfver alt blir täckt af Bladlöfs (Aphides Nympheas, Fn, Sv.
983.) hvilke ej en gång under defs inbärgning frånfkiljas,
vitan] fafttorrka vid den famma. At en fådan med bladlöfs hölgd
vasfe blir, om ej alcid fkadlig, dock aldrig nyttig för bofka-
pen, har man all anledning at frukta, fedan man af Spanfka
Flugors bruk lärt fig at uti fnfecterne åtminflone mifstänka en
ikärpa fom invärtes nyttjad är ganfka vådelig och äfven på
yttre huden brukad, verkar med betydlig och fynbar våld-
Limhet, Mån-r.e icke den blodpinkning, fom Kreaturen förc-
gilvas under tiden ådraga lig, clå de födas med vasfe, fiiarare af
desfa pä den liefinteliga Bladlöfs än af fjelfva växt-en får här-
ledas? Åtniinftone vet man at Läkare anmärkt, det Hsematu-
xie hos .inennifkor upkommit al Spanika Flugors otkliga in«
viirtes bruk {a )♦ Någon gång händer ock, at klena perfo-
lier,, [om affkära en af Bladlöfs befvärad vasfe, plågas a£
liuiVudvärk och upkaflningar, hvilka de tilfkrifva den luckt
\rasfen nu fprider, fom de i annor händelfe knappaft känna,
än mindre blifver dem plågfam. All lörfiktighct {ordrar där-
iörc .at detta äixmade Jfbrdret ifrån denna ohyra befrias innan
det lämnas til Bofkapen, hvilket jag fedt hos onitänkfamma
Landtmän ganfka noga verkilällas på följande fatt. Sedan
vasfen blifvit affkuren, doppas den genail i vatn, där den
lemnas en kom tid, uptages derpå med en lindrig Iköljning,
då knappaft andrafpår träffas efter desfa djur än någre blekare

B 2 fläc-
(a) Se Sågars Syftcm. Morbor. Sympt, Tom, I, pag, 462, där de»

kallas Htzmatiiria Mek>ica.
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fläckar på bladen eller fljelktn, där de förnämligafl hållit fig.
Är vatnet falt få fker detta både fnarare och fäkrare,ja fjelfva
fodret blifver härigenom fmakligare för Kreaturen. Korrte-
ligen om vasfen med fördel lkal nyttjas til Bofkapsfoder, bör
den hafva vuxit frodigt, det är på en myllig och mjuk ftrand,
affkäras under eller ilraxt efter blomningstiden, om den då
befinnes befvärad med bladlöfs eller annan ohyra, genaft och
med det famma genom fköljning på det nogafte ifrån dem re-
nas, famt federmera få fort fig göra låter, i fri och öppen
luft torrkas. I famma mån desfa förefkrifter med noggran-
het efterlefvas, lkal och aldrig fela det icke vasfen mer och
mer måtte finnas värdig våra Landtmäns omtanke och up-
märkfamhet til befordrande af en trefven och lönande Bo-
fkapsfkötfel. Häftar och Getter rata icke heller vasfen, då
den lemnas dem til foder, dock i anfeende til defs mjökökan-
de egenikap tyckes den endaft och egenteligen böra fparas för
Koerne. För, Fåren är den lika med andra vattuväxter icke be-
haglig, utan lemnas orörd, ehuru fvultne de ock kunna vara.

§. 4-

På famma fatt, fom Råghalmen uppå Itflulliga orter bru-
kas til Taktäckning, kan äfven vasfen med mycken förmån
och uträkning därtil användas» Til detta behof utfes i fyn-
nerhet en gles och på hård famt klappur ftrand växande vas-
fe, fåfom otjenlig til Bofkapsfoder, hvilken med en långfkaf-
tad lje nedflås nära in vid roten, då halmen blir mycket
längre och drygare, famt i anfeende til fin varaktighet och

flere
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flere andre egenfkaper vinner ett oftridigt företräde för Råg-
halmen, Til mattor hvarmed drefbänkar täckas, äfvenfom
til fkärmar för fpädare växter, få väl emot folhettan, fom
nordanvädrets våldfamhet, lemnar vasfen, fem nu mera all-
mänt erkännes, det föimånligafte ämne; I England i fynnerhet
har den redan ifrån längre tider tilbaka til detta fednare fö-
remål med utmärkt nytta blifvit brukad. Lå väggar eller
tak i våra boningsrum ikola gipfas, räknas äfven vasfen för
det iäkrafte och nyttigafte medel at fäfta gipfen. Wasfen
fafthäftas med fpik, järn eller mestingstråd, efter det om-
ftändigheterna medgifva, hvarpå fedeimera gipfen inflås rap-
pas och flätas. Den iholiga ftjelken af vaslen nyttjas all-
mänt vid väfverierna til fpolftickor, hvarpå allahanda flags
garn och äfven filke fpolas til inflag. Vid Artilleriet bru-
kas ock denna ftjelk til brandrör. Blomvippan (panicula)
eller fom den allmännaft kallas Rörtoffen, användes öfver
alt hos den fattigare delen af nation, i anfeende til defs nå-
gorlunda fpännftiga mjukhet, fåfom ftoppning uti deras fång-
kläder och madrasfer, hvårföre den ock vunnit det värde,
at en vanlig täck fylld med rörtofs på fine orter betalas med
7 å 9 Dal. Kop:mt. Samlandet af denne tofs bör dock fke
innan frön fullkomligen mognat, ty utom det, at toffen fe-
dermera förlorar fin fpänftighet och blomfodretsfkal (caiyeis
glumae) äfven fom fröet blifva fiyfva och flickande, få vet
man at rottor och möfs för det mogna fröets fkull, fom tje-
nar dem til föda, fönderfkära fådana kläder och ej fällan uti
den bereda trefligt bo för fin afföda. Innan vippan blommar
plockas den af allmogen och brukas til at färga grönt på ylle»

De



De" hackas då fonder och upkokas nogot litet i en grytai
hvarpå garnet fom tilförene väl blifvit betat med alun inläg-
ejéis^och kokningen fortfättes tils garnet efter önfkan blifvit'
färgat. I den mån färgen fkal blifva mer eller mindre mörk l

tilblandas ock i godfet-något af ijelfva ftjelken, fom gör den'
mörkare. At affopa damb af möbler och andra dyrarehusge-
råd nyttjas äf^en desfa vippor i knippor fammanbundne med
mycken förmån. --De äro veka -och mjuka, borttaga därföre
noga dambet, dock utan at med fkråmör eller färdeles nöt-'
ning fkada förgyllningen eller hvad annan bonad möblerné
til äfventyrs kunna äga.' Rötterne af vasfen hafva ock
fordom vunnit rum uti Medicine för den öpnande och för.
delande kraft man den tilefrnat: men detta bruk haf i ied-' J

hare . tider uphört , dä långt kraftigare och verkfammar
re medel til desfa ändamål kunna -fördlås. Icke få länge
fedan är likväl anmärkt, at desfe rötter i det närmatte åt-'
minftone äro af lika egenfkaper ined Radix China; (a) fom
bibehållit fitt rum uti materia medica, de torde fåledes ännu'
i någon mån förtjena vare Läkares närmare: underfökning,

§. 5. .
Då nu vasfen tjenar ofs til tå åtfkillig nytta i vår hushåll-

ning, är det naturligt at vi ock böre vara omtänkte at upfin-
na famt lära ofs de fäkrafte fatt och utvägar på hvilka den
kan vinnas, famt federmera jämt til erforderiigit behof un-
derhållas i våra fjöar och vatudrag. Där vasfen en gång är
inrotad, bibehåller den fig, allenatt den någorlunda fredas,

uti
(a) Se Schrcber» Sami, Vermifchte Schrift, 3 Tom. pag, ii.
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uti Händigt tillagande. Man kunde väl anmärka, at vasferj
årligen- bärgad på lätt., fom i2, §. förcfkriives, i likhet md
andra grälen, fom ej få tiliällc at med frön förnya (ig, flut-
lic;..H äfven ikujle gå ut och alldeles lörfvinna. Men helin-
ner man de flarka feått defs rötter åt ligen fkjuta och tillika
det utrymme de äga, at utan minfla tiängfel och fvårighet
breda ut tig, få inför man lätteligen det härvid intet ärat be-
fara, Allmänaft fkadas vasfen, då Bolkapcn i längre tid uridef
defs bäfta växt tillåtas beta af den iamma, hvarigenom oftail
rötterne få föndertrampas, at de på flere år ej kunna åter-
hämta fig, utan med en gles och vantiifven växt, tydligen
röja den våldfamhet de lidit, Därföre finnes ock all vafs,
fom är utom hägnad vid ftränder af betesmarker, gemenligen
klen och nödvuxen, Hvaräft åter ej vaslen fjelimant växer,
och man likväl i anfeende til en för den tjenlig grund önfka-
de äga den iamma bragt til växt och trefnad, låter fådant
göra fig, enligt en af flere härå orten vunnen erfarenhet,
fäkraft på följande fatt, Förft om våren föker man vid lågt
vatn på en ftrand, där ftaik vasfe växer, fådane rötter, fom
hålla fig öfvertt på jordytan,; af desfa uptager man med var-
fam hand, at nämligen de finare fidoiötteme ej fönderflites,
få mycket manbehöfver, och med den åtföljande gyttjan eller
jorden nedlägger dem i et vattntätt käril, då de äfven til
längre afflånd utan ikada kunna framförflas. Är ftället mjukt
där de Ikola nedfättas, behöfver man härvid ej annan
omforg, än at rötterne nedtrampas til vid pafs i alns djup
uti äfjan, hvarpå de, efter några års förlopp, med en frodig
växt til fullo löna all på deras plantering använd möda, Fin-

nes
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nes äter bottnen fattare än at rötterne med trampning kunna
där fattas, måfte man i denfamma göra | alns djupa fåror,
i hvilka rötterne nedfättas,' famt fedan täckas med den på
fidorne härigenom upkomne jorden, fom til flut varligen fam*
mantrampas, då äfven ändamålet, vinnes. Med frön kan ock
vasfen fortplantas, då man inbakar dem i ler kakor, fom
federmera nedtrampas å de til vasfens plantering utfedde
ftällen. Men den längre tid fom åtgår innan man af detta,
ehuru med ftörre befvär förknippade, arbetet, får vänta fig
nytta, har gjordt, at man allmänt räknar planteringsfättet
med rötter för fäkrare och förmånligare. Under tiden blifver
ock vasfen et fkadligt ogräs: fåfom då den vid mynningar
af åar och bäckar få frodigt tiltager, at den fmåningom hin-
drar vatnets aflopp och tvingar det at föka fig en annan väg,
hvarigenom oftatt betydliga jordras åftadkommes, Til mo-
tande af en fådan olägenhet är fäkraft, at med en iångtin-
nad kratta uprifva rötterne tidt och ofta, då vasfen flutligen
förfvinner tillika med den jordbank, fom defs rötter tilda-
nat och egenteligen vållat tipdämningen. Uti nära vid vatn
belägne och ftimpige åkrar, förqväfver den ofta aldeles fäden,
och kan ej förttöras innan åkren igenom tät dikning och djup
plögning vunnit fit rätta bruk och den häfd våra fädesarter
til fin trefnad äfka.
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